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Beste Kersenplukkers, 

 

Allemaal een gelukkig, gezond en zalig 2022. Ik hoop 

dat het voor iedereen een goed jaar wordt en dat we 

om kunnen gaan met Corona, zo goed en zo kwaad als 

het kan. We proberen er met zijn allen het beste van te 

maken.  
 

Na de persconferentie van 14 januari mogen ook wij weer met activi-

teiten beginnen. Alleen de horeca nog niet, dus mag onze bar ook niet 

open. Wij hopen dat dit op 25 januari anders is geworden. Dat is nu nog 

afwachten. Op onze site kunt u lezen wat wel of niet kan en welke  

activiteit weer zal beginnen. U zult het ook van uw voorzitter of bestuur 

wel vernemen. Hopelijk doet u allemaal mee. Heel veel succes. 
 

Helaas moet ik u ook melden dat ons ledenaantal minder is geworden. 

Natuurlijk zijn er jammer genoeg mensen overleden of verhuisd, maar 

er zijn ook mensen die hebben opgezegd. Samen moeten we er wel 

voor zorgen dat we op peil blijven met het ledenaantal. Het zou vooral 

prettig zijn als er mensen bij komen vanaf 50 jaar. Nieuw bloed doet 

altijd goed. Dus, probeer in uw omgeving mensen te enthousiasmeren. 

Natuurlijk gaan wij ook acties ondernemen. Vooral in de avonduren 

willen we zaken gaan organiseren. Heeft u daar ideeën voor dan hoor 

ik die heel graag. 
 

Momenteel zijn we druk bezig met de verlichting in de grote zaal.  

Een aantal enthousiaste mensen zijn bezig om meer sfeer te kunnen 

scheppen tijdens dans- en feestavonden. Succes mensen! Maar ook 

zijn we nog steeds bezig met het klimaat en de luchtzuivering in ons  

gebouw. Het is erg lastig en een heel kostbare onderneming. Inmiddels 

zijn er stappen ondernomen om hiervoor subsidie te krijgen bij de ge-

meente. Dat vergt wel veel tijd. Het blijft zeker onze aandacht houden. 
 

Soms is het moeilijk voor mensen om hulp te vragen als zij dit hard nodig 

hebben en weet men vaak ook niet waar ze moeten zoeken. Onlangs 

las ik daar een artikel over van het ministerie van VWS,

(Volksgezondheid Welzijn en Sport). Op hun website kun je een regel-

hulpgidsje voor ouderen downloaden. Dat is een routewijzer voor het  

                    ⟹ ⟹  
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regelen van langdurige zorg en hulp. Dus ministerie van VWS. 

www.regelhulp.nl 
 

Als laatste wil ik nog meegeven, dat wie actief blijft, ook jong van geest 

blijft. Ik denk dat dit niets nieuws is voor u. Maar het is wel belangrijk.  

Nu in Coronatijd gingen we veel wandelen. Prima natuurlijk, maar dat is 

niet voldoende. Daarnaast is ook fietsen goed. Maar denk ook aan  

bot- en spierversterkende activiteiten, zoals voetbal, tennis, fitness, gym-

men en niet te vergeten balansoefeningen. Zelfs bij ons kun je mee-

doen met dames- en herengym, dansen op verschillende manieren. 

Lieve mensen doe je best.  
 

Verder wens ik u allen een mooie en gezonde tijd toe bij  

De Kersenplukkers. 
 

Vriendelijke groeten, 

Marie José van de Kimmenade, voorzitter 

 

             

*  *  *  *  * 

 

Donateurs van De Kersenplukkers 
 

• De Bottelarij Marcel Scheepers 

• Bouwbedrijf van Gerven 

• Jos van Happen Containers en Recycling  

• Heesmans Installatie Techniek 

• Veldsink-Bekx - RegioBank 

• Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh 

• Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V. 

• Autobedrijf van Vlerken 

 Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het  

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

file:///C:/Users/Henk%20en%20Lies/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W274VXN1/www.regelhulp.nl
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Toch een beetje Kerst in De Vliegert 

 

Het zag er naar uit dat de afgelopen Kerst in De Vliegert achter  

gesloten deuren plaats zou vinden. We hadden geluk dat er toch nog 

enkele activiteiten doorgang konden vinden. Reden om de Versier-

club van De Vliegert in actie te laten komen. 

