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Beste Kersenplukkers, 
 

Vanachter mijn computer wil ik graag iedereen een zalig, 

gelukkig, maar vooral gezond 2019 wensen. Dat is toch 

het belangrijkste goed wat men wensen kan. Hopelijk 

heeft u ook fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling 

gehad en kunt u daar mooi op terugkijken. We hebben er 

alweer bijna een maand in het nieuwe jaar op zitten met 

in De Vliegert poets- en opruimactiviteiten en de alledaagse dingen. 
 

Graag vraag ik uw aandacht voor de belangrijkste vergadering van het 

jaar: de jaarvergadering van onze vereniging. Deze vindt plaats op 

woensdagmiddag 13 maart en begint om 14.00 uur. Na afloop is er nog 

een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Reserveer woens-

dag 13 maart s.v.p. in uw agenda! 
 

De activiteitencommissie bruist ook weer volop. Er zijn genoeg plannen 

voor lezingen, reisjes en andere activiteiten. Als het zover is hoort u daar 

tijdig van. Zij doen erg hun best om voor ieder wat wils te bieden, waar-

voor onze hartelijke dank. 
 

Het blijft altijd moeilijk om weer originele activiteiten te vinden. Wat wel 

vast staat is carnaval! Wij wensen Prins Fons en Adjudant Hans met de hele 

Raad van Elf fijne dagen toe met heel veel plezier. Daarbij zijn ook onze 

‘Pitjes’ betrokken die al druk aan het oefenen zijn met de dans. Succes 
dames. Carnaval begint op zaterdag 2 maart. 
 

Eind maart komt weer de jaarlijkse toneelvoorstelling. Ik heb begrepen dat 

de spelers tijdens de repetities al veel hebben gelachen en weet zeker dat 

ze dat ook bij u zullen overbrengen als u een van de voorstellingen  

bezoekt. Voor iedereen aan te bevelen. U krijgt hier meer informatie over. 

Ook de toneelvereniging veel succes toegewenst. 
 

Ik wil u nog een keer attent maken op ‘Automaatje’. Van deze dienst kunt 
u gebruik maken als u een bezoek wilt brengen aan familie, vrienden of 

ziekenhuiscontrole en zelf niet in staat bent te rijden. U moet dan twee  

dagen van tevoren bellen met tel. 06 - 34 16 49 01 om een afspraak te 

maken. Zij regelen dan verder alles: zij zorgen ervoor dat u van huis naar 

uw bestemming wordt gebracht en dat u ook weer wordt opgehaald. Dit 

voor dertig cent per gereden kilometer. 
 

Ik wens u verder veel leesplezier met dit overvolle Nieuws Bulletin. 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
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Korte berichten 
 

31 januari: jastoernooi in De Vliegert. Voor de tweede keer  orga-

niseert de activiteitencommissie van De Kersenplukkers een jastoernooi 

in het Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. Het toernooi begint 

om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Aanmelden kan bij Willem 

van Leerdam via tel.: 06 – 54 20 27 24. De kosten bedragen € 3.- per per-

soon, te betalen bij aanmelding. 
 

Nieuws van de toneelvereniging. Toneelvereniging De Kersen-

plukkers presenteert Zeven Zusters In Zaligheid, een komedie in twee 

bedrijven die is geschreven door Johan Dobbelaar. 

Er zijn drie voorstellingen. De voorstelling, die alleen toegankelijk is voor 

leden van De Vliegert is op donderdagmiddag 21 maart a.s. om 14.00 

uur. De avondvoorstellingen die op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 

23 maart worden gespeeld, zijn voor iedereen toegankelijk. Aanvang 

20.00 uur. Noteer deze data alvast in uw agenda! Meer informatie in het 

volgende Nieuws Bulletin. 
 

FamilieVliegertQuiz 2019. De tweede FamilieVliegertQuiz stond eer-

der gepland voor 10 februari 2019. Deze, naar wat afgelopen jaar bleek 

een heel succesvolle quiz te zijn, is nu door de activiteitencommissie ver-

plaatst naar een latere datum en wel naar zondag 7 april a.s. 

