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Beste Kersenplukkers, 
 

Zie de maan schijnt door de bomen. Ja hoor, de Sint 

staat weer voor de deur. Hopelijk maakt hij weer vele 

kindertjes blij, maar het is ook de tijd voor surprises. 

Je kunt allemaal iemand verrassen. Dus mensen, 

maak elkaar ook dit jaar weer blij. 

  

Altijd een leuke, spannende tijd. Dit jaar is er niet voor 

gekozen om Sinterklaas met oud en jong te vieren in De Vliegert. De 

basisschool heeft voor een andere opzet gekozen. Jammer maar we 

wensen hen een mooi feest toe. 

 

Wat ons als bestuur heel blij maakte, was dat we deze maand weer 

tientallen mensen mochten verwelkomen in onze vereniging. Hopelijk 

krijgen ze het ook goed naar hun zin. Ook gaan we een nieuwe afde-

ling starten. De Tai Chi. Hierover leest u verder in dit bulletin. 

 

Nu voor de rokers een minder prettige mededeling. Per 1 december 

mag er in en om ons gebouw niet meer gerookt worden. Er waren te 

veel klachten van niet-rokers. Dus ook niet buiten, voor en achter het 

gebouw. U moet dan een stukje verder gaan staan. Sorry maar helaas.  

 

De komende tijd zult u merken dat er wat werkzaamheden zijn in de 

hal. De actieve 'sierclub' gaat onze koffiehoek moderniseren en dus 

veranderen. Hopelijk heeft U daar begrip voor. Vanuit deze hoek wens 

ik hen veel succes met de werkzaamheden. Maak er iets moois van en 

wij hopen dat er nog meer gebruik van gemaakt gaat worden.  

 

Afgelopen maand was er extra zorg en aandacht voor de mantelzor-

ger. Deze mogen ook best in het zonnetje gezet worden. Zij doen erg 

goed werk en vaak ook veel werk. Wilt u hier meer over weten dan  

verwijs ik u naar Beter Oud www.beteroud.nl. Daar kunt u erg veel infor-

matie vinden. 

 

Als laatste vraag ik u dit Nieuws Bulletin goed te lezen want er staat 

veel informatie in over wat er de komende tijd staat te gebeuren. 

                  ⟹ ⟹  
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Onze kerstviering krijgt ook een ander tintje. Er zal geen koffietafel meer 

zijn maar na afloop krijgt u wel lekkere dingen te eten en voor de mees-

ten is het denk ik ook genoeg.  
 

Heel veel plezier in de maand december en maak er een mooie 

maand van. Kijk goed om je heen en probeer niemand alleen te laten 

in jouw omgeving. 
 

Alvast een mooie Sinterklaas en een prachtig zalig kerstfeest. 
 

Vriendelijke groeten, 

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter. 

                  

 

Programma kerstviering woensdag 21 december 2022 
 

13.30 uur Zaal geopend 
 

13.55 uur Opstellen mondharmonicaclub (achter gesloten gordijnen) 
 

14.00 uur Opening en welkom door de voorzitter Marie-José 
 

14.05 uur Kerstmuziek mondharmonicaclub De Vliegerbloazers 
 

14.25 uur Toespraak Burgemeester Jos van Bree 
 

14.40 uur Kerstverhaal door Harry Smits 
 

15.00 uur Pauze 
 

15.30 uur Kerstspel van onze toneelgroep 
 

16.00 uur Einde kerstspel 
 

16.05 uur Optreden M en M 
 

16.40 uur Aansluitend gezellig samenzijn 
 

Er worden gedurende de middag diverse hapjes geserveerd maar er 

is geen koffietafel.  

De entree bedraagt € 5,-. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie van 

De Vliegert, tel.: 0492 - 663 436. 
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Korte berichten 
 

Lezing Digitalisering van de zorg 

We herinneren u graag aan de lezing van Remedica op maandag  

12 december om 10.00 uur in De Vliegert.  

