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 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
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  5731VR Mierlo tel. 66 34 36 
Beheerder:  Elaine Eijsermans tel. 77 65 85 
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___________________________________________________________________ 
 

Bestuur 

Voorzitter:  Marie-José v.d. Kimmenade  tel. 66 29 66 

Secretaris/Vicevoorzitter: Joop van Zwet tel. 66 30 00 

2e Secretaris Gerard Goossens tel. 66 24 81 
Penningmeester: Ben Janssen tel. 36 34 20 
2e Penningmeester: Ans Waterschoot tel. 66 36 11  
Lid: Maarten Verbruggen tel. 34 79 72  
Lid: Arno Buij tel. 66 20 27 

Lid: Mariet van Tilborg tel. 66 73 43 
___________________________________________________________________ 
 

Aanspreekpunten voor velerlei zaken 

Ledenadministratie: Nico v.d. Kimmenade tel. 66 47 87 
 Arno Buij tel. 66 20 27 
Redactie Nieuws Bulletin: Lies Beks tel. 43 01 99 

 Cor Vreven tel. 66 28 24 
Website: Arno Buij tel. 66 20 27 
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Beste Kersenplukkers, 

 

We zitten alweer na de gemeenteraadsverkiezingen.  

Hopelijk heeft iedereen de wijsheid gehad om goed 

naar zijn of haar idee te kiezen. En dat de nieuwgekozen 

gemeenteraden daar dan ook goed werk mee doen. 

Vooral voor ons, senioren, is dat zeer van belang als het 

gaat om de juiste woningen te bouwen en te zorgen dat 

ieder van ons met veel plezier in Geldrop-Mierlo kan wonen. Ik wens hen 

dan ook veel succes toe. 
 

Onze toneelvereniging heeft haar uiterste best gedaan om een prachtig 

stuk op te voeren. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar ik heb van veel  

mensen begrepen dat het lachen was. Het publiek was erg enthousiast.  

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, zowel op als achter het toneel, 

dank daarvoor. 
 

Graag wil ik ook de mensen van de activiteitencommissie een pluim  

geven voor de organisatie rondom toneel en ‘Neil Diamond’. Daar is toch 
veel tijd mee gemoeid. En er staat nog meer voor de deur! Denk aan  

De Vliegert Familiequiz. U kunt het allemaal lezen in dit bulletin. Trek erop 

uit en kom gewoon naar De Vliegert. 
 

Wij willen ons ook graag promoten naar andere mensen in de omgeving, 

die De Vliegert niet zo goed kennen. Daarom organiseren wij een Open 

Dag op 22 april. Het stond al in ons vorige Nieuws Bulletin, maar ik wil toch 

vragen of u vrienden en kennissen, die De Kersenplukkers niet zo goed 

kennen, hierop wilt attenderen. Dus vooral ook die mensen die nog geen 

lid van onze Kersenplukkers zijn. Ook voor jongere mensen is volop plaats 

om activiteiten te ontplooien. Dus kom naar de Open Dag en motiveer 

anderen ook te komen. 
 

Tot slot wil ik u allen oproepen voor de belangrijkste bijeenkomst van het 

jaar: de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op woensdag  

28 maart, dus op de dag dat dit Nieuws Bulletin bij u in de bus valt.  

Als echte Kersenplukker mag u deze bijeenkomst niet missen! 
 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
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Familiequiz in De Vliegert 
 

Op maandag 2 april (tweede paasdag) organiseert de activiteitencom-

missie van De Kersenplukkers een heuse familiequiz in De Vliegert. 
 

Na de dorps- en pubquizzen leek het de organisatie een goed idee om 

leuke en ontspannende vragen te maken en te strijden om  

De Vliegert Trofee. Vragen van allerlei aard zullen de revue op een  

leuke manier passeren en zijn ook voor de niet-quizzer goed te volgen. 
 

Groepen van minimaal vier tot maximaal acht personen kunnen zich  

aanmelden door onderstaand strookje in te leveren aan de bar van  

De Vliegert. Kosten van deze quiz bedragen € 2,- p.p. te voldoen bij 

aanmelding. 
 

De quiz begint om 13.30 uur. De zaal gaat om13.00 uur open en de  

prijsuitreiking is rond 17.15 uur. 
 

Dus als je denkt dat je een goede quizknobbel hebt, meld je dan aan 

met een originele teamnaam en strijdt mee voor De Vliegert Trofee. 
 