 

Beslist werd om alleen de binnenkomst, café en bar een groen met 

rood tintje te geven zodat er toch een beetje meer sfeer zou hangen. 

De verlichting erbij zodat het weer een compleet geheel vormde. Al 

met al werd er door de bezoekers heel positief op gereageerd en kon 

het clubje de complimenten in ontvangst nemen. Laten we hopen 

dat de komende Kerst weer zo mag zijn als enkele jaren geleden. 

 

Tekst & Foto: Cor Lijten 

  

 

 

*  *  *  *  * 
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Doe eens gek met de mondharmonicaclub 

 

Het is inmiddels 2022 en veel mensen hebben nog wel een oud klein 

mondharmonicaatje liggen (en anders bij de kinderen ?)  
 

Blazen doen ze allemaal, alleen de duurdere wat lichter, maar ook 

die van de Lidl of Aldi zijn goed en meestal in toonsoort C, goed 

bruikbaar met normale longen. Zijn die wat minder is het nóg beter 

om hiermee te oefenen. 
 

Hier heb ik een simpel liedje in notenschrift, maar eronder staat het 

nummer van een gat in de mondharmonica. De + ervoor betekent 

blazen, zonder plus is inhaleren. 

 

Kijk eens of dit lukt, geef niet te gauw op. 
 

Op de website van De Kersenplukkers staat bij de nieuwsberichten 

een af te spelen bestandje (Roodkapje) waar het voorgespeeld 

wordt. Kun je nog wat beter oefenen. 
 

Vind je het leuk, pak dat harmonicaatje in en kom vrijdag om  

09.30 uur naar De Vliegert. We zitten in de kleine zaal.  
 

E-mail: mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl 

 

*  *  *  *  * 

mailto:mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl
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De buitenboel van De Vliegert 
 

Het zag er niet uit rondom ons Cultureel Ontspanningscentrum.  

De brandnetels en kruiden groeiden tot in de dakgoot en dat was voor 

het aanzien van het gebouw niet representatief en ook geen gezicht 

voor de bezoekers. 
 

In anderhalf jaar tijd had er een wildgroei plaatsgevonden tussen de 

fietsenrekken en de beukenhaag bij de ingang. In het verleden heb-

ben Jan Smeets en Wim de Louw altijd zorg gedragen voor het onder-

houd  en daar waren en zijn we hen nog steeds zeer dankbaar voor. 
 

Maar helaas, de leeftijd begint op te spelen en dan moet men keuzes 

maken. Enkele leden van onze vereniging konden de situatie rond het 

gebouw niet langer meer aanzien en staken de handen uit de mou-

wen.  
 

   

   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  ⟹ ⟹   
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Toon Dekker en Peter Bollen togen met een uitgebreid assortiment 

tuingereedschap richting De Vliegert en in een mum van tijd hadden 

ze de klus geklaard. 
 

Hartelijk dank mannen en we hopen dat we in de toekomst ook nog 

op jullie kunnen rekenen. 

Het ziet er weer geweldig uit, chapeau! 
 

Tekst & Foto's: Cor Lijten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  * 
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    Overleden 

 

 

 Dhr. H. v. Heugten     16 nov  2021 

 Dhr. A. Dankers       2 dec  2021 

 Dhr. J.G. Borst     17 jan   2022 

 

 
 

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

     

  Wandeldata 

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

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

 

Vertrektijd voor beide afstanden, 9.30 uur vanaf 

De Vliegert. 

 

Vergaderdata 

 
 

 Activiteitencommissie      16  feb  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    21  feb  2022  

 Activiteitencommissie      16  mrt  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    21  mrt  2022  
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  Nieuwe Leden, 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 21 febr 2022. 

 

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

ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -1394 6383. 
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Korte berichten 

 

Bedankje 

Hallo beste rikkers. Heel erg bedankt voor het mooie cadeau dat ik 

mocht ontvangen voor het verzorgen van 10 jaar rikken, ik heb het 

altijd met veel plezier gedaan. Nogmaals dank ook namens 

mijn vrouw. Ik wens de opvolgers van mij veel succes.  

Groetjes, Math van den Boogaard. 
 

Klusjesdienst 

Ook in tijden dat De Vliegert gesloten is blijft de klusjesdienst 

normaal werkzaam. Laten we hopen dat sluiting niet meer nodig is. 

