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Beste Kersenplukkers, 

 

Op een prachtige zomerse dag in maart ben ik er weer 

met een woordje voor u.  
 

Allereerst wil ik een mooi telefoongesprekje met u de-

len. Het betreft hier een mevrouw die mij belde en niet 

meer in staat is te komen wegens gezondheidsredenen. 

Helaas is dat niet anders. Zij meldde zich af voor de jaarvergadering. 

Normaal is zij aanwezig. Zij wilde het hele bestuur en alle vrijwilligers  

bedanken voor hun werk en inzet. Zij sprak grote waardering uit voor 

die mensen die zich belangeloos inzetten voor deze vereniging. Ik kan 

niet iedereen een berichtje sturen, maar ik hoop zo ook alle mensen  

te bereiken die dit betreft. Dank, namens een anoniem lid. 
 

Ik wil dit bericht van harte ondersteunen. 
 

Al menig keer heb ik een oproep gedaan voor vrijwilligers voor de bar 

en de poetsploeg. Dat wordt wel saai, maar er komt weinig respons. 

Toch wil ik vragen of iedereen die gebruik maakt van onze accommo-

datie erop toeziet dat het ook netjes blijft in De Vliegert. Ik doel met  

name op het klaar zetten en terugzetten van gebruikte tafels en stoe-

len in de grote en kleine zaal. Iedere afdeling en activiteit is daar zelf 

verantwoordelijk voor. En maak dan de tafels ook schoon door er met 

een doekje over te gaan. Dat zou al enorm helpen. Dit geldt ook voor 

de toiletten. Houd ze netjes alstublieft. Er kan altijd een ongelukje ge-

beuren. Geef dit dan even door. Het wordt echt wel verholpen, maar 

laat het niet achter voor anderen. Iedereen vindt het fijn om in een 

schoon gebouw te komen. Ik heb ook al vaak complimenten gehad 

dat wij zo’n schoon en mooi gebouw hebben. Houden zo! 
 

Ook een compliment voor de activiteitencommissie. Zij hebben weer 

een mooi programma in elkaar gezet voor 2022. Er is genoeg te doen. 

Een grote verscheidenheid van zaken. Knap gedaan! Ook hiervoor mijn 

dank. U vindt de hele lijst op onze website bij De Vliegert ‑> Agenda. 
 

Dan is onze sjoelclub ter ziele. Helaas komt dat omdat de kartrekster is 

verhuisd. Is er iemand die dit weer op zich wil nemen?   ⟹ ⟹  
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Er zijn vast mensen die ermee door willen gaan. Wij hebben nog niet zo 

lang geleden nieuwe sjoelbakken aangeschaft. Het zou zonde zijn om 

er niets mee te doen en het is een leuk spel. Neem dus contact op met 

iemand van het bestuur of met Elaine.  
 

Verder wens ik u allen een prachtige lente toe met veel plezier en zon. 
 

Vriendelijke groeten, 

Marie José van de Kimmenade, voorzitter 
 

     *  *  *  *  *    

Samen Zingen 

 

Samen zingen, jazeker, dat gaan we weer doen, we hebben groen 

licht, we kunnen vooruit. En wel op woensdagmiddag 13 april van 

14.00 tot 16.00 uur. 

 

Na twee jaren van ons moeten inhouden op allerlei gebied, samen 

zingen, knuffelen, kussen, handen geven, lekker dicht tegen elkaar, 

mogen we weer los. Al had dit tien jaar geduurd, ik zou er nooit aan 

hebben kunnen wennen. Ik vond het verschrikkelijk, dus ik ben weer 

helemaal blij. 

 

Ook de muzikanten en dirigent zien het weer helemaal zitten, en zijn er 

ook weer helemaal klaar voor. Dus wij nodigen iedereen die zin heeft 

in samen zingen van harte uit op 13 april. Stem of geen stem, neuriën, 

genieten, er gezellig bij zitten, het kan allemaal bij samen zingen. 

 

Het gaat voornamelijk om de gezelligheid en het bij elkaar zijn. 

 

Tot ziens, tot 13 april. 

 

Maria van de Kimmenade. 