Meer informatie en mogelijkheden tot inschrijven vindt u in het volgende 

Nieuws Bulletin maar noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Terug in de tijd met Elvis Presley. Na het enorme succes in februari 

2018 heeft de activiteitencommissie zanger Marcel Mulders opnieuw 

vast weten te leggen. Hij treedt wederom op in De Vliegert op 13 april 

2019. Hij zal dan vele nummers van Elvis Presley, the King of Rock ’n Roll, 
ten gehore brengen maar ook nummers van Neil Diamond en Tom Jo-

nes. De aanvang van deze show staat gepland voor 20.30 uur.  

Meer informatie komt in het volgende Nieuws Bulletin. 
 

Samen Zingen. Na een gezellige start op 9 januari zijn de volgende  

data gepland voor Samen Zingen: 13 februari, 10 april, 8 mei, 10 juli, 11 

september, 9 oktober, 13 november, 11 december. Er wordt gezongen 

onder begeleiding van Walther (accordeon), Walter (gitaar) en  

Henk (dirigent). 

Voor meer informatie bel Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 - 83 70 02 51. 
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Sfeervolle kerstviering bij De Kersenplukkers 
 

De grote zaal van Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert, de 

thuisbasis van seniorenvereniging  

De Kersenplukkers, was tot de laatste 

stoel bezet. “En toch hebben we veel 
mensen helaas moeten teleurstellen”, 
aldus voorzitter Marie-José v.d.  

Kimmenade. Voor de aanwezigen zou 

het een mooie, sfeervolle kerstviering 

worden. 
 

De voorzitter opende de middag en 

heette iedereen hartelijk welkom. 

Daarna presenteerde zij het volgende 

kerstgedicht. 
 

“In de tijd van nacht en duisternis 
is licht een groot gemis. 

Laat dan Kerst, het feest van het licht 

de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht. 

Ik heb daarom een wens voor iedereen: 

een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent, 

in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Voel de warmte die alles brengen kan, 

geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man. 

En vergeet niet om de liefde die je hebt gekregen 

aan iedereen die het nodig heeft door te geven.” 

Zij sloot af met: “Ik wens u allen een zalig kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar.” 
 

Zang en muziek 

Hierna was er een samenzang van het koor Canta Classica, onder lei-

ding van Marion de Wit, mondharmonicavereniging De Vliegerblao-

zers, onder leiding van Trees Asmussen en de aanwezigen. Vervolgens 

speelden De Vliegerblaozers een aantal zeer stemmige kerstliedjes 

waaronder natuurlijk Stille Nacht, Heilige Nacht.   ⟹ ⟹ 



 7 

 

Toespraak burgemeester 

Daarna sprak de burgemeester, de heer B.H.M. Link, de zaal gedeelte-

lijk in dialect toe. Hierbij een paar fragmenten uit zijn kersttoespraak. 
 

“Een tijd geleden maakte iemand mij erop attent, dat het nooit duide-
lijk is geworden waar de os uit de stal van Bethlehem gebleven is.    

Een goed gesprek met de onlangs overleden pastoor Toon Rabou leid-

de tot het volgende resultaat.” 
 

De burgemeester weidde uit over de geboorte van Jezus in een stal in 

Bethlehem. Na verloop van tijd zegt hij: “Dun os zag un kiendje en dè 
zag blauw van de kou. Ok dun ezel stond bij de voeierbak en samen 

bliezen ze het kiendje un bietje wèrmte toe.” 
 

Dun os vraogt aan dun ezel: “Witte gij dè de mensen beeld van God 
worren genoemd?” “Ia, ia, dè heb ik wel us geheurd”, zegt dun ezel. 
 

“Ik zal oe wel us de ogen openen”, zegt dun os. “Ge wit toch, dè God 
bij de schepping de mens boetseerde uit het stof van de aarde en 

hem de levensadem in de neus blies?” 
 

“Ia, ia”, zei dun ezel. 
 

“Nou, dan vind ik dè wij twee meer op God lijken dan de mensen. 
God blies zunnun asem in de mens…. 
En de mens begos te leven. En wij, wij 

blazen onzen asem over dè keind en 

dè keind blijft eeuwig leven.” 
 

Na een paar dagen heeft de ezel  

Maria, Jozef en het kindje naar Egypte 

gebracht. Maar, waar is de os  

gebleven? 
 