De maatschappij en de zorg digitaliseren 

meer en meer. Tegenwoordig gebruiken we 

de computer, het internet en apps op 

smartphones en tablets steeds vaker. Maar misschien maakt u zich 

ook wel zorgen over de veiligheid hiervan. Dan bent u niet de enige. 

Met name senioren lopen hier tegen aan. Als het gaat om digitalise-

ring in de zorg, dan kan dat bij bv. diabetes de kwaliteit van leven 

wel sterk verbeteren. Digitale hulpmiddelen als een glucosesensor en 

een bijbehorende app maken het voor diabetici eenvoudiger om 

met hun situatie om te gaan. Maar hoe houdt u hier zelf de regie 

over? Tijdens de bijeenkomst bieden wij ook persoonlijke en prakti-

sche hulp bij vragen die u heeft over gezondheidsapps, zoals de 

Freestyle LibreLink-app. 
 

De Kersenlanders 

Blaaskapel De Kersenlanders is in 1948 opgericht als Hofkapel van de 

Mierlose Kersenkoningin. Dat is dus komend jaar 75 jaar geleden.  

We zijn nog steeds volop actief en hebben er zin in om mooie muziek 

te maken voor jullie en voor ons zelf. Ons 75-jarig jubileum moet  

gevierd worden en we starten dan ook met een nieuwjaarsconcert 

met een vrolijke en blije Weense noot. We nodigen nog een orkest uit 

de regio uit om er samen een 

mooie zondagmiddag van te  

maken. Het nieuwjaarsconcert in 

De Vliegert is op zondag 15 januari 

2023 om 14.00 uur en duurt tot  

ongeveer 17.00 uur. Het toegangs-

kaartje is tevens consumptiebon 

en kost  € 4,00. Te koop vooraf in De Vliegert of direct voor de aan-

vang van het concert. Graag tot ziens op een ongetwijfeld mooie 

muziekmiddag. 

          ⟹ ⟹ 
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Tai Chi 

De eerste les op 24 november ligt al achter ons. 

De lessen vinden plaats op donderdag-

morgen en beginnen om 10.15 uur. Er zijn 

twee instructeurs die verbonden zijn aan 

de Volksuniversiteit. Men moet lid zijn of 

worden van De Kersenplukkers.  

Deelname is gratis voor de rest van 2022.  

Voor de periode januari t/m juni 2023 is 

de contributie € 35,-. Nadere informatie 

bij Ans Waterschoot, e‑mail: tai‑chi@kersenplukkers.nl. Als u zich nog 

wilt aanmelden kan dat maar dan komt u op een wachtlijst. Het is 

namelijk niet mogelijk om in een al lopende cursus in te stromen. 

 

De Kersenplukkers presenteren: Mannen met baarden 

Vrijdag 2 december belooft een  zeer gezellige, muzikale avond te 

worden. Mannen met baarden is een groep van vijf mannen en 

een zangeres. Ze hebben een zeer  

gevarieerd gospelprogramma.  

De muziek die ze spelen komt uit het 

Amerikaanse folk- en countryrepertoire.  

De avond begint om 20.15 en de entree 

is € 4,-. Kaartjes bij de receptie,  

tel.: 0492 ‑ 663 436. Als u nog een kaartje 

voor Tinkers, Drinkers, Dreamers hebt dan kunt u dat voor dit evene-

ment gebruiken.  

 

Bridge in een Flits deel 2 

Op donderdagmiddag 5 januari 2023 begint deel 2 van de bridge-

cursus voor beginners. Dit kan ook interessant zijn voor wie al wat 

langer speelt en de kennis eens wil opfrissen.  

Inschrijven bij Peter van Dijk, tel.: 0492 - 661 717 of 0492 - 663 436,  

e-mail: peterenannemie.vandijk@gmail.com. 