Tel.: 06 - 8370 0251 
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Ave Maria, de meest bezongen vrouw ter wereld 

 

Op zondag 1 mei verzorgt cultuurhistoricus Eric Kolen een presentatie 

over Maria in De Vliegert. Over hoe zij niet alleen Brabant, maar ook 

de rest van de wereld veroverde. Het is ongelooflijk hoe intens deze 

meest bezongen vrouw ter wereld mensen bezighoudt en inspireert. 

Over het hoe en waarom gaat deze soms zelfs ontroerende voor-

dracht.Dan snap ik die verering wel 

 

"Goh, ik had nooitnie gedacht dat deze voordracht mij zo zou aan-

grijpen!", aldus een ietwat aangeslagen aanwezige bij een voor-

dracht over Maria in Brabant en daarbuiten van Eric Kolen. Een an-

dere vrouw is bij het verlaten 

van de zaal nog steeds onder 

de indruk: "Dat meezingen van 

die oude Marialiedjes, prach-

tig, ik kreeg het gewoon te 

kwaad. Ik waande me pak-

weg zestig jaar terug. In de tijd 

toen ik met mijn vijf broers en 

drie zusjes met oma -ons grutje

- op zondagmiddag zuutjes-

aon naar het Maria-

veldkapelleke stiefelde om er 

een kaorkske aon te stoke!  

Pas later, toen ze al lang over-

leden was, hoorde ik van ons 

moeder dat ze ooit twee 

kiendjes had moeten afgeven, goh. Dan snap ik die verering wel". 

Maar ook de man, die ape- en apetrots wat voorbeelden laat zien 

van devotionalia, zeg maar de voorwerpen met een volkse religieuze 

boodschap, is nog steeds enthousiast: "Zo  mooi om er over te vertel-

len, ik heb krek met iemand afgesproken om haar collectie te bekij-

ken, want ze heeft wat vragen, onder andere over de herkomst van 

een bijzonder Mariabeeldje. Misschien kan ik haar helpen". 
 

          ⟹  ⟹  
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Compleet confuus 

 

Zo maar wat reacties van de vele aanwezigen bij de voordracht.  

Kolen hoorde nog een veelzeggende reactie van een man, die niet 

met naam genoemd wil worden: "Weet je, de kerk komt de laatste 

tijd helaas nogal in het nieuws met laten we zeggen narigheid. Daar-

om vind ik een dergelijke voordracht heerlijk ontspannend en een 

mooi tegenwicht. Weliswaar wat nostalgisch, maar daar is toch niks 

op tegen?" Zijn metgezel knikt instemmend en showt intussen vol trots 

haar Lourdes-scapulierke en zegt: "En dan die PowerPointpresentaties 

met werkelijk prachtige Mariafoto’s van over de hele wereld, indruk-

wekkend, zeker met die soms ontroerende klassieke muziek op de 

achtergrond; echt een voordracht om nog eens te ondergaan!"  

Kolen zelf is nog compleet confuus vanwege de massale belang-

stelling en van de reacties na afloop: "Ik vermoedde wel dat die  

Maria-figuur nog steeds bij veel mensen leeft, maar het meest  

opvallend vond ik die bijna onverklaarbare reacties als het gaat over 

het waarom van die verering en de plaats die Maria in het leven van 

vandaag-de-dag inneemt voor veel mensen! Hét antwoord is  

gewoonweg niet te geven. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen 

manier mee om, mooi om dat op de gezichten van de mensen te 

lezen als ze hun gevoelens proberen te verwoorden! Eigenlijk een  

regelrechte eyeopener". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⟹  ⟹    
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Hoe komt het toch? 

In het Brabantse met zijn bede-

vaarten en processies zijn mei en  

oktober dé Mariamaanden. In 

menige woning staat een Maria-

beeld in de huiskamer,  

dikwijls met een koarske of met 

een vaasje met gevlochten  

meizoentjes erbij. Weet je nog? 

Desalniettemin is Maria voor de 

meeste gelovigen vooral de 

Middelares, die een goed 

woordje doet bij haar zoon als  

er iets gedaan moet worden.  