De heer Link: “Sommigen zeggen, dat ie 
naar India is gegaan, waar zijn soortge-

noten nog steeds als heiligen worden 

ontzien. Anderen zeggen dat hij naar 

de Bossche veemarkt ging en nou in de 

kerststal van de Sint Jan staat. Wel op-

gezet, maar goed, toch een hele eer. 

            ⟹ ⟹ 
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Inderdaad, ’t is allemaal gissen, maar één ding is zeker: ge kunt hem 
overal in kerken zien tussen de vier Evangelisten. Hij is het beeld  

geworden van Sint Lucas die het verhaal van Bethlehem heeft opge-

schreven in zijn Evangelie.” 
 

De heer Link besluit: “Het is ginne engel gewist die Sint Lucas dit ver-
haal heet ingefluisterd, mar unne doodgewone os. Ik wens u allen een 

zalig kerstfeest.” 
 

Na de pauze voerde Toneelclub De Kersenplukkers de eenakter Nu Zijt 

Wellekome van Harry Smits uit. Harry, woonachtig in Nuenen, schreef 

deze eenakter in 2011. Marij Louwers tekende voor de regie. 
 

Eenakter 

Het stuk gaat er over dat de parochieraad in de pastorie vergadert 

om het programma voor de kerstbijeenkomst samen te stellen. Maar 

tijdens de bijeenkomst wordt veel meer opgeschept door de aanwezi-

gen dan vergaderd. De ene na de andere heeft een sterk verhaal om 

aan te geven hoe belangrijk hij of zij wel niet is. 

Gemeenteraadslid Noud Dijstelbloem vertelt dat hij onlangs de burge-

meester van Eindho-

ven heeft ontmoet 

waarbij hij suggereert 

dat die hem goed 

kent. Tonnie was bij 

een concert van 

Guus Meeuwis en 

doet net of die haar 

persoonlijk kende en 

begroette. De pas-

toor zwetst ook mee 

en zegt dat hij in de 

Sint Janskerk in Den 

Bosch de bisschop zag die hem herkend zou hebben en uitnodigde 

voor een kopje thee en een glaasje wijn. De schoolmeester liet maar 

eens duidelijk blijken hoe belangrijk en goed hij wel niet was en vertel-

de dat zijn school in de wijde omgeving geroemd werd voor de pro-

fessionele manier waarop die door hem werd geleid. Zuster Dolorosa 

pochte dat ze, toen de voor de elfde keer in Lourdes was,        ⟹ ⟹ 
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door de pastoor werd uitgenodigd misdienaar te zijn. De hele kerk 

klapte speciaal voor haar. 
 

Op een gegeven moment begon voor Dora, de huishoudster van de 

pastoor die voor de raadsleden de koffie verzorgt, dat opschepperig 

gedoe te vervelen. Ze vertelt dat ze afgelopen zomer ook een ont-

moeting heeft gehad. Met wie? Met niemand minder dan Paus Fran-

ciscus. Dora vertelt dat ze in Rome op het 

Sint Pietersplein was en dat de paus op 

het balkon stond. Toen hij haar zag kwam 

hij onmiddellijk naar beneden en gaf 

haar een rondleiding door de Sint Pieter, 

waarbij ze ook de Sixtijnse kapel bezoch-

ten. Tot slot mocht ze met de Paus mee 

toen hij een rijtoer maakte in de pausmo-

biel. Zij beweerde dat ze gehoord heeft 

dat mensen langs de kant van de weg 

zeiden: die man met dat witte petje ken 

ik niet maar die ernaast staat is Dora! 
 

Toen was het tijd voor de laatste samenzang en werd de uitgebreide 

broodmaaltijd voorbereid. Toen alles was genuttigd sloot de voorzitter 

de bijeenkomst en dankte alle vrijwilligers die deze dag mogelijk  

gemaakt hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *   
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

        Mierlo, 23 januari 2019 

Geachte heer/mevrouw, 
 

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

vergadering van Seniorenvereniging De Kersenplukkers, te houden op 

woensdag 13 maart 2019 in Cultureel Ontspanningscentrum  

De Vliegert, aanvang 14.00 uur. 
 

