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Beste Kersenplukkers, 
 

Voor iedereen een heel gelukkig, gezond en vredig 2020.  

Hopelijk is ook iedereen het jaar goed begonnen. Diegenen 

die dit helaas niet kunnen zeggen, wens ik veel sterkte en  

hopelijk een goed herstel toe. 
 

Wij, als bestuur, gaan er dit jaar met goede moed tegenaan. Maar dat 

geldt natuurlijk voor iedereen binnen onze vereniging. Ik heb daar ook 

het volste vertrouwen in. 
 

Op dit moment hebben wij een grote zorg: wij kampen met een serieus 

tekort aan barvrijwilligers. Het is voor Elaine niet te doen om soms van  

‘s morgens negen uur tot ‘s avonds elf uur te werken. Dat wil niemand. 
Helaas zijn er, spijtig genoeg, mensen weggevallen wegens overlijden 

of ziekte. Daarom zijn wij, om de bar goed draaiende te houden, op 

zoek naar vrijwilligers. Als er zich hiervoor maar een paar mensen  

aanmelden kunnen wij hen inroosteren en is het niet veel werk. Er is 

voornamelijk behoefte aan mensen op woensdagavond en op vrijdag-

middag. En soms in de weekenden als er een dansavond is of een  

optreden. Natuurlijk zullen wij deze mensen goed inwerken. Denk  

allemaal mee of u iemand kent die dit zou kunnen en willen doen. Het 

is erg belangrijk dat dit werk door kan gaan. Geef namen door aan de 

bar of bel mij voor verdere informatie. Alvast hartelijk dank. 
 

Ik wil graag even stilstaan bij onze kunstexposities, die elke drie maan-

den veranderen. Wij hebben een paar vrijwilligers die er al jarenlang 

voor zorgen dat kunstenaars worden benaderd om hun werken in  

De Vliegert te laten zien. Ik wil onze mensen vanaf deze plaats hartelijk 

danken voor alle energie die ze hier instoppen. 
 

Het is de bedoeling om in het voorjaar de jeu de boules-baan te  

vernieuwen, zodat deze weer gebruikt kan worden. Dus mensen wilt u 

graag een buitenactiviteit dan kunt u deze sport beoefenen. Ik weet 

dat er al gegadigden zijn. U kunt zich melden bij de receptie, dan  

geven wij dat door aan de mensen die dit willen begeleiden. 
 

Ik wens u allen een sportief en gezellig kersenplukkersjaar toe. 
 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter. 
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Mondharmonicaclub De Vliegerbloazers 
 

Onze mondharmonicaclub De Vliegerbloazers is opgericht in 1998.  

De club biedt ontspanning en gezelligheid aan leden die graag 

mondharmonica spelen. 

Trees Asmussen is de  

dirigente en de muzikale 

begeleiding is in handen 

van Jack Houwen op 

accordeon.  

Om ons speel-niveau te  

verbeteren repeteren wij 

wekelijks op vrijdagoch-

tend om 9.30 uur in de kleine zaal van De Vliegert.  
 

We hebben een ruim repertoire van bekende melodieën die stem-

ming brengen en eventueel meegezongen kunnen worden zoals:  

Rode Rozen, Tulpen Uit Amsterdam, Du Schwarzer Zigeuner, Ik Droom 

Van Brabant, Sarina, Ganz In Weiss, etc. 

 

Wij treden af en toe op in De Vliegert, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 

kerstviering, maar heel soms ook op verzoek in verzorgingshuizen en 

KBO-afdelingen om wat gezellige ontspanning te bieden met herken-

bare en meezingbare melodieën. 

 

Onze club bestaat op dit moment uit negentien leden. Een mooi aan-

tal, maar er is altijd ruimte voor nieuwe aanwas. Dus, als je interesse 

hebt kom dan eens kijken op een vrijdagmorgen vanaf 9.30 uur in de 

kleine zaal van De Vliegert. Wij zijn laagdrempelig en kijken kost niets. 

 

Mondharmonicaspel als therapie 

Mondharmonica spelen kan een muziektherapie zijn voor mensen met 

astma, COPD en andere luchtwegaandoeningen. 

 

Jan Vogels is al zo’n 21 jaar voorzitter van De Vliegerbloazers.  
Ad Brouwers is secretaris/penningmeester. De mondharmonicaclub is 

te bereiken via e-mail: mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl 
 

mailto:mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl
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Korte berichten 
 

De kersttijd ligt inmiddels al weer enige weken achter ons. Omdat er 

in de maand december nogal wat gebeurd is dat wellicht aan een 

aantal lezers van dit Nieuws Bulletin ongemerkt is voorbijgegaan, wil 

de redactie daar in deze uitgave bij stilstaan. 
 

Zo publiceren we een verslagje over de sinterklaasbijeenkomst op  

5 december en schenken we aandacht aan de kerstviering die op  

11 december plaatsvond. Ook kijken we terug op het jaarlijks  

kerstbiljarttoernooi dat zich afspeelde van 16 t/m 20 december.  