 

*  *  *  *  * 

mailto:tai-chi@kersenplukkers.nl
mailto:peterenannemie.vandijk@gmail.com


8  

 
Impressie van het Zondagmiddag Danscafé 

 

Ik was zondag 6 november aanwezig bij het Zondagmiddag  

Danscafé in De Vliegert in Mierlo. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik 

er van moest verwachten. Normaal kom ik altijd op de dansavon-

den, die zijn altijd heel erg fijn om naar toe te gaan. Fijne grote dans-

vloer, fijne muziek en alles is goed geregeld. De zondagmiddag is 

iets nieuws voor in 

de wintermaan-

den. Ik was iets 

later deze keer 

maar ik was blij 

verrast dat het zo 

gezellig druk was. 

Veel nieuwe  

gezichten. En dat 

is een goed teken. 

Nou is overdag 

weer anders dan 

’s avonds maar er 

heerste een echt 

gezellige sfeer. 

Een groot compli-

ment aan ieder-

een die zijn steentje bijdraagt aan deze middag maar ik wil toch 

even iemand apart noemen die er toch telkens in slaagt dat mensen 

zich thuis voelen. Zijn vakmanschap voor muziek maakt het dat  

iedereen kan dansen en kun je niet dansen dan is het aangenaam 

om naar zijn muziek te luisteren. Wim van den Biggelaar en Mieke 

bedankt voor jullie inzet. Elke keer wanneer het dansen is krijgen we 

trouw een uitnodiging via de telefoon. Dat geeft het gevoel dat je er 

toe doet. Ook de mensen achter de bar zijn altijd super aardig. Ja, 

de dansavonden en de dansmiddagen zijn zeker een aanrader.  

Ga zo door. 

 

Groetjes! Tekst: Hannie Velsma 
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Openingstijden De Vliegert 2023  
 

Periode 1 mei tot en met 16 juli  

- De Vliegert is in de ochtenden gesloten voor alle vrije 

inloopactiviteiten. De bar is dan ook gesloten.  

- Op donderdagvond is er wel gelegenheid voor darten en biljarten. 

De reguliere activiteiten van de afdelingen en clubs kunnen in deze  

periode gewoon doorgaan onder verantwoordelijkheid van de  

betreffende afdeling. Hiertoe behoren onder meer de bridgeavonden 

van Bridgeclub Mierlo op woensdagavond en de repetities van de 

Vliegerbloazers op vrijdagmorgen.  
 

Periode 17 juli tot en met 27 augustus  

- De Vliegert is zowel de ochtenden als de avonden gesloten.  

- De Vliegert is de middagen geopend voor reguliere activiteiten van 

afdelingen en clubs en overige vrije inloopactiviteiten.  
 

Periode 1 mei tot en met 27 augustus  

Mochten er activiteiten gepland worden buiten de genoemde  

openingstijden in de zomerperiode dan kunnen deze in overleg met 

en goedkeuring van het bestuur plaatsvinden. Daarbij dient wel een 

BHV-er aanwezig te zijn en is de openstelling van de bar afhankelijk 

van de beschikbaarheid van een barvrijwilliger. 
 

Vanaf maandag 28 augustus  

Gelden de normale openingstijden van De Vliegert en kunnen ook 

reguliere activiteiten van de afdelingen en clubs gewoon plaatsvin-

den.  
 

Openingstijden De Vliegert tijdens de kerstperiode 2023  

Op 1e kerstdag maandag 25 en 2e kerstdag dinsdag 26 december 

2023 en op nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024 is De Vliegert  

gesloten. 
 

Kerstviering  

De kerstviering zal in 2023 plaatsvinden op woensdag 20 december. 

Op deze dag kunnen geen andere activiteiten plaatsvinden in  

De Vliegert. 