Agenda: 

1 Opening door de voorzitter. 
 

2 Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

3 Notulen algemene ledenvergadering van 28 maart 2018. 

Deze notulen worden in de vergadering niet meer voorgele-

zen. Ze worden 14 dagen vóór de vergadering voor de leden 

in het verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter  

inzage gelegd. 
 

4 Jaaroverzicht 2018 van de secretaris.  
 

5 Financiële jaarstukken van de penningmeester. 

a. Goedkeuring jaarrekening 2018. 

Dit overzicht wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het 

verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage 

gelegd. 

b. Goedkeuring van de begroting 2019. 

c. Vaststelling contributie 2019. 

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

jaar. 
 

6  Verslag kascommissie. 

  De commissie bestaat uit de heren G. de Paauw,  

 H. Groenemans en F. Manders. 
 

7 Benoeming kascommissie. 

Aftredend is de heer G. de Paauw. In deze vacature zal tijdens 

de vergadering een nieuw lid worden benoemd.  

           ⟹ ⟹ 
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8 Vaststelling beleidsplan voor de periode 2019-2023. 

Dit beleidsplan wordt 14 dagen vóór de jaarvergadering in het 

verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage 

gelegd en is tevens beschikbaar op de website van De Kersen-

plukkers: www.kersenplukkers.nl 

 

Pauze. 

 

 9   Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens het rooster zijn de heren Ben Janssen en 

Maarten Verbruggen die niet herkiesbaar zijn. 

Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen 

door tien of meer leden van de vereniging, mits een dergelijke 

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 een goede organisatie van deze verga-

dering is het noodzakelijk dat we beschikken over het aantal leden, 

dat de vergadering bezoekt. Als u voornemens bent de vergadering 

bij te wonen, dan verzoeken wij u het onderstaande aanmeldingsfor-

mulier tijdig, (uiterlijk 3 maart a.s.) aan de balie/brievenbus van  

De Vliegert in te leveren of via e-mail te sturen aan de secretaris van 

de vereniging: secretaris@kersenplukkers.nl 

  Het bestuur van Seniorenvereniging De Kersenplukkers.  

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

Aanmeldingsformulier jaarvergadering op woensdag 13 maart 2019. 

Deze strook graag inleveren vóór woensdag 3 maart 2019 aan de  

balie of in de brievenbus van Cultureel Ontspanningscentrum  

De Vliegert.  

Naam:……………………………………………………………………………… 
 

Adres:………………………………………………………………………………. 
 

Aantal personen: ……………………….Tel. : …………………………..…….. 
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   Overleden 

 

 

 Dhr. W.A. Jacobs        3  dec  2018 

 Mevr. H. v.d. Heuvel - van Stiphout    9  jan    2019 

 
 

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
 
 vrijdag              25  jan    korte wandeling 
 dinsdag          5  feb    lange wandeling 

 vrijdag        8 / 22  feb         korte wandeling 

 dinsdag          5  mrt    lange 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 
 

  Activiteitencommissie           13  feb  2019 

 Algemeen bestuur            19  feb  2019 

 Activiteitencommissie           13  mrt  2019  
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Nieuwe Leden 
 

 Mevr. G.M. v.d. Wiel - v.d. Boogaart  

 Dhr. D. Eindhoven 

 Mevr. I. Eindhoven - Baan 

 Dhr. J.A. den Ouden 

 Dhr. P.W. Pasmans 

 Mevr. C.M. Veenstra - Kuunders 

 Dhr. M.F.M. Steenbakkers 

 Mevr. A.M. Steenbakkers - van Eijk 

 Mevr. G.J. Beumer 

Welkom bij De Kersenplukkers 

Oproep van de redactie 
 

Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,  

wanneer zij iets 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 feb 2019. 
 

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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Let’s play darts   
 

Jammer, jammer, jammer dat de drie dartbanen in De Vliegert  

onbespeeld blijven op de donderdagavond omdat de dartclub er niet 

meer is. 
 

Even voorstellen 

ik ben Ed Desar en ben met mijn echtgenote Anja kort geleden lid 

van De Kersenplukkers geworden en ook lid van de Raad van Elf van 

cv De Kersenplukkers. Ik ben dartliefhebber en gooi vaak een pijltje 

met mijn zoon. Thuis heb ik een dartbaan waar ik best veel gebruik 

van maak. Ik ben nooit lid geweest van een dartvereniging en ben 

ook geen ‘Van Gerwen’. 
 