Bij ziektes, bij examens, bij noem 

maar op. Eric Kolen gaat ook in op achtergronden van het  

fenomeen Maria. Waar komt de verering vandaan, waarom werd  

Maria ingezet als tool in het kader van de Contrareformatie, waarom  

is Maria zo verbonden met wonderverhalen? Uit Lourdes, maar ook uit 

Ommel en Handel? 
 

Maria-Sing-Along 

Heb je overigens zelf herinneringen aan Maria uit jouw jeugd? Uit de 

allerlaatste nadagen van het Rijke Roomsche Leven? Of, juist uit deze 

tijd? Breng gerust een Mariabeeldje of een prentje mee en deel jouw 

verhaal met andere aanwezigen. Voorts streelt muziek van Schubert, 

Verdi, Mozart, Monteverdi, Pergolesi, Caccini en het Ave Maria van 

Bach-Gounod je oren. Geniet bovendien van ontroerende volksdevo-

tie-uitingen. Van mensen, die op een zomerse meiavond hun ontboe-

zemingen delen. Doe mee met het zingen van die aloude Maria-liedjes 

als ‘O reinste der schepselen’, ‘God groet u zuivre bloemen’ en  

‘Sterre der Zee’. Dus, kun je nog zingen, zing dan mee. Ben erbij en on-

derga een authentieke, soms ontroerende beleving van dat zo typisch 

Brabantse Ave Maria-gevoel. In Brabant en daarbuiten. 
 

De presentator 

Eric Kolen presenteert voordrachten en cursussen voor afdelingen van  

                      ⟹ ⟹  
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KBO’s , Vrouwen van Nu, heemkundekringen en senioren- en gepensi-

oneerdenverenigingen. Meer dan 20 jaar lang produceerde én  

presenteerde hij radioprogramma´s als 't Brabants Uurke en 

'BrabantLeeft!' voor Omroep Brabant. Specialisaties? Literatuur, ge-

schiedenis, klassieke muziek en Brabants cultuurhistorisch erfgoed en 

dat voortdurend met ‘het afnemen der dagen’ in een cultuurfilosofi-

sche en zingevelijke beschouwing. 
 

Kaartjes zijn voor € 4,- te verkrijgen bij de receptie van De Vliegert. 

Info bij Eric Kolen, tel.: 06 - 5422 5484,  

e-mail: erasmuskolen49@gmail.com 
 

Foto's: © Eric Kolen 

Zie ook het fotoboek op www.kersenplukkers.nl 

  

 

*  *  *  *  * 

 

mailto:erasmuskolen49@gmail.com
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Korte Berichten 

 

Sam's Kledingactie 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie speciale  

landelijke actiedagen, om extra veel kleding op te kunnen halen voor 

het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan 

schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona 

voorbij is, terug naar school kunnen. De honderden vrijwilligers van 

Sam’s Kledingactie zamelen het hele jaar door kleding en schoenen 

in voor het goede doel. Op zaterdag 9 april a.s. kunt u 

in Mierlo kleding en schoenen die u niet meer draagt, 

maar waar iemand anders misschien nog wel blij van 

wordt, inleveren op het Kerkplein aan de Pastoor de 

Winterstraat tussen 10.00-12.00 uur. Kapotte en vuile 

kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens 

en dekbedden mogen zij niet aannemen. 
 

Rikkers gevraagd 

Beste kaartliefhebbers, zoals jullie weten hebben we bij De Vliegert 

ook een Rikclub. Door het wegvallen van enkele van onze leden zijn 

we op zoek naar mensen die graag willen rikken. 

Op maandagmiddag hebben wij onze kaartmid-

dag. Vanaf 13.00 uur ben je welkom in de kleine 

zaal van De Vliegert. 

Wij beginnen dan om half twee met rikken in  

competitieverband. Als we klaar zijn met de com-

petitie dan gaan we verder met vrij rikken. Rond half vijf stoppen we 

met onze activiteiten en ruimen we alles op. Wil je meer informatie, 

heb je interesse of wil je je aanmelden bel dan naar Peter Coolen, 

tel.: 0492 ‑ 663 573.  