Zij die niet in staat zijn een groep te vormen en toch mee willen doen, 

kunnen zich individueel aanmelden. Dan worden er groepjes samenge-

steld door de organisatie. 
 

Ook de niet-quizzers zijn van harte welkom op deze middag en kunnen 

zich eventueel ook testen op hun kennis. 
 

Deze middag wordt mede verzorgd door onze huis DJ Wim v.d.  

Biggelaar. Wij zien u graag op 2 april. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Wij doen mee met de familiequiz in De Vliegert  

Teamnaam:..........................................................................................….. 
Naam:......................................................................................................... 

Naam:......................................................................................................... 

Naam:......................................................................................................... 

Naam:…………………………………………………………………………… 

Naam:…………………………………………………………………………… 

Naam:…………………………………………………………………………… 

Naam:…………………………………………………………………………… 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 

Aan alle leden van De Kersenplukkers,                 Mierlo, 24 februari 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene leden-

vergadering van Seniorenvereniging De Kersen-plukkers, te houden op 

woensdag 28 maart 2018 in Cultureel Ontspanningscentrum  

De Vliegert, aanvang 14.00 uur. 

Agenda: 

1 Opening door de voorzitter. 

2 Ingekomen stukken en mededelingen. 

3 Notulen algemene vergaderingen van 15 maart 2017 en van  

     12 april 2017. 

      Deze notulen worden in de vergadering niet meer voorgelezen. 

      Ze worden 14 dagen vóór de vergadering voor de leden in het 

      verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage  

      gelegd. 

4 Jaaroverzicht 2017 van de secretaris.  

5 Financiële jaarstukken van de penningmeester. 

 a. Goedkeuring jaarrekening 2017 

Dit overzicht wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het   

verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage   

gelegd. 

b. Goedkeuring van de begroting 2018 

c. Vaststelling contributie 2018. 

Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op € 15,- per 

jaar. 

6 Verslag kascommissie (M. Verspaget, G. de Paauw en Henk  

   Groenemans). 

7 Benoeming kascommissie. 

Aftredend is de heer M. Verspaget. In deze vacature zal tijdens 

de vergadering een nieuw lid worden benoemd.  

 8  Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement 

Dit voorstel wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het  

 verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage  

   gelegd.              ⟹  ⟹ 
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Pauze 

 
 

9 Bestuursverkiezing. 

  Aftredend volgens het rooster zijn mevrouw Marie-José van 

 de Kimmenade en de heer Arno Buij. Herkiesbaar zijn  

       Marie-José van de Kimmenade en Arno Buij. Aftredend  

       volgens het rooster is ook mevrouw Mariet van Tilborg die 

        niet herkiesbaar is. 

Door het bestuur wordt voorgesteld mevrouw Marie-José 

van de Kimmenade en de heer Arno Buij te herbenoemen 

en voorts de heer Gerard Goossens te benoemen in de  

tussentijds ontstane vacature door het vertrek van de heer 

Ton van den Bruele. 

Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen 

door tien of meer leden van de vereniging, mits een dergelij-

ke voordracht vóór aanvang van de vergadering schriftelijk 

en ondertekend bij het bestuur wordt ingediend 

 

10 Rondvraag. 

 

11 Sluiting. 

Na afloop van de vergadering volgt een gezellig samenzijn met een 

drankje en een hapje, voor diegenen die zich hiervoor hebben  

opgegeven. 

 

Het bestuur van Seniorenvereniging De Kersenplukkers.  

 

 



8  

 

 

Lever uw stemkaart in aan de bar in De Vliegert en wij zorgen voor 

invulling van de stemmen. 
 

Daarmee kunnen wij een zo hoog  

mogelijke opbrengst voor  

De Kersenplukkers realiseren. 
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Verzoek van de penningmeester 
 

Gelukkig heeft circa 98% van ons ledenbestand een 

incassomachtiging verstrekt voor de inning van de 

jaarlijks verschuldigde contributie. Er zijn nog slechts 

23 leden die geen incassomachtiging hebben  

afgegeven. Op deze laatste 23 leden wil ik nog maar 

eens een dringend beroep doen om alsnog zo’n 
machtiging af te geven. Bij de bar in De Vliegert kunt u daarvoor een 

machtigingsformulier invullen of telefonisch opvragen. Dan wordt het 

formulier u ter invulling en ondertekening toegestuurd. 