Het Verenigingsbestuur 
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      Overleden 

            

 Mevr. C.T. Hofmans van Neerven   

 Dhr. H. Sleegers     11  nov  2022 
 
  

 Wij wensen de naasten en familie van de overledene veel     

 sterkte toe. 

     

  Wandeldata 

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

Vertrektijd, 9.30 uur vanaf De Vliegert. 

 

 
 

Vergaderdata 

 

 Activiteitencommissie      14  dec  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    19  dec  2022 

 Activiteitencommissie      11  jan    2023 

 Bestuur Kersenplukkers    16  jan    2023 
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                                   Nieuwe Leden 

 

Mevr. H.A.C. Deeben - Waterschoot 

Mevr. A.G.M. Lammers   Mevr. M.A.M. Bressers 

Mevr. A. Smulders - v. Gerven  Dhr. H. Schra 

Dhr. A.J.M.J. Ras    Mevr. S. Nafas 

Dhr. M. van Asten   Dhr. P.A.M. van Lieshout 

Mevr. G. Weimar    Mevr. E. van Lieshout - Vogels 

Dhr. C.J.P. Basten    Mevr. J. Tielemans - v.d. Kerkhof 

Mevr. J.M.C. Basten - Spitters  Mevr. A. v. Beeck - v. Teeffelen 

Dhr. R. van Strijp    Dhr. L. Petit 

Mevr. M. Koudijs - v.d. Vorst  Mevr. M. Petit 

Mevr. I. Wiertsema - Verboon  Dhr. P.J.C. Verhoeven 

       Mevr. E.P.A.M. Verhoeven 
   

  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 jan 2023. 
 

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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Samen Zingen 
  

In tegenstelling van wat er in het 

novembernummer staat is het 

woensdag 14 december geen  

Samen Zingen. Door allerlei omstan-

digheden kan deze bijeenkomst 

niet doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat 9 november, de laatste 

keer van dit jaar, niet beregezellig was. Met een lekker kopje koffie of 

thee, een lekkere koek, een consumptie en een heel gezellig pro-

gramma, hebben we de sterren van de hemel gezongen. En dat het 

gezellig was blijkt wel dat na afloop niemand opstond om naar huis te 

gaan, ze bleven allemaal zitten, hoe mooi is dat. 

 

De datums voor 2023 staan al gereserveerd en wel op: 11 januari, 8 

februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 septem-

ber, 11 oktober, 8 november, 13 december. Deze data zijn allemaal 

onder voorbehoud, er kan altijd een omstandigheid zijn waardoor een 

bijeenkomst niet door kan gaan. Maar noteer deze data alvast in je 

nieuwe agenda of kalender. 

 

Heb je nog nooit een middag bijgewoond, kom gerust eens kijken en 

luisteren, je hoeft niet als de beste te kunnen zingen, we gaan voor 

het samen zijn en gezelligheid, we doen geen optredens. 

 

Verder wens ik alle 'samen zingers' maar natuurlijk ook alle leden van 

De Kersenplukkers heel fijne feestdagen en een gigantisch mooie jaar-

wisseling. Het ga je goed en blijf zingen, dit zijn de vitaminen voor het 

leven. 

 

Oproep 

Wij zijn op zoek naar muzikale begeleiding. Onze muzikanten hebben 

aangegeven dat het misschien nog niet zo gek is om op zoek te gaan 

naar nieuwe muzikanten. Hoewel ze er nog erg veel plezier in hebben 

geven ze toch aan dat ook zij ouder worden. Dus vandaar deze op-

roep: 

                        ⟹ ⟹  
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zijn er mensen die een instrument (het geeft niet wat) bespelen en het 

leuk vinden om ons te begeleiden met muziek, je bent van harte wel-

kom. Als je denkt dat kan ik niet, het is altijd het proberen waard, dus 

schroom niet en meld je aan. De meeste liedjes komen uit de oude 

doos dus iedereen kent ze. 