Nieuw begin 

Ik zou graag de mogelijkheid willen bekijken om de dartclub binnen 

onze vereniging nieuw leven in te blazen. Daar heb ik natuurlijk jullie 

hulp voor nodig. Als er genoeg gegadigden zijn plannen we een don-

derdag in om wat zaken met elkaar te bespreken. Een groepje van 

zes tot twaalf geïnteresseerden zou mooi zijn om mee te beginnen. 

Invulling van de donderdagen (of om de donderdag) waaraan ik 

denk: we beginnen met een kopje koffie en bespreken wat we gaan 

doen. Dat kunnen wedstrijden zijn zoals 501 maar ook alleen maar op 

bull, dubbels en triples gooien etc. Ook kunnen we een keer een  

dartwedstrijd op TV bekijken, het een keer over het WK hebben onder 

het genot van een drankje of een keer een dartwinkel bezoeken. 
 

Oproep 

Wie op donderdagavond (weer) wil gaan darten kan dat laten weten 

door een e-mail te sturen naar: a_desar@hotmail.com 

Grijp deze kans om het leuke dartspel actief te beoefenen en  

reageer! 



 15 

 

Lezingen Muziek en Kunst terug in De Vliegert 
 

Lezing Muziek en Schilderkunst op donderdag 21 februari 10.00 uur. 
 

Sinds 2007 hebben we deze, door vele bezoekers zeer gewaardeer-

de, lezingen twee keer per jaar georganiseerd. De lezingen worden 

enthousiast en boeiend gebracht. Naast toelichting op muziekthe-

ma’s in combinatie met schilderkunst brengt de spreker vele interes-
sante wetenswaardigheden en leuke anekdotes onder de aandacht. 

De lezing duurt ca. twee uur,  

inclusief pauze. 

Je verveelt je 

geen moment. 
 

De lezing die we 

deze keer  

hebben gekozen 

heet De Weense 

Klassieken en 

gaat over Haydn, Mozart en Beethoven. Deze drie wonderkinderen 

groeiden uit tot de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis. 

Ze werkten en leefden in de tweede helft van de achttiende eeuw in 

muziekstad Wenen. 
 

Tijdens deze klassieke periode (1750-1800) werden nieuwe  muziek-

stijlen ontwikkeld zoals de symfonie en het strijkkwartet. Ook ontstond 

het symfonieorkest en kwam er een dirigent voor het orkest. Het  

klavecimbel werd vervangen door de piano en er kwamen ventielen 

op de trompet. In deze lezing maakt u niet alleen kennis met boven-

genoemde feiten, maar ook met tal van muziekvoorbeelden. Verder 

zullen de levensverhalen van Haydn, Mozart en Beethoven voorbij 

komen. Dit alles wordt ondersteund door beeldmateriaal (op groot-

beeld) zoals schilderijen, portretten, instrumenten, orkesten, musici en 

componisten, muziekvoorbeelden, etc. 
 

Kaartjes voor deze lezing zijn verkrijgbaar aan de bar van De Vliegert. 

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

De kosten zijn € 5,- inclusief een kopje koffie. 
 

Als u van muziek en/of kunst houdt mag u dit absoluut niet missen! 
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Slavische klanken op hoog niveau in De Vliegert 
 

Met Kerstmis 2018 in zicht was er een bijzondere afsluiting van het jaar 

in De Vliegert. De activiteitencommissie had bedacht dat een optre-

den van het Helmonds Slavisch Koor een mooie bijdrage zou zijn om 

op stemmige wijze in kerstsfeer te komen. En dat is gelukt ook! 
 

Het koor was niet alleen; er was een strijkersensemble onder leiding 

van Chika Fujie meegekomen om de zangers en zangeressen instru-

mentaal te begeleiden en te ondersteunen. 
 

In een bomvolle grote zaal van De Vliegert begon het koor haar op-

treden met vier ingetogen Russisch-Orthodoxe liederen die geheel 

a capella werden uitgevoerd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zong het koor zeven nummers met begeleiding van het strij-

kersorkest. De zaal was muisstil waardoor het dubbel genieten was. 
 