 

Bij de inning van de contributies blijkt nog regelmatig dat leden van 

bankinstelling zijn veranderd zonder dat aan onze ledenadministratie of 

aan de penningmeester door te geven. Dat geeft veel extra werk. 

 

Hierbij wil ik u dan ook vriendelijk verzoeken om bij verandering van 

bankinstelling uw nieuwe IBAN bankrekeningnummer direct aan mij 

door te  geven, dat kan telefonisch 06-53 32 47 76- of per e-mail aan 

b.janssen78@hotmail.com of even een notitie daarvan bij de bar in  

De Vliegert af te geven of daar in de brievenbus te stoppen. 

 

In onze ledenadministratie worden ook, voor zover bekend, het  

e-mailadres en telefoonnummer van onze leden vastgelegd. Wilt u bij 

wijziging van deze gegevens evenals bij verhuizing dit s.v.p. direct  

doorgeven aan onze ledenadministratie. 

 

De telefoonnummers van onze mensen van de ledenadministratie treft 

u vooraan in de colofon van dit Nieuws Bulletin aan. 

 

De automatische incasso van de contributie over 2018 vindt plaats op 

vrijdag 30 maart 2018. 

 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenverga-

dering op 28 maart a.s. bedraagt deze contributie € 15,-. 
 

Ben Janssen, penningmeester 
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   Overleden 

 Dhr. S.J. Valkenburg    21 febr 2018 

 Mevr. F. Maas - v.d. Mosselaar  25 febr 2018 

 Dhr. G. Knoops       1 mrt  2018 

 Mevr. J.M. de Ruyter - Seykens   12 mrt  2018 

 Mevr. P.A. Vliegen - van Stipdonk  18 mrt  2018 
   

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
  

 dinsdag       3  april         lange wandeling 

 vrijdag     13 / 27  april         korte wandeling 
 dinsdag       1  mei         lange wandeling 
 vrijdag     11 / 25  mei         korte wandeling 
  

 Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert. 

 Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 Inlichtingen tel. 0492 - 43 20 32. 
  

   Met vriendelijke wandelgroet, Nelly de Hoon 

Vergaderdata 
 

 Algemene ledenvergadering   28 mrt   2018 

 Activiteitencommissie    11 april 2018 

 Algemeen bestuur     17 april 2018  

 Algemeen bestuur     15 mei  2018  
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Nieuwe Leden 

 

Dhr. W. v.d. Hombergh   

Mevr. J.P. Coolen - v.d. Putten  

Mevr. M.L. Cobben - van Weert 

Mevr. M.J. Vinken  

Mevr. A.M.A.G. Smits - Daniëls  

 
      

Welkom bij De Kersenplukkers 

Oproep van de redactie 
 

Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,  

wanneer zij iets bijzonders te melden hebben, of behoefte  

hebben aan nieuwe leden, dit altijd doorgeven aan de redactie. 
 

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende  

Nieuws Bulletin is maandag 16 april 2018. 
 

Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer worden geplaatst.  

U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -13 94 63 83. 
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Interesse in zingen: meld je aan bij Samen Zingen 

 

Het gaat goed met zanggroep Samen Zingen. Inmiddels hebben we 

een leuke groep mensen bij elkaar maar anderen zijn altijd van  

harte welkom. Kun je een beetje zingen, of zelfs als je het alleen maar 

leuk of gezellig vindt: meld je aan en kom erbij! 

 

Bij het samen zingen in De Vliegert worden onder muzikale  

begeleiding, vaak van een accordeonist, allerlei bekende liedjes van 

vroeger gezongen. Je hoeft niet per se 

mee te zingen; alleen luisteren mag ook.  

Want je komt eigenlijk vooral voor de  

gezelligheid en het onderlinge contact.  

Er zijn heel enthousiaste reacties van de 

huidige deelnemers! Maar er zijn nog 

meer mensen van harte welkom.  

Natuurlijk zangers en zangeressen, maar ook mensen die een  

instrument bespelen om de enthousiastelingen te begeleiden.  

 

Maria v.d. Kimmenade en Trees Asmussen zijn de draagsters van de 

zangclub en zorgen voor gezellige cd’s en af en toe live-begeleiding 

op piano of keyboard. En we noemen dat dan De Liederentafel. 