 

Maria v.d. Kimmenade 

Tel.: 06 - 8370 0251 

e-mail: mbvdkimmenade@outlook.com 

 

 

 

 

Veilig bankieren, veilig thuis   

Hallo beste mensen, graag willen wij, Veldsink-Bekx en RegioBank, het 

met u hebben over veilig bankieren en veilig thuis wonen. In deze  

turbulente tijden is het belangrijk dat u zich veilig voelt, zowel thuis, als 

online. Wij willen u graag, onder het genot van een kopje koffie of 

thee, bijpraten over de problemen, valkuilen en mogelijkheden. Dit 

willen wij doen, samen met Bureau Brabant Veilig, op dinsdagochtend 

24 januari 2023 in De Vliegert in Mierlo, Heer van Rodestraat 109A.  

De entree is € 2,-, inclusief koffie of thee, en de bijeenkomst duurt van 

10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur, inclusief pauze. De zaal is open  

vanaf 9.30 uur. Wilt u erbij zijn? Geef dan onderstaand strookje voor  

18 januari a.s. af bij de receptie van De Vliegert.  

 

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

Ik kom naar de bijeenkomst op 24 januari 2023  

Naam:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

E-mail:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Tel.:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Personen:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
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Toon de Greef nieuwe Prins van De Kersenplukkers 

 

Zelden zal de bekendmaking van de nieuwe carnavalsprins van de 

Mierlose Kersenplukkers zo bijzonder zijn geweest als afgelopen  

zondag 20 november 2022, toen voor de 43e keer een gloednieuwe 

Dorstlustige Hoogheid bekend werd gemaakt. De reden is naast heel 

bijzonder zeker zo droevig omdat exact een week voor de bekend-

making van Toon de Greef als Prins Toon d’n Twidde der Kersenpluk-

kers zijn vrouw Toos Goossens-Kusters overleed. Logischerwijze waren 

de nieuwe Prins en zijn familie afgelopen zondag niet aanwezig tijdens 

de amusementsmiddag in De Vliegert, die in goed overleg gewoon 

doorgang vond.  

 

Na de opening van de middag is volgens goede traditie op 

passende wijze afscheid genomen van oud-Prins Bennie Jansen en  

zijn Adjudant Ria van Hoof. Aansluitend werd Toon de Greef (70)  

gepresenteerd als Prins Toon d’n Twidde van CV De Kersenplukkers uit 

Mierlo. Dit gebeurde door middel van het onthullen van een foto van 

de nieuwe Prins door zijn Adjudant Ad Bouwmans, gezeten op het 

welbekende ‘liegbengske’. 

 

Prins Toon d’n Twidde, 

geboren en getogen 

in Geldrop en sinds 

1980 woonachtig in 

Mierlo, staat bekend 

als een druk baasje 

met vele hobby’s.  

Jarenlang was hij ac-

tief als DJ en als hoffo-

tograaf bij carnavals-

vereniging De Spruw-

wejagers waar hij in 

1989 de scepter 

zwaaide, en voor zijn grote verdienste jaren geleden werd benoemd 

tot Lid van Verdienste. Ook is de fanatiek wielerliefhebber reeds  

diverse jaren actief als ploegleider van Wielerclub De Kempen ⟹ ⟹ 
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en is de voormalig medewerker van Omroep Mierlo tijdens de zomer-

maanden bijna dagelijks een van de vaste bezoekers op het Molen-

plein van de bekende ‘liegbengskes’. Zwetsen, zeveren en de dage-

lijkse nieuwtjes bespreken met het clubje van de ‘Mierlo Basterds’ 

waar ook zijn Adjudant Ad Bouwmans deel van uitmaakt.  