Na een welverdiende pauze voor beide groepen werd vervolgens 

genoten van het strijkersensemble dat een bijzonder Concerto Grosso 

(kerstconcert) van Corelli speelde. 

           ⟹ ⟹ 
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Vervolgens zong het Helmonds Slavisch Koor onder de bekwame lei-

ding van Antoine van Wanrooij nog zes liederen. Als afsluiting werd 

het stemmige Svjataja Nietsj (Stille Nacht) van F. Grueber gezongen. 
 

De langdurige staande ovatie was blijk van de grote waardering aan 

de uitvoerenden. 
 

Na veel dank uitgesproken te hebben aan het koor en het strijkersen-

semble was het nog heel gezellig napraten in De Vliegert en kon 

men, vanwege die gezelligheid, de middag maar moeilijk afsluiten.  
 

Ook de activiteitencommissie kon met een gerust hart het jaar afslui-

ten waarmee een jaar met een grote diversiteit aan activiteiten ten 

einde liep. 

 

*  *  *  *  * 

De Vliegert in kerstsfeer 
 

Jan Smeets heeft er jarenlang voor gezorgd dat De Vliegert in de 

kerstperiode stemmig en mooi was aangekleed. Vorig jaar  

verzocht Jan in het Nieuws Bulletin om hulp bij dit fikse karwei. 
 

Die oproep is beantwoord en dus staat Jan er niet meer alleen 

voor. Afgelopen Kerstmis is De Vliegert door vijf personen zeer 

smaak- en sfeervol ingericht met kersversieringen. 
 

Hiervoor waren Francien Lenssen, Marijke Goossens, Toos Messing, 

Marie-José v.d. Kimmenade en Jan Smeets verantwoordelijk. 
 

Er zijn veel leuke reacties gekomen over hoe mooi de mensen het 

vinden en waarderen. 
 

Luitjes, kei bedankt voor het moois wat jullie hebben gemaakt.  
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Fons Slegers nieuwe Prins cv De Kersenplukkers 
 

Nadat zondagmiddag 2 december tijdens de traditionele amusements-

middag in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert op passende wijze 

afscheid was genomen van oud-Prinses Dorine (Smirk) d’n Urste en haar 
adjudant Jan Klaus werd even later Fons Slegers gepresenteerd als Prins 

Fonske d’n Urste van cv De Kersenplukkers. Tot adjudant van de gloed-
nieuwe prins werd Hans Seijkens gekozen. 
 

Fons Slegers, geboren en getogen in Mierlo, is al vele jaren een bekend 

gezicht binnen De Vliegert. Naast carnaval vieren bij De Kersenplukkers is 

de voormalig textieldrukker ook een actief line dancer bij The Black Cher-

ry Dancers. 

Ook steekt hij 

flink wat tijd in 

zijn grote 

hobby’s: het 
tekenen van 

portretten én 

het verzame-

len van aller-

lei collector’s 
items van het 

biermerk  

Bavaria.  

Fons Slegers  

is getrouwd 

met Eria en samen hebben ze twee dochters (Jenny en Kari) en één 

kleinkind, hun oogappel Stef. Deze verzorgde mede de onthulling van 

zijn opa als nieuwe prins. Ook heeft de nieuwe Dorstlustige Hoogheid 

Fonske d’n Urste met regelmaat mede optredens verzorgd met de Pittige 
Pitjes.  
 

Tijdens het carnavalsseizoen 2019 zal Prins Fonske d’n Urste zonder twijfel 
veel steun ondervinden van zijn adjudant Hans Seijkens die maar liefst 30 

jaar actief is geweest bij de Mierlose Vrijwillige Brandweer. Ook adjudant 

Hans is, samen met partner Ine, actief bij de The Black Cherry Dancers. 

Tijdens het zomerseizoen gaat de rechterhand van de prins met zijn Ine 

ook graag een stukje toeren op de scooter met hun vrienden van de 

scooterclub. Hans en Ine hebben vijf kinderen en drie kleinkinderen.⟹ ⟹ 
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Topkletsers 

Tijdens de zeer geslaagde en gezellige amusementsmiddag konden 

de bezoekers ook genieten van een aantal prachtige optredens van 

de kletsers Berry Knapen, Hans Verbaarschot, Jasper van Gerwen en 

de amusementsgroep WAI. Er werden vier nieuwe leden van de carna-

valsclub gepresenteerd, waaronder de nieuwe prins en zijn adjudant. 