 

Heb je er zin in, of ben je geïnteresseerd, kom dan eens vrijblijvend  

kijken en luisteren. En vast en zeker wil je dan ook meedoen. De groep 

komt meestal om de veertien dagen op woensdagmiddag om 14.00 

uur samen in De Vliegert. De datums tot de zomervakantie liggen vast 

en die kun je alvast in je agenda zetten: 21 maart, 4, 11 en 25 april,  

9 en 23 mei, 6 en 20 juni. Na de vakantie beginnen we weer op  

woensdag 5 september. 

 

Wij zullen onszelf presenteren op de Open Dag op 22 april. Je kunt dan 

met ons kennismaken en, liever nog, bij ons aansluiten. Je kunt je ook 

opgeven aan de bar van De Vliegert of bij Maria v.d. Kimmenade,  

tel. 06 - 83 70 02 51 en haar om inlichtingen vragen. 
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Dagtocht De Kersenplukkers op 22 mei naar...  

Libelle Zomerweek 2018 
 

Alleen voor vrouwen? Welnee! De Libelle Zomerweek biedt de  

bezoeker de kans het grootste vrouwenweekblad ‘levensecht’ mee 
te maken. Alle pijlers waarop het blad is gebouwd zijn vertegen-

woordigd door middel van thematische paviljoens en kleinere parti-

cipanten. 
 

Die pijlers zijn o.a. culinair, schoonheid, human interest, dagje-uit en  

wonen. De beurs is opgezet in een sfeervolle buitensetting. Geniet 

van een uniek dagje shoppen, lachen met elkaar, meedoen met 

leuke workshops en meezingen met bekende artiesten. 
 

Maar ook: nieuwe producten proeven 

en proberen, Libelle-columnisten en 

schrijvers ontmoeten, de nieuwste mode 

en beautytrends spotten en nog veel 

meer. Kom en maak er samen met ons 

een onvergetelijk feestje van. 
 

Er komen ruim 80 artiesten optreden ook 

zijn er ruim 300 shops waar je heerlijk kunt winkelen en … je kunt  
overal nieuwe producten proeven. 
 

Programma: 

09.30 uur: Vertrek vanaf De Vliegert 

11.00 uur: Aankomst in Almere 

17.00 uur: Vertrek vanaf de Zomerweek 

18.30 uur: Diner in Gameren 

21.30 uur: Verwachte aankomst Mierlo. 
 

De prijs per persoon bedraagt € 55,-. 

Inschrijven op dinsdag 3 april in De Vliegert van 13.30 - 14.30 uur. 

De reis gaat door bij minimaal 45 deelnemers. 
 

Nadere informatie over de dagtocht en voorwaarden kun je krijgen 

bij: Toos Messing, tel. 06 - 38 31 01 90. 
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Grootse uitvoeringen toneelvereniging 

 

Op 8, 9 en 10 maart speelde onze toneelvereniging het komische stuk 

Tante Bella’s Beautysalon, van Henk Roede. Alle drie de uitvoeringen 

waren een grandioos succes en de bezoekers hebben van het begin 

tot het eind ontzettend veel gelachen. Echt een stuk dat je gezien 

moet hebben. Jammer als je het niet zelf hebt kunnen bijwonen. 

 

We zullen hier de inhoud van het stuk niet gaan herhalen maar er was 

een stortvloed aan hilarische situaties. Ook kende het stuk een grote 

onvoorspelbaarheid waardoor het tot de laatste scène uitermate 

boeiend bleef. 

 

Ook gaan we geen spelers 

apart noemen want allen 

hebben een voortreffelijke rol 

neergezet; de ene een van 

de hoofdrollen en de ander 

een meer bescheiden rol.  

Onder de geweldige regie 

van Thieu Smeets en Marij  

Louwers werden deze  

verschillende rollen tot een  

geweldig totaal gesmeed. 

 

Deze klucht is het laatste stuk 

waarbij Thieu Smeets en  

Marij Louwers verantwoordelijk waren voor de regie. Zij verdienen 

dank voor alle moeite en energie die zij hierin de afgelopen periode 

hebben gestoken. Gelukkig hebben we al wel een opvolger voor de 

regie in de persoon van Marianne Engels en daar zijn we heel blij 

mee.  

 

Marianne, ontzettend veel succes! 