De kerstdagtocht op 17 december naar Oberhausen was een groot 

succes. Er waren 35 deelnemers die een mooie dag beleefden en het 

merendeel heeft na terugkomst in Mierlo genoten van het voortref-

felijke diner in restaurant denheuvel. 

De Notenkrakers 

Dit Helmondse gezelschap komt op zondag 26 januari naar De  

Vliegert. Zij zijn met ca. dertig mannen en vrouwen die op basis van 

vrijwilligheid gezellige (meezing) optredens verzorgen voor senioren, 

zorg - en verpleeginstellingen, etc. Binnenkort bestaat het gezelschap 

twintig jaar. Als u een indruk wilt krijgen van hun optredens kijk dan 

eens op hun website: denotenkrakershelmond.nl Kaartjes kosten € 3,- 

en zijn verkrijgbaar bij de receptie. Aanvang 14.00 uur. 

Gedichten 

De redactie heeft enige tijd geleden uw aandacht gevraagd voor 

het aanleveren van eigengemaakte gedichten. De animo daarvoor 

rijst niet de pan uit, vandaar opnieuw een verzoek: heeft u een leuk 

gedicht gemaakt dat u wilt delen met de lezers van het Nieuws Bulle-

tin schroom niet contact op te nemen met de redactie via e-mail: 

redactie@kersenplukkers.nl of met Cor Vreven, tel. 0492 - 66 28 24.  
 

José Latjes geeft het goede voorbeeld: 

Winter 

De bladeren zijn gevallen.              Buiten is het koud en guur. 

De bomen zijn nu kaal.   De dagen zijn maar kort. 

De winter is begonnen.              Ik gooi wat op het vuur 

Vandaar dat ik nu baal.   En eet de stamppot van mijn bord. 
      

        Mierlo, december 2019     

    

mailto:denotenkrakrshelmond.nl
mailto:redactie@kersenplukkers.nl
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Informatie van Seniorenbelangen 
 

Comfortabel blijven wonen in uw eigen woning 
 

Binnenkort start in de gemeente Geldrop-Mierlo het project 

‘Wonen met gemak’. 
Deskundige vrijwilligers verzorgen informatiebijeenkom-

sten in de verschillende wijken in Geldrop-Mierlo met 

praktische oplossingen en tips om veilig en comfortabel 

in uw eigen huis te blijven wonen. 
 

Ook wordt de zogenaamde ‘woonscan’ aangeboden. U loopt samen 
met een woonadviseur door de woning en er wordt gekeken naar 

obstakels die zich in en om uw woning bevinden. U krijgt de  

waarnemingen in de vorm van een uitgebreid rapport, voorzien van 

praktische oplossingen en tips. 
 

Zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u op de website van  

Wonen met Gemak: wonenmetgemak.nl/plaatsen/geldrop_mierlo 
 

 

Actualisering gemeentelijke visie en strategie voor het  

sociaal domein  

Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo is bezig met een  

actualisering van de visie en strategie voor het sociaal domein (o.a. 

Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Werk, Inkomen). Daar-

over is een rapport van de gemeente verschenen. Het bestuur van 

Seniorenbelangen heeft hierop gereageerd. 

Kernpunten in de reactie zijn: 
 

* In het belang van alle senioren wil het bestuur van Senioren- 

 belangen met de gemeente samenwerken in het sociaal  

 domein. 

* Het bestuur heeft zorgen over de bezuinigingen die de gemeen

 te zich heeft voorgenomen. 

* Er zijn zorgen over de huisvesting van steeds meer senioren die 

 langer thuis willen blijven wonen. 

* De inkomenspositie van de senioren. 

http://www.wonenmetgemak.com
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Bennie Jansen nieuwe Prins der Kersenplukkers 
 

Nadat zondagmiddag 1 december tijdens de traditionele amusements-

middag in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert op passende  

wijze afscheid was genomen van oud-Prins Fonske (Slegers) d’n Urste en 
zijn adjudant Hans Seijkens werd even later Bennie Jansen gepresen-

teerd als Prins Bennie d’n Urste van cv De Kersenplukkers. Tot adjudant 
van de nieuwe prins werd gekozen Ria van Hoof, Prinses der Kersenpluk-

kers in 2016. 
 