Ook werd het nieuwe carnavalsmotto bekend gemaakt: ’t kumt alle-
maol wel goe! 

 

Drukke prinsenreceptie 

Een week na de bekendmaking van de prins en zijn adjudant stond de 

prinsenreceptie in De Vliegert op het programma. Een drukke en zeer 

gezellige middag mede door de komst van de bevriende carnavals-

verenigingen De Spruwwejagers, De Kersepit, De Stillekes en natuurlijk 

vele vrienden, bekenden, familie, buurtgenoten, de Black Cherry  

Dancers en andere belangstellenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Afscheid Prinses Dorien en adjudant Jan Klaus 

      Foto’s: Jos Lenssen 
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Nadere kennismaking met activiteitencommissie 
Er is voortdurend van alles te doen in ons mooie verenigingsgebouw 

Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. Naast het feit dat allerlei 

afdelingen hun activiteiten in De Vliegert hebben kun je, om maar wat 

te noemen, meedoen aan de familiequiz, naar concerten komen  

kijken en luisteren, dansen en lezingen bijwonen. Als bezoeker vinden 

we dat allemaal maar heel gewoon en vanzelfsprekend. Maar dat is 

echt niet zo! Er moet nogal wat geregeld worden. Wij hebben daar-

voor een activiteitencommissie, en een actieve ook! Een kijkje achter 

de schermen. 

De activiteitencommissie in zijn huidige vorm bestaat nu ruim een jaar. 

Naast een paar mensen die er al langer deel van uitmaakten zijn er 

nieuwe, enthousiaste mensen bijgekomen. Zij werken gezamenlijk aan 

het ontwikkelen van een zo interessant mogelijk programma dat  

uiteenlopende evenementen moet omvatten zodat zoveel mogelijk 

leden van De Kersenplukkers ervan kunnen genieten. Een keer per 

maand komt de commissie bij elkaar. Tijdens zo’n vergadering komen 
de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Zaken zoals: zijn 

er nieuwe ideeën voor mogelijke activiteiten, moeten we wel of geen 

inschrijfgeld vragen voor deelname aan de familiequiz, gaan we in 

mei een dansavond inplannen, een lezing organiseren of een  

concert? 

Hoe komen de activiteiten tot stand? 

Natuurlijk zijn er activiteiten die vaker terugkomen, zoals de dansavon-

den met DJ Wim v.d. Biggelaar. Maar de activiteitencommissie zoekt 

ook naar nieuwe activiteiten om daarmee een breder publiek te inte-

resseren. Denk aan de familiequiz en het jastoernooi. Maar denk ook 

aan optredens van de Nederlandse Neil Diamond. Niet altijd komen 

de ideeën uit de koker van de commissieleden. Soms wordt door een 

willekeurig persoon een idee geopperd. Het komt ook voor dat gezel-

schappen aanbieden een optreden te komen verzorgen. 

Budgetneutraal 

Aan alle activiteiten die worden georganiseerd hangt een prijskaartje. 

Het streven van het bestuur van De Kersenplukkers is dat activiteiten 

geen geld mogen kosten. Dat betekent dat voor een optreden van 

een artiest zijn of haar gage uit de entreeprijs moet worden betaald. 

Dat is ook de reden waarom het ene optreden duurder is dan het an-

dere. Het streven is om de toegangsprijs tussen de drie en vier euro te 

houden maar soms lukt dat niet. De activiteitencommissie neemt 

daarvoor de verantwoordelijkheid en doet dat met succes.  ⟹ ⟹ 
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Praktische zaken 

In De Vliegert geldt de huisregel dat alle afdelingen die iets in de  

grote zaal organiseren er voor moeten zorgen dat de indeling van de 

ruimte geschikt is voor hun evenement, maar ook dat de zaal na  

afloop weer wordt achtergelaten in de vertrouwde opstelling. Voor 

evenementen van de activiteitencommissie doen dat de leden van 

de commissie zelf. Dus ook dat behoort tot hun takenpakket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteitencommissie in vergadering. Vlnr. Gerard Goossens 

(secretaris), Willy van Eijk, Maria v.d. Kimmenade, Toos Messing, Cor 

Lijten, Nelly v.d. Sanden, Jan van Oeffel, Maarten Verbruggen 

(voorzitter) en Willem van Leerdam. 

