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Beste Kersenplukkers, 

 

Het decembernummer ligt nu voor uw neus.  

Allemaal samen worden we een beetje moedeloos van 

het coronavirus. We dachten, het valt wel mee, maar 

helaas is dat niet zo en moeten we uiterst voorzichtig 

zijn. 

 

Dat wil zeggen vaccineren en in De Vliegert goed scannen en een 

identiteitsbewijs bij u hebben. Maar dat laatste moet al minstens  

20 jaar. Om fraude te voorkomen moet je dat kunnen laten zien.  

Dat zijn sommige mensen niet met mij eens, maar helaas is dit wel 

noodzakelijk. Dus doen we dat ook maar braaf. Iedereen wil toch veilig 

in De Vliegert kunnen zijn! Gelukkig zijn de meeste van ons heel  

volgzaam en doen ze hun best. Dank hiervoor. 

 

Graag wil ik via deze info nog een keer een oproep doen voor poets-

hulp. We komen mensen tekort. Ik heb al persoonlijk mensen benaderd, 

maar dat heeft maar 1 persoon opgeleverd. We hebben er nog  

minstens 3 nodig. We hebben 2 ploegen. Eén voor de dinsdagochtend 

(1x per maand) voor ongeveer ruim 1 uur poetsen en dan koffie  

drinken. Maar ook voor de vrijdagochtend. Hetzelfde. Dus al met al is 

het maar 1x per maand van 8.30 uur tot ongeveer 10.00 uur. Zelf sta ik 

op de invallijst voor als men mensen tekortkomt. Ik hoop dat er toch 

mensen zijn die zich geroepen voelen om onze Vliegert schoon te  

houden. Ik hoor vaak van mensen die voor de eerste keer komen, dat 

het er zo netjes en schoon uitziet. Dat willen we toch zeker zo houden. 

Ook heel belangrijk voor de hygiëne. Alstublieft, meldt u aan bij Elaine

(achter de bar), bij mij of bij een teamleider. Tot horens! 

 

Van alle zaken die nu zijn afgelast, hoort u het zo snel mogelijk als ze 

wel door mogen gaan en wanneer. Ik ben wel bang dat dit nog even 

duurt.  

 

Tot slot wil ik u erop attent maken om in uw omgeving te kijken naar 

mensen die misschien alleen zitten. Ook deze hebben vaak behoefte 

            ⟹ ⟹ 
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aan een praatje of een wandelingetje. Zorg voor elkaar en verras je  

naaste. Het is nu de tijd van surprises. Allemaal een fijne Sinterklaas. 

Vaak is het fijner om te geven dan te krijgen. Blijf gezond! 

 

Vriendelijke groeten,  

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter 

 

 

       

   

 

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 
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Korte Berichten 

 

Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij 

Heeft u tijd om één keer in de maand 1½ uur actief te zijn voor het 

schoonhouden van De Vliegert? Er zijn twee vrijwilligersgroepen actief 

om op de derde dinsdagochtend en de eerste vrijdagochtend van 

de maand ervoor te zorgen dat De Vliegert er altijd weer spik en span 

uit ziet. Heeft u tijd en zin om actief bezig te zijn samen met andere 

vrijwilligers ? Uw conditie op peil te houden en tussentijds te helpen  

De Vliegert te laten stralen? Het vergt 1½ uur per maand van uw tijd 

en daarna nog gezellig wat napraten en een lekker kopje koffie drin-

ken. Vooral op de vrijdagochtend van 8.30 – 10.00 uur is er behoefte 

aan versterking. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!  

Kom een keertje kijken. Voor informatie en aanmelden graag contact  

opnemen met de receptie, tel.: 0492‑663436. 
 

Plus zegels 

De actie sponsorpunten en steun uw vereniging was een groot succes 

voor de Kersenplukkers. Van de 30 verenigingen eindigden we op de 

zesde plaats voor wat ingeleverde punten betreft. Het te ontvangen 

bedrag komt elke Kersenplukker ten goede. Er is nu weer de jaarlijkse 

actie van de Plus om zegeltjes te sparen waarna men een levensmid-

delenpakket kan ontvangen. De veelgehoorde jaarlijkse uitspraak  

"Ik krieg minne kaart nie vol" is te begrijpen. Daarom deze oproep.  

Alle zegeltjes aannemen. Lever je zegels in aan de receptie van  

De Vliegert als je denkt dat je het toch niet haalt, omdat er heel veel 

zegels op een kaart moeten. Haal je het niet dan komen ze misschien 

wel bij het oud papier terecht en dat vinden we seund.  

Wij verzamelen en plakken de kaarten vol. Als wij de pakketten  

ontvangen hebben we een goede bestemming ervoor en dat komt 

dan weer in de kas van de Kersenplukkers. 
 