Alvorens de bekende 

topkletsers Rob 

Scheepers, Berry Knapen 

en Frans Bevers en de 

Mierlose amusements-

groep WAI op hun be-

kende wijze het publiek 

trakteerden op fantasti-

sche optredens werden 

de gloednieuwe 42ste 

Dorstlustige Hoogheid 

der Kersenplukkers en zijn 

Adjudant officieel geïnstalleerd. Prins Bennie d’n Urste is een geboren en 
getogen Helmonder en woont reeds 34 jaar in Mierlo Hout. Het carnaval-

len zat er al vroeg in bij de sympathieke prins die ook jarenlang actief 

was binnen de sporten rolhockey en ijshockey. Reeds veertien jaar is 

Bennie Jansen binnen De Kersenplukkers actief met het linedancen met 

de Black Cherry Dancers, waar hij dertien jaar les gaf. Na vorig jaar te zijn 

toegetreden tot de Raad van Elf van cv De Kersenplukkers mag Prins 

Bennie d’n Urste in het nieuwe carnavalsseizoen een jaar lang de scep-
ter zwaaien. Hij zal hierbij terzijde worden gestaan door zijn Adjudant Ria 

van Hoof, Prinses in 2016 die reeds vijf jaar ervaring heeft binnen de wijze 

Raad van Elf die onder leiding staat van Grootvorst Theu Steijvers en 

Vorst Jan Jansen.  
 

Prinsenreceptie 

Een week na zijn bekendmaking als gloednieuwe Dorstlustige Hoog-

heid der Kersenplukkers was Prins Bennie d’n Urste op zondag 8 de-
cember het stralend middelpunt tijdens een gezellige prinsenreceptie. 

                    ⟹ ⟹          
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Het was een komen en gaan van familie, vrienden, buren, bekenden 

en tal van Kersenplukkers die de prins en zijn adjudant kwamen  

feliciteren. 
 

Ook de Mierlose zusterverenigingen De Kersepit, De Spruwwejagers 

en Jeugd Carnavals Vereniging De Stillekes, plus het complete  

boerenspul 2020 kwamen in vol ornaat naar De Vliegert om het feest-

je van de nieuwe prins nog gezelliger te maken. Diverse dansgroepen 

van de carnavalsverenigingen verzorgden een prachtig optreden. 

Ook hadden de Vorsten van de drie Mierlose zusterverenigingen 

weer flink wat huiswerk gemaakt en de handel en wandel van Prins 

Bennie d’n Urste behoorlijk doorgespit. 
 

Prachtig carnavalsseizoen 

Vanzelfsprekend was ook het bestuur van De Kersenplukkers  

aanwezig om hun nieuwe Prins en Adjudant te feliciteren en succes 

te wensen. Ook diverse oud-prinsen namen tijdens de herfstachtige 

zondagmiddag de moeite om de nieuwe Dorstlustige Hoogheid en 

zijn Adjudant de hand te schudden en links en rechts wat herinnerin-

gen op te halen uit de tijd dat zij het Mierlose Kersenplukkersrijk  

regeerden. Afgaand op de geslaagde amusementsmiddag en de 

gezellige receptie kan het niet anders of de Mierlose Kersenplukkers 

en de bezoekers van  

De Vliegert gaan een 

prachtig carnavals-

seizoen tegemoet!  

 

Tekst en foto’s:  
Jos Lensen 
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Seniorengymnastiek iets voor jou? 
 

Elke donderdagmorgen wordt, onder leiding van een ervaren instruc-

teur, van 09.00 - 10.00 uur in de grote zaal van De Vliegert mannen-

gymnastiek voor senioren gedaan. Om de conditie op peil te houden 

is dan een groep van tussen de 20 en 25 leeftijdsgenoten bewust  

bezig met het beoefenen van een wisselend bewegingsprogramma. 
 

Na een uurtje intensief bezig te zijn geweest is er tijd voor een gezellig 

kopje koffie (€1,-) en een buurtpraatje waarbij allerlei wetenswaardig-

heden en nieuwtjes uit het Mierlose over tafel gaan. Ook een partijtje 

biljart behoort tot de mogelijkheden. 
 

Vind je van jezelf dat je ook baat hebt bij een beetje bewegen en wil 

je voorkomen dat je lichaam onnodig stram en stijf wordt, kom dan 

gerust eens op een donderdagmorgen binnenlopen om te kijken en 

de sfeer te proeven. 
 

Om de kosten van de instructeur te betalen wordt van elke deelne-

mer een kleine jaarlijkse bijdrage gevraagd. 
 

Hopelijk tot snel! 
 

GOED VOOR JE GEZONDHEID – GEZELLIG OM EVEN TE BUURTEN 
 

Frits de Groof 

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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Sinterklaas in De Vliegert 
 

Op 5 december was sinterklaas traditiegetrouw op bezoek in ons 

Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert en ook nu weer was dit 

een geweldige belevenis voor jong en oud. In de volle grote zaal 

was het erg druk met opa’s, oma’s en kinderen van Puur Sang.  
Vanaf 10.00 uur werd er door alle klassen veel en goed gezongen. 

Het gezang werd sfeervol ondersteund door onze eigen mondhar-

monicaclub De Vliegerbloazers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Sint had dit keer drie pieten bij zich. Pieten genoeg dus, maar 

wat de goedheiligman niet bij zich had was zijn leesbril. Er was dus 

werk aan de winkel voor de pieten die op zoek moesten naar de 

vergeten bril. Plotseling kwam een piet met een bril voor de dag. 