 

Meer foto’s zijn te bewonderen op www.kersenplukkers.nl/fotoboek 
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Lezing over de ziekte van Parkinson 

 

Wij nodigen u uit om op dinsdag 15 mei van 10.00 tot 11.00 uur ken-

nis op te komen doen over de ziekte van Parkinson. De lezing wordt 

gehouden door onze plaatsgenoot Wim van Bokhoven. 

 

Wim is initiator en voorzitter van het parkinsoncafé Helmond e.o.  

Hij zal in het kort vertellen over de kenmerken van de ziekte. 

Maar vooral ook over wat de ziekte met de patiënt doet en met zijn 

omgeving zoals de partner, de (klein)kinderen en buren enz.  

 

Kaartjes voor deze lezing zijn gratis af te halen aan de bar van  

De Vliegert. 

 

U kunt ook telefonisch reserveren via 0492 - 66 34 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening uit Wikipedia. 
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De volgende bedrijven zijn 

Donateurs van De Kersenplukkers 

 
 

• De Bottelarij Marcel Scheepers 

 

• Bouwbedrijf van Gerven 

 

• Jos van Happen Containers en Recycling  

 

• Heesmans Installatie Techniek 

 

• Veldsink-Bekx Adviesgroep-Regiobank 

 

• Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh 

 

• Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V. 

 
 

Wilt u ook donateur worden: informeer bij het bestuur.  
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Nieuws uit de biljartzaal 

Biljartcompetities 

De derde periode van onze libre-competitie is in de eindfase beland.  

Bij enkele groepen heeft de nieuwe periodewinnaar al het traditionele 

‘winnaarsrondje’ gegeven. 
De bandstootcompetitie op de woensdagavond is aan de tweede  

competitiehelft begonnen. Beide competities lopen tot medio april. 

Belangrijke data 

• Woensdag 28 maart is de biljartzaal gesloten (jaarvergadering). 

• Woensdag 2 april wordt de finale eerste klas stadscompetitie  

 gespeeld in Wijkcentrum Geseldonk, Mierlo-Hout, met drie  

 deelnemers van onze club: Jo v.d. Kimmenade, Jacques van 

 Meerwijk en Walter v.d. Westen. 

• Dinsdagmiddag 17 april: groepskampioenschappen. 

• Dinsdagmiddag 24 april: algemeen kampioenschap libre. 

• Lentetoernooi op ma 30 april, di 1, wo 2 en vrijdag 4 mei 2018. 

Deelname is gratis. Inschrijven bij groepsleiders/WL. Uiterste  

 inschrijvingsdatum is vrijdag 17 april.  

• Dinsdagmiddag 8 mei: Jaarvergadering BC de Vliegert. 

• De Zomercompetitie start op dinsdag 15 mei en loopt t/m dinsdag 

3 juli. Libre en/of bandstoten. Inschrijven via groepsleiders/WL. 

Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen) 
De teamcompetities zijn in een vergevorderd stadium. Groep B wordt 

gedomineerd door teams van BC de Vliegert. De Vliegert B1 en B3 staan 

op resp. de eerste en tweede plaats. Bij de PK tweede klasse heeft Jan 

van Hoof een eervolle tweede plaats behaald en werd Jan Vesters zes-

de. Voor het laatste nieuws betreffende de Stadscompetitie Helmond 

kunt u terecht op de (vernieuwde) website: www.stchelmond.nl 

Ideeënbus In onze biljartzaal is een ideeënbus geplaatst. Leden kunnen 

hierin ideeën en/of opmerkingen kwijt die bijdragen aan  

verbetering van onze clubactiviteiten. Ook het onder de leden 

verspreidde vragenformulier kan hierin worden gedeponeerd.  

De resultaten zullen worden besproken op de jaarvergadering. 

Website het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u 

op onze website www.bcdevliegert.nl              Bestuur BC de Vliegert 
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 16 april 2018. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te  

korten. 

Agenda dag datum aanvang 

Algemene Ledenvergadering 
De Kersenplukkers  

woensdag 28 maart 14.00 uur 

Familiequiz in De Vliegert maandag 2 april 13.30 uur 

Canta Classica ontmoet….. 
Maasechokoor 

zondag 8 april 14.00 uur 

Open Dag De Vliegert zondag 22 april 13.30 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 28 april 20.00 uur 

Koningsavond dinsdag 1 mei 19.30 uur 

Lezing over de ziekte van  

Parkinson 

dinsdag 15 mei 10.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 26 mei 20.00 uur 
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