E-mailadressen leden 

In de hectische tijden die we nu beleven met steeds veranderende 

regels wil het bestuur de leden graag snel kunnen informeren. Via het 

Nieuws Bulletin kan dat niet snel genoeg. Via e-mail kan dat wel.  

Ongeveer de helft van de leden heeft geen e-mailadres            ⟹ ⟹  
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doorgegeven. Hen vragen wij: hebt u dat wel, wilt u dan een  

e-mailtje sturen naar: ledenadministratie@kersenplukkers.nl en daarin 

of uw lidnummer, of uw naam, adres en woonplaats vermelden?  

Ook blijken e-mailadressen soms niet meer te kloppen. Bent u  

onlangs van e-mailadres veranderd geeft u dat dan a.u.b. ook even 

door. Uiteraard publiceren we urgente berichten 

ook op de website: www.kersenplukkers.nl. 

 

Samen sparen, de resultaten 

De afgelopen periode hebben leden van de  

Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club of vereniging in 

de actie 'Rabo clubsupport'. Velen van ons hebben hun stem  

uitgebracht op De Kersenplukkers. Dit heeft geresulteerd in een mooi  

bedrag van € 602,75. Rabobank hartelijk dank, maar ook dank aan 

al diegenen die hun stem op De Kersenplukkers uitbrachten. 

PLUS Supermarkt had de afgelopen maanden ook een Spaaractie: 

'spaar uw club gezond'. Massaal zijn de sponsorpunten gespaard. 

Bijna 4000 sponsorpunten kwamen terecht in de fraai beschilderde 

emmer in de Plus en in de doos in De Vliegert. We hebben hiermee  

€ 502,00 bij elkaar gespaard. PLUS, heel erg bedankt voor de onder-

steuning maar ook iedereen bedankt die heeft mee gespaard. 

Succes met de volgende spaaracties. We hopen weer op uw steun 

en medewerking. Samen sparen, dat schiet echt op. 
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Kerstviering in De Vliegert afgelast 
 

Op woensdag 22 december zou de 

jaarlijkse kerstviering in De Vliegert plaatsvinden.  

 

De situatie rondom corona heeft dit helaas onmogelijk gemaakt. 

Wij wensen u niettemin fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
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Nieuws van de dansers 
 

Door de maatregelen genomen door de overheid hebben we  

besloten om de danslessen tijdelijk stil te leggen totdat de anderhalve 

meter maatregel weer is opgeheven. 

 

Het is erg lastig om op anderhalve meter afstand van  

elkaar te dansen. Daar waar het gaat om een echtpaar  

is dicht bij elkaar dansen niet zo’n probleem maar bij  

koppels die bestaan uit mensen die niet tot hetzelfde  

huishouden behoren is het gewoon lastig. 

 

Zodra het weer kan worden de danslessen weer hervat en maken we 

de proefperiode gewoon af. Mochten er nog mensen in willen stap-

pen dan kan dat. Stuur even een mailtje naar thom.bloks@gmail.com 

en we laten je weten wanneer we weer van start gaan. 

 

Na de proefperiode bekijken we of we allemaal nog zin hebben om 

door te gaan, maar tot nu toe horen we alleen maar enthousiaste  

geluiden, ook van de mensen die vanwege gezondheidsredenen 

toch af hebben moeten haken. 

 

Met vriendelijke (dans)groeten, 

Ria en Thom Bloks 

 

 

 

mailto:thom.bloks@gmail.com
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    Overleden 

 

 Mevr. M.A.H. Huibers - Niessen   27 sept 2021 

 Mevr. J.M. van Halteren - Geurts  27  okt  2021 

 Dhr. C.P. v.d. Boogaard      3  nov 2021 

 Dhr. H. van Heugten      16  nov 2021 

 Dhr. W. Bekkers     18  nov 2021 

 Dhr. J. Maas     22  nov 2021 

 Mevr. H. v.d. Ven - Maas   23  nov 2021 

 Dhr. J.H.G. Strik     25  nov 2021 
 

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

     

  Wandeldata 

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

1e en derde vrijdag van de maand, afstand 5 km 

 

Vertrektijd voor beide afstanden, 9.30 uur vanaf 

De Vliegert. 

 

Vergaderdata 
 

 Bestuur Kersenplukkers      4  dec 2021  

  Activiteitencommissie        8  dec 2021 

 Activiteitencommissie      12  jan  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    17  jan  2022  

 Activiteitencommissie      16  feb  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    21  feb  2022  
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                                  Nieuwe Leden, 

 
 

Dhr. J.P.P.M. van Vlerken   Mevr. J.M.C. van Rooij 

Mevr. G.J.M. van Vlerken - Platel  Dhr. J.P.M. Boom 

Mevr. G.J. Driessen - Brouwers  Mevr. C. Boom 

Mevr. M.J. Raaijmakers    Dhr. M.J.M. van Lieshout 

Dhr. L. Swinkels     Dhr. J.M.J. Spruijt 
 

 

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 17 jan 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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Testament en Levenstestament 
 

De activiteitencommissie organiseert een lezing in samenwerking met 

Erfrechtplan.  