Maar, onder grote hilariteit in de zaal, was het geen leesbril maar 

een wc-bril! Hij werd natuurlijk hartelijk uitgelachen en door iedereen 

voor de gek gehouden. Tussendoor werd er door de pieten natuurlijk 

flink met snoepgoed gestrooid. Al met al was het een typische,  

hilarische en gezellige puur Hollandse sinterklaasochtend die tot 

11.30 uur duurde. 

 

Toen de kinderen terug waren op school kregen ze ter afsluiting nog 

een leuk cadeautje. 
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Marianne Engels gediplomeerd regisseur 
 

Sinds enige tijd heeft de toneelvereniging een gediplomeerd  

regisseur. Marianne Engels rondde afgelopen december de cursus 

regie bij het Toneelhuis LFA te Roermond met succes af.  
 

Enkele jaren geleden wilde Thieu Smeets zijn regisseurschap bij de  

toneelvereniging van De Kersenplukkers 

overdragen. Het idee ontstond om Marian-

ne Engels als opvolger uit te nodigen en zij  

is daar enthousiast op ingegaan. Zo werd 

'Zeven Zusters in Zaligheid' vorig jaar het  

eerste toneelstuk waarbij zij de regie had. 
 

Marianne vertelt: "Op de lagere school is 

toneelspelen voor mij al begonnen met een 

stukje over sinterklaas. Op de middelbare 

school deed ik mee aan een musical. Toen 

ik in Mierlo kwam in de jaren '70 ben ik een 

cursus toneelspel gaan volgen en ben bij 

het Mierloos Amateur Toneel gegaan.  

Daarna kwam toneelspelen door de drukke bezigheden in het gezin 

en door mijn werk in de kledingbranche op een lager pitje te staan." 
 

Zo'n vijftien jaar geleden werd Marianne lid van De Kersenplukkers en 

de meeste mensen kennen haar van het bridgen, haar favoriete 

denksport. Ze vond het onderhand ook tijd om daar iets anders naast 

te gaan doen en de kennismaking met de toneelvereniging was voor 

haar aanleiding om de volgende stap te zetten: het volgen van een 

cursus regie. Marianne: " Zo'n cursus is best intensief. Voordat je mag 

beginnen moet je een echte auditie doen. Ik ben er in totaal ruim an-

derhalf jaar mee bezig geweest, elke twee weken een zaterdag naar 

Roermond om onder leiding van drie professionele leraren van de  

Toneelacademie Maastricht alle aspecten van het regisseurschap te 

leren kennen. Wel erg leuk en ik heb in december met veel plezier mijn 

getuigschrift in ontvangst mogen nemen." 
 

Marianne gaat de opgedane kennis uiteraard meteen toepassen         

                 ⟹ ⟹  
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voor het toneelstuk van 2020. Ze wil nog niet verklappen wat de titel is 

maar het wordt een klucht waarbij zoals gewoonlijk veel te lachen zal 

zijn.  
 

Tekst: Arno Buij  

Foto: Cor Vreven 

 

Jastoernooi in De Vliegert 
 

Op donderdag 27 februari organiseert de activiteitencommissie van 

De Kersenplukkers voor de vierde keer een jastoernooi in Cultureel 

Ontspanningscentrum De Vliegert. Er wordt gestreden om een prach-

tige wisselbeker, de Christ Liebreks Wisselbokaal, en de grote vraag is 

wie de opvolger wordt van Paul van Hoof die het derde toernooi op 

zijn naam schreef. Naast de wisseltrofee zijn er diverse leuke prijzen 

te winnen. 
 

Niet alleen leden van De Kersenplukkers zijn welkom op deze, wat de 

afgelopen jaren steeds weer bleek, gezellige jasmiddag. Ook niet-

leden zoals familie, bekenden, vrienden of buurtgenoten (vanaf 50 

jaar) zijn van harte welkom. Gezellig een middagje ouderwets jassen, 

onder het genot van een hapje en een drankje en vanzelfsprekend 

af en toe wat nakaarten. Het kan allemaal op donderdag 27 februari 

in de sfeervolle De Vliegert. Het toernooi begint om 13.00 uur en duurt 

tot ongeveer 17.00 uur. 
 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden bij Willem van Leerdam. Dit kan in De Vliegert 

op donderdagmiddag tijdens het jassen. De kosten bedragen € 3,- 

per persoon, te betalen bij aanmelding. Jawel, u leest het goed, voor 

slechts een paar euro een hele middag ontspanning, gezellig een 

kaartje leggen én kans maken op één van de mooie prijzen! Dus 

blokkeer 27 februari alvast in uw agenda en meldt u aan. 
 

Harrie van Heugten Bokaal 

Op deze middag wordt ook de Harrie van Heugten Bokaal uitgereikt. 