Dat Ad Bouwmans, ruim dertig jaar actief als vrijwilliger binnen het 

Mierlose verenigingsleven, evenals Prins Toon d’n Twidde wel van een 

feestje houdt moge duidelijk zijn. Samen met de wijze Raad van Elf der 

Kersenplukkers welke onder leiding staat van Grootvorst Thieu Steijvers 

en Vorst Jan Jansen zal het tweetal tijdens carnaval 2023 de Kersen-

plukkers voorgaan. Vanwege zijn prinsenschap dus even geen rol als 

hoffotograaf bij De Kersenplukkers voor Prins Toon d’n Twidde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsenreceptie verplaatst 

Nadat de Prins en Adjudant afgelopen zondag op speciale wijze  

in De Vliegert bekend waren gemaakt was er later in de middag nog 

een mooie rol weggelegd voor de kletsers Rob Schepers, Berry Knap 

en Frans Bevers en de amusementsgroep WAI. De prinsenreceptie die 

gepland stond voor zondag 27 november zal gezien de huidige  

situatie worden verplaatst naar zondag 29 januari 2023.  

Tekst en foto’s: Jos Lenssen 



16  

 

Groeten van De Veluwe 

 

Het toneelstuk 'Groeten van De Veluwe' van Carl Slotboom zal vier 

maal gespeeld worden in De Vliegert en wel door onze Toneelvereni-

ging onder regie van Marianne Engels. 

  

De eerste uitvoering op woensdagmiddag 18 januari is alleen toegan-

kelijk voor leden van De Zonnebloem.  

Op donderdagmiddag 19 januari zijn alle leden van De Kersenpluk-

kers welkom, aanvang: 14.00 uur, entree € 5,-.  

Daarna volgen twee uitvoeringen voor publiek: op vrijdagavond  

20 januari en zaterdagavond 21 januari, aanvang: 20.00 uur,  

entree € 7,50. 

Synopsis: oma heeft de eerste prijs gewonnen met de oplossing van 

een cryptogram. De prijs is één week vakantie in een stacaravan op 

de Veluwe. Haar hele gezin gaat mee. Ze zijn van zeer gegoede  

komaf. Het kamperen is voor deze mensen, die in luxe leven, een vol-

slagen nieuwe ervaring en ze kampen dan ook met ernstige aanpas-

singsproblemen. Dit geldt niet voor de buren, een gezin van 'de kou-

we grond' voor wie het verblijf op een camping de gewoonste zaak 

van de wereld is. Met zulke tegenstellingen kunnen confrontaties tus-

sen beide families dan ook niet uitblijven. 

 

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie van De Vliegert,  

tel.: 0492 - 663 436. 

 

 

Kom kijken, lachen en genieten! 
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Film in De Vliegert 
 

Het is even zoeken geweest naar een geschikte datum maar op 

woensdagavond 16 november was er een filmvertoning in De Vlie-

gert.  

Organisator Ans Waterschoot was even bezorgd geweest of er wel 

belangstelling zou zijn voor 

een film in De Vliegert. Dat viel 

reuze mee want er waren een 

kleine 30 belangstellenden 

komen opdagen. Vanaf kwart 

voor acht begon het binnen 

te stromen in de grote zaal 

die speciaal voor deze  

gelegenheid in stijl was ingericht. Kleedjes op de tafels, een schaaltje 

popcorn, een vaasje nootjes en een kaarsje zorgden voor de juiste 

sfeer. De filmtitel was 'Walk the Line'. Deze gaat over het  

leven en de carrière van de 

bekende zanger Johnny 

Cash. Om acht uur heette 

Ans de aanwezigen welkom 

en legde uit hoe het tot dit 

evenement was gekomen. 

Haar man Ernst had Jac van 

Hout van het Filmhuis gehol-

pen met zijn website en daarvoor wilde laatstgenoemde iets terug 

doen. Ernst kwam met idee om hem een film te laten draaien in  

De Vliegert. Nou heeft de zaal geen groot scherm en dito projector 

maar daar heeft Jac allemaal 

voor gezorgd. Na deze  

introductie ging de film van 

start. Het werd een gezellige 

avond en na afloop waren er 

veel positieve reacties. 