Met vriendelijke groet, de Rikkers. 
 

Computercursus Klik & Tik 

Als je nog niet vaardig bent in het opstarten van een laptop, het ge-

bruik van de muis en het bezoeken van een website, attenderen we 

je graag op de Klik & Tik training in de bibliotheek in Mierlo. Je kunt 

altijd mee komen doen en deelnemen aan de serie  van 6      ⟹ ⟹  
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lessen in 6 weken. Graag inschrijven aan de balie 

van de bibliotheek. Klik & Tik vindt elke maandag-

ochtend plaats in de bibliotheek in Mierlo, van 10.00 

- 11.30 uur. Instromen is altijd mogelijk. Doe ook mee 

aan de gratis computercursus Klik & Tik in de biblio-

theek in Mierlo! Niet twijfelen, gewoon doen! 
 

Kunstexposities 

Sinds 2011 bieden wij faciliteiten aan Mierlose schilders voor het ex-

poseren van hun schilderstukken in De Vliegert. Schildert u zelf en wilt 

u graag exposeren neem dan contact op met het bestuur. Via deze 

exposities kunnen onze bezoekers kennismaken met de creaties van 

de vele schilderstalenten die Mierlo rijk is. Op onze site vindt u infor-

matie over de kunstenaar die nu exposeert, gevolgd door een over-

zicht van exposities die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. 

Om deze exposities mogelijk te maken, te coördineren en contacten 

te leggen met mogelijke kunstenaars om te exposeren zoeken wij 

versterking. Het zou fijn zijn het team uit te breiden met 2 mensen. 

Een expositie duurt meestal een half jaar. Voelt u er iets voor om  

deze exposities mede te organiseren, wilt u graag meer inlichtingen, 

neemt u dan contact met ons op, via de receptie, 

tel.: 0492 ‑ 663 436.  

Ali van Stiphout en Paulien Manders. 
 

The Beatles, de belangrijkste popgroep ‘ever? 

Hoewel de groep meer dan 50 jaar geleden uit elkaar ging, houdt 

het viertal nog altijd velen in de ban en worden nieuwe generaties 

muziekliefhebbers door hen geraakt. De geschiedenis van de Beat-

les hangt in hoge mate samen met de magie van de sixties. 

Beatleskenner Flip Hammann neemt je aan de hand van video-

beelden, foto’s en muziek mee door het Beatlestijdperk. Flip Ham-

mann was docent Nederlands, organiseert literaire wandelingen en 

houdt lezingen over talloze, uiteenlopende onderwerpen. Deze le-

zing kunt u bijwonen op donderdagmiddag 19 mei, aanvang 13.30 

uur. Kaartjes kunt u kopen bij de receptie van De Vliegert voor € 4,00 

per persoon. 

*  *  *  *  * 
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    Overleden 

 Dhr.  M.F. der Kinderen    16  feb  2022 

 Dhr. J.F.P.M. van Gerven   24  feb  2022 

 Dhr. J. Baken       2  mrt  2022 
 
  

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

     

  Wandeldata 

 
1e dinsdag van de maand, afstand 10 tot 15 km 

Vertrektijd, 9.30 uur vanaf De Vliegert. 
 

De wandelgroep van vrijdagochtend is helaas  

gestopt. 

Vergaderdata 

 
 

 Activiteitencommissie        6  apr  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    11  apr  2022  

 Activiteitencommissie      11  mei  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    16  mei  2022  
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  Nieuwe Leden, 

 

 Mevr. A.A. van Hoof - van Schijndel 

 Mevr. J.P.M. Verhallen - van Lit 
 

 

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 18 april 2022. 

 

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

ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -1394 6383. 
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Dansen weer terug op de zaterdagavond 

 

Na een tweetal zondagmiddagen hebben we voor het eerst dit jaar 

weer een dansavond op een zaterdag: 16 april. Vanaf nu hanteren 

we weer het reguliere programma. Aanvang 20.00 uur. De zaal is 

open om 19.30 uur.  

 

Veel mensen hebben een totaal verkeerd beeld van een dansavond 

bij Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. In tegenstelling tot wat 

velen denken kunnen we gerust stellen dat het  

danspubliek 45 plus is. Soms hebben we nog jongere 

mensen binnen. Dansen is gewoon plezier voor twee. 