Deze wordt gewonnen door de winnaar van de competitie op de  

donderdagse jasmiddagen. 
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   Overleden 

 

 Dhr. W.A. Jonge      19  nov  2019 

 Mevr. A. C. van Stekelenburg - Libregts  21  nov  2019  

 Dhr. J.H.N. v.d. Vleuten       4  dec 2019 

 Dhr. A.J. Zijderveld     12  dec 2019 

 Dhr. J.P.G. Langewouters      13  dec 2019 

 Mevr. W.H. Klink - Coolen     15  dec 2019 
  

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
 
 vrijdag            24  jan         korte  wandeling 
 dinsdag        4  febr             lange wandeling 

 vrijdag         7/ 21  febr         korte  wandeling 
 dinsdag        3  mrt             lange wandeling 
 
 Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert. 

 Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 Inlichtingen, Marij Damen tel: 0492 - 66 25 71 

Vergaderdata 

 

 Activiteitencommissie    12  febr 2020 

 Bestuur Kersenplukkers    18  febr 2020 

 Activiteitencommissie    11  mrt  2020 
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Nieuwe Leden 

 

 Mevr. M. Timan - de Jong 

 Dhr. J.G.M. Houwen 

 Dhr. H. van Heugten 

 Dhr. J. Heijneman 

 Mevr. H.G. Nijhoff 

 Dhr. L.H. Boonstra 

 Dhr. A.P.M. Neele 

  

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 febr 2020. 

 

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 -13 94 63 83. 
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Sfeervolle kerstviering goed bezocht 
 

De traditionele kerstviering vond dit jaar plaats op woensdag 11 decem-

ber. Er hing vanaf het begin een fijne sfeer in de goedgevulde grote zaal 

van Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. De feestelijke middag 

werd geopend door voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade. 
 

Zij heette iedereen van harte welkom en had een bijzonder woord van 

welkom voor de ereleden en wethouder Peter Looijmans die het ge-

meentebestuur vertegenwoordigde. Daarna las zij een speciaal door 

José Latjes gemaakt kerstgedicht voor. 
 

  Kerst 
  Een vreemd verhaal. 

  Het overkomt ons allemaal; 

  Dat we soms niet welkom zijn. 

  Niemand vindt dat fijn. 
 

  Ik denk aan de ontheemden; 

  mensen uit een heel ver land. 

  Ze vluchtten uit hun vaderland 

  en worden behandeld als vreemden. 
 

  Waar vinden zij een huis? 

  Ze verlangen allen naar een veilig thuis. 

  Opgejaagd als wilde dieren, 

  zijn zij niet in staat om Kerst te vieren. 
 

  We willen allemaal een onderdak, 

  wonen met gemak. 

  Ik denk aan de vele daklozen, 

  die op straat moeten verpozen. 

  Die met de nek worden aangekeken. 

  Zo is dat al vaak gebleken. 
 

  Ze slapen in een steeg 

  of onder een brug, 

  rillend van de winterkou. 

  Daar heb ik niet van terug. 

                           ⟹ ⟹           
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  Jozef en Maria hadden nog een stal, 

  waar hun kind kon worden geboren. 

  Maar zo is het niet overal; 

  mensen die nergens bij mogen horen. 
 

  Laten we onze zegeningen tellen, 

  dankbaar zijn voor huis en haard, 

  want ondanks wat we missen, 

  is dat heel wat waard. 
 

  Een plaats waar je jezelf mag zijn, 

  waar je mag zijn wie je bent. 

  Een plaats voor groot en klein, 

  voor een vrouw en voor een vent. 
 

  Veel mensen voelen zich alleen, 

  kunnen nergens anders heen. 

  Ze voelen zich niet gezien en niet gehoord, 

  hebben behoefte aan een vriendelijk woord. 
 

  Een lach, een knik, een groet 

  doet ieder van ons wel goed. 

  Laten we omzien naar elkaar, 

  al is het even maar. 
 

  Met Kerst vieren we de geboorte van een kind. 

  We zetten een kerstboom in ons huis, 

  kopen eten en drinken in overvloed, 

  snoepen van de kransjes en ander zoet. 
 

  Laten we genieten van het samenzijn,  

  van de vrede, van het licht. 

  Ik wens u een kerstfeest, mooi en fijn.  

  Zo eindig ik dit gedicht. 
 

 Mierlo 2019, José Latjes 
 

Na deze inleiding zong Canta Classica in samenzang met het publiek 

het lied Wij Komen Tesamen. Vervolgens werd een aantal kerstlie-

deren gespeeld door mondharmonicaclub De Vliegerbloazers, o.a.  

Midden In De Winternacht, Silver Bells en natuurlijk ...                    ⟹ ⟹           
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Stille Nacht, Heilige Nacht. De Vliegerbloazers werden muzikaal bege-

leid op accordeon door de nieuwe accordeonist Jack Houben en op 

gitaar door Wendy Lina. Een en ander werd speels en toepasselijk aan 

elkaar gepraat door de voorzitter van De Vliegerbloazers, Jan Vogels. 