 

Tekst & Foto's: Arno Buij 
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Nieuws uit de biljartzaal  

Kersttoernooi. Het toernooi wordt gehouden van maandag 12 

t/m vrijdag 16 december. Na een onderbreking door de Corona wordt dit 

toernooi weer gehouden. De deelnemers zijn verdeeld over 4 groepen en 

de wedstrijden zijn in de ochtend en in de middag. Een grote opkomst 

wordt verwacht tijdens de finalemiddag op vrijdag. Dan zal rekening moe-

ten worden gehouden met het ventilatieadvies. Mogelijk beperkt dit het 

aantal mensen dat in de zaal aanwezig mag zijn.  

Klimaat in de biljartzaal. Opnieuw vragen wij hiervoor uw aandacht. Ter ver-

betering van de luchtkwaliteit is een apparaat geplaatst in de biljartzaal. Dit 

haalt de lucht in de zaal een aantal keren per uur door een filter. Het zuivert 

de lucht door covid-achtige virussen eruit te halen, maar ook het fijnstof 

(deeltjes biljartkrijt) wordt zo uit de lucht gehaald. Daarnaast moet gelet 

worden op het CO2-niveau in de zaal. Een mens ademt zuurstof in en 

ademt CO2 uit. In de zaal is een meter aanwezig waarop het niveau kan 

worden afgelezen. Door te ventileren, door verse lucht van buiten toe te 

voeren, een raam open te zetten, kunnen we dit regelen. Maar dan vindt 

de een dat het tocht en de ander heeft het weer te warm.  

Wij vragen om begrip. Schone en frisse lucht in de zaal is belangrijk.  

Competities. De competities lopen voortvarend. Dan hebben we het over 

libre, bandstoten en zo ook de stadscompetitie. Laat je het je teamleider 

tijdig weten als je verhinderd bent.  

Onderhoud biljartzaal. Breng a.u.b. lege kopjes en glaswerk terug naar de 

bar. We kunnen ieders medewerking gebruiken.  

BHV-er worden? Voor de veiligheid binnen het gebouw is het van belang 

dat er mensen zijn die als bedrijfshulpverlener hulp kunnen bieden. Interesse 

of al ooit gedaan vanuit een vroegere werkkring? Laat het ons weten.  

De vereniging kan uw hulp goed gebruiken.  

Nieuwe leden. Als nieuw lid heeft zich aangemeld Henk Schra. Welkom bij 

de vereniging en heel veel biljartplezier.  

Informatie. In de laatste bestuursvergadering kwam de vraag naar voren 

welke informatie nieuwe leden zouden willen hebben over de biljartclub.  

Er komt in de praktijk weinig respons op hetgeen op de website of in het 

Nieuws Bulletin wordt vermeld. Hebt u suggesties, wij horen het graag.  

Website. Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze 

website: http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/  

E-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl  
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 16 jan 2023. 

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

korten. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda dag datum aanvang 

Mannen met baarden vrijdag 2 dec  20.15 uur 

Kienen dinsdag 6 dec  19.30 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 10 dec 

 7  jan 

  20.00 uur 

  20.00 uur 

Kerstconcert Priamore zondag 11 dec   13.30 uur 

Digitalisering van de zorg  

lezing 

maandag 12 dec   10.00 uur 

Danscafe met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zondag 18 dec   13.30 uur 

Kerstviering 

De Kersenplukkers 

woensdag  21 dec   14.00 uur 

Samen Zingen woensdag 11 jan    14.00 uur 

Muziek Kappel 

De Kersenlanders 

zondag 15 jan   14.00 uur 

Groeten van de Veluwe  

door Toneelvereniging 

De Kersenpukkers 

 

donderdag 

vrijdag - zat 

 

19 jan 

20-21 jan 

  14.00 uur 

  20.00 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/formulieren 

Tot ziens in 2023 