 

Zie de folder hieronder. U kunt kaartjes hiervoor kopen bij de  

receptie van De Vliegert voor € 2,- per persoon  
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Samen Zingen 

 

Dit is alweer het laatste Nieuws Bulletin van 

2021. De vier bijeenkomsten die we tot nu toe 

gehad hebben waren weer erg gezellig.  

Zowel de leden als de muzikanten als de  

dirigent hadden er weer erg veel zin in.  

 

En we dachten dat we heel voorzichtig uit de vervelende coronatijd 

gingen stappen. Maar niks is minder waar, we zitten er weer midden-

in. 

Het vijfjarig bestaan hebben we niet kunnen vieren en als het tegenzit 

ook de jaarafsluiting niet. Maar dat is nog niet zeker, Walter heeft het 

programma voor acht december al weer klaar, en we kijken er toch 

maar naar uit. Mocht het onverhoopt toch niet door kunnen gaan 

dan laat ik het iedereen persoonlijk weten via een mail of een kaartje. 

Er komt dit jaar n.l. geen Nieuws Bulletin meer. Ik kan natuurlijk alleen 

de mensen van wie ik een formulier met adres heb iets laten weten. 

Anderen moeten dit even bij mij of in De Vliegert navragen. 

Dus als alles goed gaat, tot acht december, en je weet het: je stem 

blijven trainen.  

 

Muzikale groeten, Maria. 

mbvdkimmenade@outlook.com 

Tel.nr.: 06-83700251 

 

Naschrift redactie: 

Berichten hierover komen ook op de website: www.kersenplukkers.nl. 

Hebt u zelf geen internettoegang probeer dan iemand uit uw familie 

of uw omgeving te vinden die het even voor u kan opzoeken. 

 

 

*  *  *  *  * 

mailto:mbvdkimmenade@outlook.com
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Mijmeringen 
 

Er is in ons dorp nog een heel mooie plek waar je samen iets kunt 

doen, ’t Saam. Het is een druk bezochte plek waar het goed toeven 

is, en ik heb er dan ook veel gebruik van gemaakt. 
 

Helaas kan ik dat niet meer, soms ga ik er dan nog even naar toe 

maar dat is dan om de sfeer weer te proeven en dan kom ik altijd in 

een warm bad. Volop vriendschap en warmte. Ik ben er zeker 20 jaar 

naar toe gegaan en kon er de hele week weer naar uitzien dat de 

week weer voorbij was, zodat ik weer op pad kon. Ook mede dankzij 

'onze Hans' (van Roozendaal) die de koffie kwam brengen en een 

praatje maken, hij wist zich goed staande te houden en dat was 

soms ook wel nodig. Je kan er ook voor van alles terecht maar mijn 

oren zijn in staking gegaan, ze willen niet meer.  
 

Dan maar achter de PC daar heb ik ze niet nodig, en dus ga ik weer 

dwalen in de tijd dat ons dorp is opgesplitst. Het is aan de stad over-

gegaan en er is een grote huizenmassa bijgekomen, de een vindt het 

mooi, de andere spuuglelijk. Zoveel mensen zoveel wensen. Ik weet 

nog dat er werd gezegd "deze schop grond is het enige wat er naar 

Helmond gaat". Jaja, ik geloofde dat toen ook nog. Beetje naïef, ik 

was toen een stuk jonger maar inmiddels een beetje wijzer. Toen we 

dus werden opgedeeld dacht ik nog dat als we er toch aangingen 

dan maar allemaal, want ik vond dat we niet een arm of been kon-

den amputeren, of allemaal watertrappelen of verzuipen (sorry). En 

dat denk ik nog wel eens als ik al die mooie huizen zie met het groen 

en de gracht, dat is allemaal van ons geweest. 
  

Maar gedane zaken nemen geen keer, ik zie dat het erg vruchtbare 

grond is want er wordt nog steeds bijgebouwd en de 

open plekken zijn zo goed als dicht. Voor degenen die 

nog niet weten waar ik het over heb, het bijna dorpje 

Brandevoort. Je moet wel uitkijken waar je fietst want er is 

zoveel te zien dat je zou verdwalen, dat gaat bij mij erg 

gemakkelijk, en mijn vlam beaamt dat ook hoofdschuddend maar 

die heeft een TomTom in zijn hoofd. Daar ben ik niet mee gezegend 

dus fiets ik nogal eens verkeerd, maar met mijn e‑bike kan ik verdwa-

len zoveel ik wil, dan hoef ik alleen mijn vlam maar te bellen en ⟹ ⟹      
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dan komt hij me halen, moet ik natuurlijk wel weten wáár ik ben, tenzij 

hij niet opneemt natuurlijk, ik zal toch eens de proef op de som ne-

men, ik kom er vanzelf achter.  
 