 

Vervolgens nam wethouder Peter Looijmans, onder andere verant-

woordelijk voor ouderenbeleid, kort het woord. Hij gaf een heel dikke 

pluim aan al diegenen die zich voor De Kersenplukkers inzetten. Hij zei 

dat hij uit eigen ervaring wist dat er erg veel activiteiten plaatsvinden 

in De Vliegert. Tot slot wenste hij de aanwezigen een heel fijne mid-

dag toe. 

 

Canta Classica 

Dan volgde het optreden van Canta Classica, dit keer onder de nieuwe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muzikale leiding van Fried Manders en Wendy Lina. Zij beloofden een  

muzikale tour door Europa en brachten muziek uit onder andere  

Engeland (On This Day Earth Shall Ring), Duitsland (O Jesulein Süss), 

Frankrijk (O Nuit) en Rusland (Bajuschki Baju). Hierbij bespeelde dirigent 

Fried Manders diverse instrumenten en speelde Wendy Lina op de 

toetsen. Na dit sfeervolle optreden volgde de pauze. 

 

Toneel 

Na de pauze was er de traditionele toneeluitvoering door onze eigen 

toneelvereniging. Het stuk heette Een grandioze diefstal en is geschre-

ven door Waltraud Gotz en vertaald door Hub Faber.            ⟹ ⟹           
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Het stuk speelde zich af tijdens de kerstkoopavond in een groot wa-

renhuis. Aanvankelijk is het rustig; de beide verkoopsters, die werden 

vertolkt door Mariëtte Donkers en Wilhelmien v.d. Kimmenade, kletsten 

er gezellig op los. Een klant, gespeeld door Frans Steenbakkers, maak-

te een eind 

aan de  

stilte en  

vervolgens 

kwam er 

iemand  

binnen die 

het niet zo 

nauw nam 

met de  

regels.  

Deze rol  

 

van onhebbelijke dame werd meer dan voortreffelijk gespeeld door 

Toos Messing. Zij slaagde erin om de zaal regelmatig tot lachen te 

dwingen. Om een lang verhaal kort te maken: zij wist op slinkse manier 

een peperduur horloge te stelen. Na een aantal verwikkelingen kwam 

de kerstman (Harrie Smits) ten tonele die ook verantwoordelijk bleek te 

zijn voor de beveiliging in het warenhuis. Een van de verkoopsters en 

de kerstman hadden een oogje op elkaar en konden dat maar moei-

lijk onderdrukken. Nadat de dievegge was gearresteerd vlogen de 

twee geliefden elkaar in de armen terwijl de gordijnen sloten en 

kwam er een einde aan een amusant stuk. Regisseur Marij Louwers 

reikte bloemen uit aan de acteurs en de voorzitter van de toneel- 

vereniging, Joop de Koning, dankte spelers en regisseur. 
 

Dan volgde nog een samenzang en werden de tafels klaargemaakt 

voor de broodmaaltijd. Daarna sloot Marie-José v.d. Kimmenade de 

bijeenkomst af en bedankte iedereen die deze middag mogelijk had 

gemaakt. Ook dankte ze de ‘versierploeg’ die voor een sfeervolle 
kerstambiance in de grote zaal van De Vliegert had gezorgd. 
 

Tekst en foto’s: Cor Vreven 
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  Annaziekenhuis biedt gratis gezondheidschecks aan 
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Bier- en wijnfestijn met kaas, worst en fijne muziek 
 

U staat in de winkel en vraagt zich af welke wijn of welk bier u dit keer 

zult nemen. Wordt het weer de aanbieding of deze keer 

iets anders? Het zou heel fijn zijn, en kunnen helpen, als u 

wat meer zou weten van de vele smaken bier en van de 

talloze wijnen. Misschien vindt u het interessant om te 

weten wat het verschil is tussen verschillende druiven, 

wijnen en hun herkomst. Of wanneer wijn op zijn best is om te drinken 

en of een wijn wel of niet houdbaar is. Of waarom zou je een wijn eerst 

laten ademen, met een chique woord antichambreren? En wanneer 

smaakt een bepaald biertje het lekkerst? 
 

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en vele andere, hebben 

we Marcel Scheepers van onze Mierlose slijterij ‘De Bottelarij’ uitgeno-
digd om voor ons een en ander uit de doeken te doen. Hij zal ons la-

ten proeven van verschillende bieren die gebrouwen zijn in ons eigen 

Mierlo. Ook kunnen verschillende wijnen worden geproefd en zal  

Marcel een zojuist nieuw uitgekomen likeurtje introduceren. 
 