Mocht het toch gebeuren dan kunt u zoals altijd een afspraak maken 

via het bekende telefoonnummer 0492 - 66 34 36.  
 

Carnaval 

De carnavalsverenigingen in onze gemeente hebben  

besloten om alle carnavalsactiviteiten uit te stellen tot  

volgend jaar. Helaas, het is niet anders. Het enige wat  

gevraagd gaat worden is om gevelversiering te plaatsen zodat het 

toch zichtbaar Carnaval is. Verder hopen we allemaal gezond te  

blijven. ALAAF! Vriendelijke groet, Vorst Jan. 
 

Danslessen 

Als stijldansers hebben we afgesproken om op 31 januari weer te be-

ginnen met de cursus om 15.45 uur. Condities zijn dat we met een 

vaste partner dansen en niet wisselen van partner. De mensen heb-

ben er weer zin in. Mochten er nog mensen zijn die ook mee willen 

doen dan zijn ze van harte welkom mits ze zelf voor een vaste dans-

partner zorgen. Dame-dame is geen probleem wanneer er geen he-

ren zijn die mee willen doen. Om niet te discrimineren is heer-heer na-

tuurlijk ook toegestaan.  
 

Zegels 

We kunnen de zegels voor het levensmiddelenpakket nog 

steeds goed gebruiken. Lever deze in aan de bar van  

De Vliegert en het komt aan alle leden ten goede.  

Hartelijk dank.  
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Samen Zingen 

 

Allereerst voor alle leden van Samen Zingen, 

maar natuurlijk ook voor alle leden van  

De Kersenplukkers de allerbeste wensen en 

heel veel gezondheid voor het nieuwe jaar. 

Probeer er ondanks de vervelende tijd toch 

een leuk en fijn jaar van te maken, met  

hopelijk wat meer ruimte verder in het jaar. 

 

Precies een jaar geleden schreef ik dat we 12 februari 2020 voor de 

laatste keer bij elkaar waren om samen te zingen. Als je dit Nieuws 

Bulletin in handen krijgt is dat alweer twee jaar geleden. We zijn zeg-

ge en schrijve drie keer bij elkaar geweest in deze twee jaar, en wel 

op 11 augustus, 15 september en 13 oktober 2021 en toen kwam er 

weer een lockdown. Wel zagen we in die drie weken dat de animo 

nog erg groot is en dat is een goed en fijn teken. 

 

Ondanks de vele besmettingen beginnen we toch meer ruimte te 

krijgen. Inmiddels is het activiteitenleven weer aan het draaien in De 

Vliegert. Voor Samen Zingen zou dat 9 februari zijn maar dat moet ik 

nog overleggen met de muzikanten. Wij laten dit zo vlug mogelijk we-

ten aan Elaine bij de receptie in De Vliegert. Of je kunt me even bel-

len begin februari via 06 - 8370 0251. 

 

Ik hoop iedereen weer heel vlug in goede gezondheid en met veel 

plezier terug te zien in De Vliegert. 

 

Tekst: Maria v.d. Kimmenade 

 

 

*  *  *  *  * 
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Mijmeringen 
 

Mijmeringen of losse gedachten, zo kan je ze ook noemen en we 

hebben ze allemaal wel eens. Zo brachten ze me laatst weer eens 

naar mijn vader en moeder, dat heb je soms he?  
 

Ik weet nog dat we vroeger op kolen stookten en je moest de kachel 

met een krant en kleine houtjes aanmaken. Hij brandde daarna als 

een lier en dan kon er dus op gekookt worden. Maar met krootjes kon 

dat ook heel goed en dan hoefde mijn vader geen kleine houtjes te 

maken dus dat scheelde weer in de arbeid, en kon hij andere dingen 

gaan doen die je nu eenmaal hebt met een groot gezin.  
 

Dus wij allemaal op de fiets en de hele kleintjes achterop en de mand 

met aanmaaklimonade, appels, en zelfgebakken brood, met een 

grote weckfles met zelfgemaakte appelmoes en een flinke lepel. En 

zo vertrokken wij richting heel ver weg. Toen we in de bossen aan-

kwamen (anders had je geen krootjes) zagen we hoge bergen van 

geel zand, als je klein bent is alles groot en hoog. Er werd gespeeld 

tot het tijd was om te eten. Allemaal rondom mijn moeder die het 

brood tegen de borst zette, mes op het brood, de lepel in de appel-

moes en daar ging het brood dus rond met een bergje appelmoes 

erop. Je kon er geen genoeg van krijgen en er werd dan ook rondge-

keken of er niet eentje overschoot want die wilde iedereen wel heb-

ben. Daarna weer gespeeld met een appeltje, maar toen werd het 

weer tijd om naar huis te gaan. 
 