En met de uitdaging 'mag ik deze dans van u'  

nodigen wij iedereen uit om uit eigen beleving eens 

een avondje mee te maken.  

Houdt u van Linedance? Dat doen we! Houdt u van een Foxtrot of 

Engelse wals? Dat doen we! Rock en Roll of de Bachata, u zegt het 

maar. U vraagt en wij draaien. Ook als u niet van dansen houdt bent 

u op deze avonden van harte welkom. Genieten van een praatje, 

een borrel en van de muziek, voor ieder wat wils, u bent bij De Kersen-

plukkers op de juiste plaats. Noteer deze avond alvast in uw agenda.  

 

Organisatie dansavonden.  
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Back to Swing Time met 't Orkestje 

 

In het kader van de Vliegert beweegt organiseert de Activiteitencom-

missie zondagmiddag 8 mei 'Back to Swing Time'. Een middag terug 

in de tijd met muziek uit de jaren zestig.  
 

Hiervoor boekten wij de Band 't Orkestje dus de dansschoenen kun-

nen in het vet, de petticoat uit de mottenballen. Een leuke activiteit 

denken wij, die u niet mag missen. Op deze middag zullen ook Maria 

en Toon, bekend van de dancemarathon van SBS, hun opwachting 

maken voor een demo. Zij brengen nog een paar stellen mee.  

Natuurlijk zou het leuk zijn als wij u mogen begroeten. Dit zijn bij uitstek 

activiteiten om met uw vriendengroep eens heerlijk op stap te gaan. 

Kaarten voor deze middag zijn verkrijgbaar bij de receptie van  

De Vliegert, of bij Wim van den Biggelaar tijdens de dansavonden.  
 

De aanvang van de middag is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 

uur. Entree € 4,- euro voor leden en € 6.50 euro voor niet-leden.  

Bestel uw kaarten snel want vol is vol. 

 

Meer informatie bij Wim van den Biggelaar, tel.: 06 - 4968 5438  

 

 

*  *  *  *  * 
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Uitnodiging voor de jaarvergadering 

Biljartclub De Vliegert 

 

Dinsdag 10 mei 2022 om 13.30 uur 
 

Aan alle leden van Biljartclub De Vliegert 
 

Geachte mevrouw of heer, 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering van onze biljartclub op bovengenoemd tijdstip in clubgebouw 

De Vliegert. In de biljartzaal liggen en op de website staan vanaf  

26 april 2022 de volgende stukken ter inzage: 

a.  De notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 

      8 mei 2018 

b.  Het jaarverslag van 2019-2021 

c.  Het financieel jaaroverzicht 2019-21 en de begroting 2022. 
 

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 
 

1.  Opening (voorzitter). 
 

2.  Mededelingen in en uitgaande stukken en de presentielijst  

    (secretaris).  
 

3.  Kascommissie. 

-    Verslag door Cor v.d. Westen en Pieter Driessen. 

-    Benoeming van een nieuw reservelid. Reservelid gezocht.  
 

4.  Presentatie van de jaarcijfers door de penningmeester en goed 

     keuring begroting 2022. 
 

5.  Voorstellen van het bestuur voor het komende verenigingsjaar. 

-    het vaststellen van de contributie voor het jaar 2023. 

-    het organiseren van een kersttoernooi 2022. 

-    het organiseren van een lentetoernooi 2023. 

-    het organiseren van een onderlinge competitie met Geldrop  

     2022-2023 

-    het spelen van de competitie in speeldagen van 3 perioden. 

-    het organiseren van een vrijwilligersmiddag.          ⟹ ⟹  
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6.  Presentatie door de Wedstrijd Leiding met een terugblik op de 

     voorbije Coronajaren en een vooruitblik op het competitieseizoen 

     2022-2023. 
 

7.  Bestuursverkiezing. 

Het bestuur bestaat uit Hans Janssen, Toon Koolen, Wim Kersten,  

Henk Groenemans en Ad Brouwers. Henk Groenemans was aftredend 

in 2020 en dit wordt nu automatisch verlengd tot 2023. 