Bij een drankje hoort een hapje 

We weten allemaal dat wijn en kaas een over-

heerlijke combinatie kunnen vormen. Maar bij 

welke wijn passen welke kaassoorten? En wat is lekker om te sneuke-

len bij een speciaal biertje? Henry v.d. Leest van ‘NATUURLIJK Vander-
Leest’ zal ons verrassen met diverse soorten kaas en worst. 

De muziek zal deze middag worden verzorgd door ‘De 
Brabantse Stoomblazerij’. Onder het motto ‘niets moet, 
alles mag’ is dit muziekgezelschap twintig jaar geleden 
ontstaan. Hun repertoire varieert van evergreens tot 

Egerländer-muziek. Dat belooft dus gezellig te worden. 

De proeverij staat gepland op zondag 15 maart van 

14.00 uur tot ca. 16.30 uur. Wilt u ook ervaren hoe je nog meer van 

bier en wijn kunt genieten? Wij verwelkomen u graag op deze  

informatieve en smakelijke middag. Toegangskaartjes zijn voor  

€ 4,- per persoon te verkrijgen bij de receptie van De Vliegert.  
 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Cor Lijten, tel. 0492 - 52 46 51, 

of naar Toos Messing, tel. 06 - 38 31 01 90. 
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FamilieVliegertQuiz 2020 
 

Op zondag 5 april a.s. organiseert de activiteitencommissie van  

De Kersenplukkers, na het succes van het vorig jaar, wederom de  

FamilieVliegertQuiz. Wie worden de opvolgers van Wai weten nie veul 

die de wisseltrofee nu in hun bezit hebben? 
 

Allerlei soorten vragen zullen de revue op een leuke manier passeren 

en zijn ook voor de niet‑quizzers goed te volgen. Als je denkt dat je 

een goede quizknobbel hebt, meld je dan aan met een originele 

teamnaam en strijd mee voor De Vliegert Wisselbokaal. Hulpmiddelen 

zoals smartphones, tablets en laptops zijn toegestaan. 
 

Groepen van minimaal vier tot maximaal acht personen kunnen zich 

aanmelden door middel van onderstaand strookje tot en met  

29 maart bij de receptie van De Vliegert. Het inschrijfgeld is € 2,- per  

persoon, te voldoen bij aanmelding. Van elk team moet tenminste 

één deelnemer lid zijn van De Kersenplukkers. Diegenen die niet in 

staat zijn om een groep te vormen en toch mee willen doen kunnen 

zich individueel aanmelden. Er worden voor hen groepjes samenge-

steld door de organisatie. 
 

De quiz begint om 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur.  

De prijsuitreiking is rond 17.15 uur. 
 

De muziek wordt verzorgd door onze huis DJ Wim v.d. Biggelaar.   

Wij zien u graag op 5 april a.s. 

____________________________________________________________________ 

Wij doen mee met De FamilieVliegertQuiz 2020 (inleveren t/m 29 mrt) 

Naam:............................................,   ……….................................................... 

Naam:............................................,   ............................................................... 

Naam:............................................,   ……….................................................... 

Naam:............................................,   ……….................................................... 

Teamnaam:......................................................................... 

Telefoonnummer:................................................................ 

E-mailadres:........................................................................... 
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Biljartkersttoernooi gezellig en succesvol verlopen 
 

Het jaarlijkse kersttoernooi, dat wordt georganiseerd door onze biljart-

club, heeft dit keer plaatsgevonden van 16 tot en met 20 december. 

Met name dank zij de wedstrijdleiding, bestaande uit Wim Kersten, 

Paul Stax en Walter v.d. Westen, hebben 62 biljartliefhebbers weer een 

heel leuke week gehad. Het biljartfeest werd afgesloten met een  

gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Ook ging elke 

deelnemer met een klein kerstgeschenkje naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels 

Elke wedstrijd ging over een vast aantal beurten van 13 en elke deel-

nemer moet een aantal caramboles maken dat afhangt van zijn of 

haar gemiddelde. Voorbeeld: iemand met een gemiddelde van 1,0 

moet 13 caramboles maken om zijn score te behalen en iemand met 

een gemiddelde van 3,0 dus 39. Hierdoor heeft elke speler evenveel 

kans. In de eindstand van elke partij is het behaalde scoringspercen-

tage erg belangrijk. Iemand met een gemiddelde van 1,0 die 13 ca-

ramboles maakt scoort 100%, iemand met hetzelfde gemiddelde die 

20 caramboles maakt behaalt ruim 150%. Degene die in een partij het 

hoogste scoringspercentage behaalt wint. 
 

Aan de hand van deze telling werden van maandag tot en met  

                   ⟹ ⟹           
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donderdag elke dag 62, en in totaal dus 248 partijen gespeeld.  

Op vrijdag volgden nog 16 partijen, dus in totaal zijn er 264 partijen  

gespeeld. 
 