Fijne dag allemaal. Tekst: Will van den Boogaard 

 

 Kerstgedicht 
 

 Heer geef mij kracht voor de decemberkolder. 

 De bollen en slingers moeten van zolder, 

 ‘t is nog maar nauwelijks advent 

 Of ik zie overal de nieuwste kerstboomtrend. 

 Toch wil ik het niet overslaan. 

 Wat moet ik dit jaar eten Heer? Wat trek ik dit jaar aan? 

 Neem ik ree- of hazenrug, of toch misschien fazant? 

 Ga ik naar de kerk in zwart met lovertjes 

 Of in romantisch kant? 

 En wanneer geven we cadeaus, 

 Met Kerst, of toch maar met de Sint? 

 En wie nodigt dit jaar tante Toos? 

 Ze morst zo met het eten en is bijna stekeblind. 

 Zo’n hele lange kerstdag Heer, in vrede met elkaar… 

 Ik ben blij dat ik de tweede dag kan rusten 

 Misschien op de meubelboulevard? 

 Daar loop ik me dan af te vragen, 

 Hoe het destijds was bij Jozef en zijn vrouw. 

 Hoe het alweer geschiedde in die dagen, 

 Een kribbe met wat stro tegen de kou. 

 En geen kalkoen speciaal voor hen geslacht, 

 Geen duizend lichtjes, alleen de stille heilige nacht!! 

 Al hadden ze geen glans en glitter, 

 Misschien zou ik met Maria willen ruilen, denk ik bitter. 

 Want toen de herders vol van vreugde de stad verlieten, 

 Kon zij in alle rust van Jezus gaan genieten 
 

Ingestuurd door: Thea Dijsselbloem 
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Gezellig kaas, bier en wijnfestijn 
 

Het was op de laatste dag van oktober goed toeven in de grote zaal 

van De Vliegert. Meer dan 100 bezoekers hebben interesse getoond in 

wat er op deze zondagmiddag aan activiteiten gaande was. 

 

Men kon genieten van wat onze plaatselijke slijter de Bottelarij en ook 

Natuurlijk van der Leest Groenten en Fruit, te bieden hadden.  

Ook genoot men van de gezellige muziek die door de Mierlose blaas-

kapel De Kersenlanders onder leiding van Chris de Baat gebracht 

werd. De sfeer zat er goed in en men kon merken dat de aanwezigen 

er weer eens echt uit waren en ontspannen konden bijbuurten. Tegen 

de schemering kon men voldaan weer huiswaarts keren. Het is niet 

gemakkelijk om in deze tijd iets te organiseren met alle restricties die 

aan ons opgelegd worden. Daarom was deze middag een extra 

sfeervolle samenkomst voor onze leden en bezoekers. 

 

Tekst & Foto: Cor Lijten 

 

 



 17 

 

 

 

 

 In mijn Droom 

 

 In mijn droom 

 stond een wonderwensboom 

 en alle wonderwensen 

 van alle mensen 

 werden harten 

 harten van lief voor iedereen 

 en toen het begon te waaien 

 waaide lief over de hele wereld heen 

 en zo viel lief overal op de grond 

 en kwam het dat er een enorm bos van LIEFDE ontstond 

 en dit was waar het begon 

 dat de wereld als een blad aan een boom  

 veranderen kon…… 

 

  

DichtelingenByHester. 
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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Coronabesmettingen 

Er is ons gemeld dat een aantal leden de afgelopen periode besmet 

is geraakt met het covid-19 virus. 

Samen met de aangescherpte maatregelen heeft dit ons doen  

besluiten de biljartzaal met onmiddellijke ingang tot nader order te 

sluiten voor alle competitie, onderlinge en stadscompetitie, 

wedstrijden en dat tenminste t/m 3 december.  
 

Individueel biljarten  

Leden van de Kersenplukkers kunnen, in principe, blijven biljarten, mits 

ze de 1,5 meterregel in acht nemen. Wij adviseren echter onze leden 

om niet te biljarten omdat deze regel moeizaam te handhaven is, 

maar uiteindelijk blijft dit natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid!  

Blijf gezond! 

 

Namens het bestuur van BC de Vliegert 

Hans Janssen, voorzitter 

 

Bestuur Biljartclub: e-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl 
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 17 jan 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 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

afgelast 4 dec  

Samen Zingen woensdag  8 dec    14.00 uur 

Kerstviering  

De Kersenplukkers 

afgelast 22 dec  

 

 

Wij wensen u fijne,  

maar vooral gezonde feestdagen. 

 

 

NB: voorlopig is De Vliegert vanaf 17.00 gesloten 
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