Andere activiteiten 

De activiteitencommissie is niet bij álle activiteiten betrokken die 

plaatsvinden in De Vliegert. Zo organiseert de carnavalsvereniging 

haar eigen activiteiten en Canta Classica haar concerten.  

De toneelvereniging is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van 

hun optredens. Er is verder een speciale Commissie Kunstexpositie. 

Enquête 

In het novembernummer van het Nieuws Bulletin heeft de commissie 

een enquête gepubliceerd over haar reilen en zeilen. Hierop zijn maar 

weinig reacties gekomen en daarom vraagt de commissie nog eens 

aan alle leden om eens kritisch te kijken naar wat voor evenementen 

hun interesse hebben. Mocht u het novembernummer niet meer  

hebben kunt u het formulier (laten) opvragen via de website van De 

Kersenplukkers (www.kersenplukkers.nl).  

Ga op de hoofdpagina naar Enquête, print het formulier uit en lever 

het, na invulling, in zoals aangegeven. 
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

De beste wensen voor 2019 

BC De Vliegert wenst al haar leden en partners een voorspoedig en 

gezond 2019. 

Kersttoernooi 2018 

Ook dit jaar waren er weer veel deelnemers 

(66) aan dit gezellige toernooi. In de finale 

bleek Willem van Leerdam uiteindelijk te sterk 

voor Jan Vesters. In de strijd om de derde en 

vierde plaats won Jan Vogels van Toon van Heugten. 

Biljartcompetities 

De tweede periode van de libre-competitie is afgerond en de derde 

en laatste periode is inmiddels gestart. De bandstootcompetitie op 

woensdagavond is aan de tweede competitiehelft begonnen.  

Beide competities lopen nog tot half april. 

Biljartlessen 

Op 14 januari zijn op de maandagochtend de wekelijkse biljartlessen 

weer begonnen. Onze biljartgoeroes onder leiding van Tiny Meulen-

dijks doen weer tien weken hun uiterste best om aan een aantal  

leden van onze biljartclub de basistechnieken van het biljarten bij te 

brengen. 

Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen) 
In de PK-vijfde klasse is Dorine Smirk kampioen geworden. 

Voor zover bekend is zij de eerste vrouwelijke kampioen in 

de geschiedenis van de stadscompetitie. 

 

Biljartzaal 

Misschien is het jullie opgevallen dat de biljartzaal is  

aangekleed met een aantal artistieke werken. Zij zijn  

gemaakt door onze kunstenaar Paul van Lieshout. 

Contributie 

Op 31 januari wordt de biljartcontributie van € 16,- via 

automatische incasso geïnd. 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind je op onze  

website www.bcdevliegert.nl  

Bestuur Biljartclub 
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Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  
maandag 18 feb 2019. 

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 
 

Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Agenda dag datum aanvang 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 26 jan 20.00 uur 

Jastoernooi donderdag 31 jan 13.00 uur 

Samen Zingen woensdag 13 feb 14.00 uur 

Lezing Kunst  donderdag 21 feb 10.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 23 feb 

 

20.00 uur 

 

cv De Kersenplukkers 

Feestmiddag 

Feestavond 

 

zaterdag 

 

  2 mrt 

 

13.30 uur 

19.30 uur 

cv De Kersenplukkers 

Carnaval 

zo t/m di 3-5 mrt 13.30 uur 

De Kersenplukkers 

Algemene Ledenvergadering  

woensdag 13 mrt 14.00 uur 

Toneelvereniging -  

Zeven Zusters in Zaligheid  

donderdag 

alleen voor 

21 mrt 

leden 

14.00 uur 

Toneelvereniging -  

Zeven Zusters in Zaligheid 

vrijdag en 

zaterdag 

22 en 

23 mrt 

20.00 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 Adviesgroep-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/formulieren 