Het toernooi 

Na een inleidend woordje van Wim Kersten op maandagmiddag kon 

het toernooi van start. Er hing een leuke sfeer met het nodige geroeze-

moes in de zaal bij de spelers die net hadden gespeeld of zo dadelijk 

moesten spelen. Er werd gespeeld in vier poules en de eerste vier  

spelers van elke poule speelden vrijdag in de eindrondes. Na een 

spannende afvalrace waren de vier meest succesvolle spelers bekend 

en die gingen strijden om de vier ereplaatsen. 
 

In de strijd om de derde en vierde 

plaats tussen Martin Bex en Willem 

van Leerdam wist Martin een per-

centage te behalen van 77 en werd 

daarmee derde. Willem werd vierde 

met een score van 65%. 

De finale ging tussen Piet Lammers 

en Harrie Suurs. In deze finale, die 

ging in maximaal 25 beurten uit is 

uit, wist Harrie 100% te scoren en 

daarmee het toernooi te winnen. 

Piet behaalde 57% en werd eervol 

tweede.      

        

Biljartclubvoorzitter Hans Janssen overhandigt de eerste prijs aan Harrie Suurs 

Afsluiting 

Na de mooie wedstrijdenreeks nam de voorzitter van de biljartclub, 

Hans Janssen, het woord. Hij dankte de organisatie, de teamleiders en 

de poetsploeg en had een speciaal dankwoordje voor Annie van 

Hoof voor de dagelijkse catering. Daarna ging hij over tot de prijsuitrei-

king. De vier besten kregen een mooi kerstpakket dat werd gespon-

sord door het bedrijf dat wij allemaal kennen als IGO-Post. Zij zorgden 

ook voor een persoonlijke cadeautje voor iedereen. Tenslotte gaf de 

voorzitter het startsein voor de leuke en ontspannen nazit. Een gezellig 

en zeer succesvol toernooi werd hiermee op een mooie manier afge-

sloten.        Tekst en foto’s: Cor Vreven 
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Nieuws uit de biljartzaal 
De beste wensen voor 2020 

BC de Vliegert wenst al haar leden en dierbaren een voorspoedig en 

gezond 2020. 

Kersttoernooi (16-20 december 2019) 

Ook dit jaar weer een groot aantal deel-

nemers (62) voor dit gezelligste toernooi van 

het jaar. Het bleef spannend tot het laatst.  

In de finale hield Harrie Suurs zijn zenuwen  

het beste in bedwang en maakte de partij in 

17 beurten uit. De negentig jaren "jonge" Piet Lammers weerde zich 

prima en kan samen met Harrie terug-kijken op een geweldig toernooi.  

Biljartcompetities 

De tweede  periode van onze libre-competitie is afgerond. De derde 

en laatste periode is inmiddels gestart. Ook de bandstootcompetitie 

op de woensdagavond is aan de tweede competitiehelft begonnen.  

Beide competities  lopen nog tot april. 

Biljartlessen 

Op13 januari zijn de wekelijkse biljartlessen weer van start gegaan.  

Onze “biljart-goeroes” doen weer tien weken hun uiterste 
best om aan (adspirant) leden van onze biljartclub de 

basistechnieken van het biljarten bij te brengen. Er zijn 

nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor  

contact op met Tiny Meulendijks  tel: 0492 - 66 27 99 

 

Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen) 
In de vijfde klasse van de PK is Ed Hemmes (BC de Vliegert) kampioen 

geworden. De resterende wedstrijden in de finale van de vierde klas-

se vinden plaats in De Vliegert op woensdag 22 en vrijdag 24 januari. 

Hiervoor hebben zich drie leden van onze club geplaatst, t.w. Miel 

van Heugten, Toon van Heugten en Cor v.d. Westen. 

Contributie 

Eind januari wordt de biljartcontributie van € 16,- via automatische  

incasso geïnd!  

Website Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind u op  

onze website: bcdevliegert.kersenplukkers.nl   Bestuur biljartvereniging 

 

 

http://www.bcdevliegert.kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  
maandag 17 febr 2020. 

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

Agenda dag datum aan-
vang 

De Notenkrakers - Zang en 

Amusement 

zondag 26 jan 13.30 uur 

Kienen in de oneven  

weken 

dinsdag 

dinsdag 

28 jan 

11 febr 

19.30 uur 

19.30 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar 

zaterdag   1 febr 20.00 uur 

Samen Zingen woensdag 12 febr 14.00 uur 

Carnavalsvereniging -  

Feestavond 

zaterdag 22 febr 20.00 uur 

Carnavalsvereniging -  

Carnavalszondag 

zondag 23 febr 14.00 uur 

Carnavalsvereniging -  

Carnavalsmaandag 

maandag 24 febr 14.00 uur 

Carnavalsvereniging -  

Carnavalsdinsdag 

dinsdag 25 febr 14.00 uur 

De Vliegert gesloten 

schoonmaakteam in actie 

woensdag 

 

26 febr 

 

9.00 - 

18.00 uur 

Jastoernooi donderdag 27 febr 13.30 uur 
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