Maar er moest eerst nog gewerkt worden, krootjes rapen, maar wat 

was dat vermoeiend zeg, we speelden 

liever. Alle jutezakken werden gevuld 

maar er lagen zo veel krootjes, jammer 

om ze te laten liggen dus het werd flink 

aangedrukt. Zo, mijn vader kon voorlopig 

vooruit met zijn stookmateriaal, alles op 

de bagagedrager gebonden, maar op 

het punt van vertrek zagen ze dus dat er 

eentje geen zitplaats had, ik dus. Geen punt (of liever een hele hoop) 

ik werd boven op een volle zak krootjes gezet bij mijn vader,      ⟹ ⟹  
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en al die scherpe puntjes in mijn billen en zitvlak, maar werd er  

gezegd, we zijn zo thuis. Maar we moesten zo heel erg ver dat de 

krootjes steeds meer pijn begonnen te doen aan mijn kinderbipsje, vol 

met deuken en gaatjes. Maar we zijn thuis gekomen, helemaal vanuit 

de Mierlose bossen. Zie je wel dat ik iets heb met Mierlo?  

Ik geloof trouwens dat ze niet meer geraapt mogen worden, ze zijn 

beschermd, kinderbipsjes ook. 
 

Fijne dag allemaal.  Tekst: Will van den Boogaard 

 

*  *  *  *  * 

Spellenmiddag 

Het ziet er naar uit dat we weer het een en ander samen kunnen 

gaan doen in De Vliegert. We weten nu dat de vele vrije tijd niet zo 

gemakkelijk in te vullen was. Daarom is het idee ontstaan, om een 

spellenmorgen en/of -middag in het leven te roepen. Men moet dan 

denken aan Rummikub, Skipbo, Keezenspel enz.  

 

Het is de bedoeling dat men samenkomt om enkele uurtjes te spelen 

en zo de tijd op een andere manier doorkomt dan TV-kijken. Heb je 

hier belangstelling voor dan kun je dit laten weten aan de activiteiten

commissie (activiteitencommissie@kersenplukker.nl) of aan de bar 

van De Vliegert. (Naam en telefoonnummer is voldoende).  

 

Heb je al een spellenmaatje, dan kun je je ook als stel opgeven. We 

hopen dat er voldoende belangstelling voor is om deze samenkom-

sten op te starten. Het is maar dat je weer eens anderen ontmoet en 

daar is De Vliegert een uitstekende accommodatie voor. 

 

Een telefoontje naar 0492 66 34 36, 06 4233 2497 of  06 3831 0190 of 

een briefje in de brievenbus van De Vliegert kan ook. 

 

 

Tekst: Cor Lijten 
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Belastinghulp bij aangifte 2021 

 

Ook dit jaar staat er voor u weer een zestal personen klaar om voor u 

de aangifte Inkomstenbelasting IB 2021 te verzorgen. Hierbij gelden 

onderstaande uitgangspunten: 

 

1. Personen die in het verleden gebruik maakten van een van onze 

belastinginvulhulpen kunnen rechtstreeks contact opnemen met die 

betreffende persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd. 

 

2. Personen die voor het eerst van deze service gebruik willen maken 

worden verzocht zich te melden aan de balie in De Vliegert of telefo-

nisch via 0492 - 66 34 36. 

  

3. Uw aanmelding voor hulp dient u te doen zodra u bericht van de 

belastingdienst heeft ontvangen. Dit bericht ontvangt u in uw mailbox 

of via een brief van de belastingdienst. 

 

4. Indien u geen bericht ontvangt en u heeft in het verleden wel een 

teruggave ontvangen dan is het verstandig om u ook aan te melden.  

 

Door de belastinginvulhulp wordt een machtigingscode voor u aan-

gevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toege-

stuurd. Deze code is nodig om uw aangifte te laten verzorgen. De toe-

zendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de belastinginvul-

hulp, of reeds eerder doorgeven aan de belastinghulp.  

 

Vanaf begin maart 2022 neemt een lid van ons team contact met u 

op om het invullen van uw aangifte te regelen. U overhandigt hem 

dan de bescheiden die hiervoor benodigd zijn. 