Wim Kersten was aftredend in 2021 en dit wordt nu automatisch ver-

lengd tot 2023. Ad Brouwers was aftredend in 2021. Hij stopt er nu 

mee. Hans Janssen is aftredend in 2022 en is herkiesbaar. Toon Koolen 

was per jaar verlengend, maar stopt er nu ook mee. 
 

Voor het goed functioneren van onze club is een voltallig bestuur 

noodzakelijk Door het wegvallen van 2 leden zoeken we nieuwe  

bestuursleden. De kandidaatstelling kan als volgt geschieden: 

a.  op voordracht van het bestuur (meld je aan bij Hans Janssen). 

b.  door stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling moet voorzien 

zijn van minimaal 10 namen van leden met bijbehorende handteke-

ningen en dient tenminste 1 week voor de ledenvergadering bij het 

secretariaat van de biljartclub te worden ingediend. 
 

8.  Pauze.  
 

9.  Huldiging jubilarissen en algemeen kampioenen.  
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting.  
 

Namens het bestuur van Biljartclub De Vliegert,  

Hans Janssen, voorzitter.  
 

Secretariaat: Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR, Mierlo 

biljartclub@kersenplukkers.nl 
 

 

 

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Gezocht 

Een leuke, vrolijke, handige, vrijgevige, voor koekjes  

zorgende, spelletjes verzinnende, nieuwsbulletin schrijvende, muziek 

en temperatuur regelende secretaris. Eerst nummertje trekken en dan 

aansluiten bij Hans Janssen! 
 

Biljart Competitie 

De biljartcompetities spelen weer als vanouds. Zie de website. 
 

Biljart Lessen 

Vanaf 19 september worden er weer nieuwe lessen georganiseerd 

waarop je je in kunt schrijven voor € 8,50. Inschrijfformulier op het  

publicatiebord. 
 

Lentetoernooi 

De intentie was er om een Lentetoernooi te organiseren. De komende 

tijd is het echter zo druk met inhalen van wedstrijden dat er voor het 

lentetoernooi helaas geen ruimte meer was. 
 

Kick-off 

Zet zaterdag 27 augustus in je agenda. Als dit voorgestelde goed-

gekeurd wordt op de ALV gaan we dit dan in De Vliegert organiseren. 
 

Biljartraadsel 

Hopelijk heb je niet wakker gelegen van het laatste raadsel. Om je 

toch bezig te houden komt hier de volgende vraag: als tijdens het  

biljarten je speelbal eruit vliegt wat dan te doen:  

A - de uitgesprongen bal op zijn acquit plaatsen 

B  - met 2 ballen verder spelen 

C - Helemaal opnieuw beginnen  

D - de scheidsrechter laten beslissen. 
 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind u op onze website: 

biljartclub@kersenplukkers.nl 
 

*  *  *  *  * 

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl/
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 18 april 2022. 

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

te korten. 

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

 
Agenda dag datum aanvang 

Vliegert-FamilieQuiz  zondag 3 april   14.00 uur 

Vrijwilligersmiddag  

Bridgeclub De Vliegert  

donderdag 7 april   14.00 uur 

Kienen  dinsdag  12 april   19.30 uur 

Samen Zingen  woensdag 13 april   14.00 uur 

Lezing Testament en  

Levenstestament  

donderdag 14 april   10.30 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 16 april   20.00 uur 

Kienen dinsdag  26 april   19.30 uur 

Lezing 'Ave Maria'  

Eric Kolen 

zondag 1 mei   14.00 uur 

't Orkestje  

Back to swingtime  

zondag 8 mei   14.00 uur 
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Donateurs van De Kersenplukkers 
 

• De Bottelarij Marcel Scheepers 

• Bouwbedrijf van Gerven 

• Jos van Happen Containers en Recycling  

• Heesmans Installatie Techniek 

• Veldsink-Bekx - RegioBank 

• Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh 

• Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V. 

• Autobedrijf van Vlerken 

 Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het  

 bestuur, of kijk op: www.kersenplukkers.nl/index.php?id=99 