 

De hulp wordt gegeven voor personen die AOW-gerechtigd zijn met 

een inkomen bestaande uit de AOW‑uitkering of AOW met een aan-

vullend pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor 

een alleenstaande € 35.000 per jaar en voor gehuwden/    ⟹ ⟹  
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samenwonenden € 50.000 per jaar. De vergoeding voor het verzorgen 

van de aangifte bedraagt € 10,- per adres. 

 

Uw belastinginvulhulpen met hun telefoonnummers: 

 

  Carel van Isterdael  0492-662325 

  Ad Otten    0492-662513 

  Harrie Peeters   0492-663493 

  Peter van de Riet  0492-663244 

  Wim Schut    0492-662036 

  Joop van Zwet   0492-663000 

 

 

 

 

  

*  *  *  *  * 
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Onze wensen voor 2022 

Wie weet wat dit jaar ons zal brengen. Wij waren  

gewend dat alles goed ging en we ons druk konden maken om kleine 

dingetjes. Nou dat was het laatste jaar wel iets anders. Wat een jaar!  

Dit jaar wordt mogelijk nog slechter voordat het, mede door de vac-

cinaties, beter wordt. BC de Vliegert wenst dan ook aan al haar leden 

en dierbaren een veilig en gezond 2022. Dat we in de loop van dit 

jaar weer een beetje ongecompliceerd in De Vliegert kunnen vertoe-

ven en niet bij elke handeling na hoeven te denken.  

Vanuit een veilige huiskamer: Proost.  

Laatste nieuws 

De Vliegert is vanaf 19 januari geopend voor alle afdelingen en  

activiteiten onder de volgende voorwaarden: 

    - Naleven van de algemene coronamaatregelen: 

    -  1,5 m afstand, handen wassen, ventileren,  

    -   mondkapje als je in beweging bent (niet tijdens sporten) 

    - QR code scannen 

    - De bar is gesloten, alleen koffie en thee vanuit de keuken.  

(Dit kan bij het verschijnen van het blad alweer zijn veranderd). 

Biljartcompetitie 

De door de Wedstrijdleiding aangepaste competitie wordt weer  

bekeken om indien mogelijk op te starten. 

Biljartlessen 

Zijn dit voorjaar niet mogelijk. We hopen dit in september weer op te 

kunnen pakken. 

Memories 

Mocht je nog eens terug willen kijken hoe het 'vroeger' ook alweer 

was in de biljartzaal kijk dan eens in het fotoalbum van onze biljart-

club. Ga naar onze website: bcdevliegert.kersenplukkers.nl en klik op 

'Fotoalbum'. Aanmelden met: BCdeVliegert (denk aan hoofdletters) 

en wachtwoord: biljartclub. Veel plezier! 

Persoonlijke verhalen 

Wie wil er wat verhalen, stukjes aanleveren voor dit bulletin. We ⟹ ⟹  

file:///D:/Temp/bcdevliegert.kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 21 febr 2022. 

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

te korten. 

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

zijn benieuwd of je nog iets leuks meegemaakt hebt of je wilt een grap-

pige anekdote met ons delen. Hoe breng jij je tijd door in deze donkere 

coronadagen zonder biljarten. Ben je aan een vervroegde voorjaars-

schoonmaak begonnen, de tuin al meerdere malen omgewroet of heb 

je een nieuwe hobby ontdekt. Wellicht heb je goede tips voor je biljart-

vrienden! Laat het ons weten. Alles is welkom om deze rare tijd door te 

komen. Kom op, tijdgebrek is geen excuus! 

Biljartraadsel 

Voor je liggen negen biljartballen. Op één na 

zijn ze allen precies gelijk van gewicht. Die ene 

uitzondering weegt net iets meer dan de  

anderen, met de hand is dit echter niet waar-

neembaar. 
 

Hoeveel keer moet je minimaal wegen met een balansweegschaal  

om te kunnen bepalen welke de 'valse' biljartbal is? 
 

Uit http://www.rdzl.nl/ maar de oplossing komt in het volgende bulletin 

*  *  *  *  * 

Agenda dag datum aanvang 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 5 febr.   20.00 uur 

Samen Zingen woensdag  9 febr.    14.00 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 5 mrt.    20.00 uur 

http://www.rdzl.nl/
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