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Beste Kersenplukkers, 

 

Inmiddels is het al eind januari 2023. Voor iedereen 

een heel gelukkig maar vooral gezond 2023.  

Daar gaan we met zijn allen voor. Zo ook bij ons in  

De Vliegert.  

 

We zijn gestart met een veranderde entree en  

koffiehoek. Het ziet er zeer modieus en netjes uit. 

Dank aan de Decoclub die dit heeft verzorgd. De meningen binnen de 

vereniging zijn wel behoorlijk verdeeld over de verandering. Maar daar 

ontkom je in zo’n grote vereniging niet aan. We hopen dat veel men-

sen gebruik maken van deze nieuwe hoek en er met veel plezier zitten. 

Want dat is de bedoeling. Het informatiebord dat meteen in de hal 

hing is verplaatst naar de ruimte bij de voordeur. Ik bedoel waar ook de 

scootmobielen en rollators staan. Hopelijk leest u daar alle info.  

We kijken nog of dit wel de juiste plek is. 

 

De meesten van u zijn op de hoogte van de pech die onze toneel-

vereniging weer treft. Het nieuwe stuk kon helaas niet doorgaan en is 

verzet naar maart. Dit heet dan onmacht. Jammer, ik wens hen dan 

ook vanuit het bestuur toch veel animo om met veel enthousiasme 

door te gaan. Als er mensen zijn die interesse hebben om ook toneel te 

spelen dan bent u van harte welkom. Het zou voor de toneelvereniging 

fijn zijn als men de rollen dubbel zou kunnen inleren zodat als er iemand 

niet kan spelen er toch een reserve is. Succes mensen, met het volgen-

de optreden. 

 

Graag wil ik u erop attent maken dat op woensdag na de carnaval er 

geen activiteiten in De Vliegert kunnen zijn. Dit is al jaren zo en komt 

omdat er dan flink gepoetst moet worden. Wij hebben het imago een 

net gebouw te hebben en dat willen we graag zo houden. Ik krijg daar 

heel vaak complimenten over. Dus ook hier weer dank aan iedereen 

die ons gebouw mee schoonhoudt. 

 

Verder wil ik u nogmaals  een ontzettend fijn Vliegert-jaar toewensen. 

Hopelijk zie ik vele leden op 22 maart op onze jaarvergadering. ⟹ ⟹  
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Heel veel plezier en mocht er iets zijn dat u met mij wilt bespreken dan 

ben ik bereid te luisteren en te helpen waar ik kan. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter 

 

 

*  *  *  *  * 

 

Afscheid van een stille vrijwilligster 
 

Al meer dan 25 jaren heeft Bep Amijs - van Kleef zich ingespannen om 

telkens om de 14 dagen mooie prijsjes bij elkaar te zoeken voor de  

kienavonden in De Vliegert. Zij reed in Brabant stad en land af om 

telkens weer iets anders te vinden voor deze kienbijeenkomsten. 
 

Ze moet na ruim 25 jaren het aan  

anderen overlaten, ook al doet zij dat 

niet zo graag, want het was voor haar 

ook altijd een uitje als ze aan het  

zoeken was. Gelukkig hebben we met 

Hennie Bordat een goede opvolgster  

gevonden. 
 

Afgelopen dinsdagavond 3 januari  

hebben de bezoekers Bep verrast met 

een mooi boeket bloemen en een waar-

debon omdat ze dat in al die jaren wel 

verdiend heeft. Bep, bedankt voor je 

goede zorgen en we hopen je nog lang 

te mogen begroeten tijdens de  

kienavonden in De Vliegert.  

  

*  *  *  *  * 
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Korte berichten 

 

Veilig bankieren 

Veldsink-Beks deelt u het volgende mede:  

de bijeenkomst op dinsdag 24 januari 2023 is 

door omstandigheden afgelast. Onze excuses 

hiervoor. De lezing Veilig Bankieren en Veilig 

Thuis wordt verplaatst naar een later tijdstip. 

We zullen u hierover later informeren.  

Degenen die zich al hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht. 

 

Nieuws van de dansvloer 

Op 9 januari hebben we geprobeerd om een 

nieuwe groep op te starten van mensen die 

(beter) wilden leren dansen. Hoe enthousiast 

de paren van de vorige serie ook waren, er 

zijn helaas niet voldoende paren gekomen 

om met een nieuwe groep te beginnen. 

Mochten er mensen zijn die toch graag  

zouden willen meedoen dan kunnen ze dat alsnog kenbaar maken 

bij Thom en Ria Bloks, tel.: 06 ‑ 5355 5297, e-mail: 

thom.bloks@gmail.com. We kunnen dan altijd kijken of we alsnog 

kunnen beginnen.  

Met vriendelijke groet, Thom Bloks. 

 

Toneelvoorstellingen verplaatst naar maart 

De Toneelvereniging deelt u mede dat door omstandigheden de to-

neelvoorstellingen 'Groeten van De Veluwe' 

die gepland waren voor 18 t/m 21 januari 

geen doorgang konden vinden.  

Er zijn inmiddels nieuwe datums gepland en 

wel op 16, 17 en 18 maart. Al gekochte 

kaartjes blijven uiteraard geldig. Als u een 

kaartje hebt gekocht voor januari en u kunt in maart niet aanwezig 

zijn dan kunt u het kaartje inwisselen tegen het aankoopbedrag. 

                  ⟹ ⟹ 

  

mailto:thom.bloks@gmail.com
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Gymleraar gevraagd 

De herengymnastiekclub is op zoek naar 

een gymleraar. De bijeenkomsten zijn op 

donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur 

in de grote zaal van De Vliegert in Mierlo. 

Als u belangstelling hebt meldt u dan 

a.u.b. bij coördinator Frits de Groof,  

tel.: 0492 - 663 680 of bel met de receptie, tel.: 0492 - 663 436.  

U ontvangt een vergoeding voor het geven van de lessen. 

 

*  *  *  *  * 

Samen Zingen  

 

Een nieuw jaar is begonnen en ik wil dan ook alle leden van De Ker-

senplukkers veel geluk maar vooral heel veel gezondheid voor dit 

nieuwe jaar toewensen. En dat het weer een grandioos gezellig 

'Samen Zingen jaar' mag worden. 
  

Het begin op woensdag 11 januari was al goed met een mooie op-

komst van maar liefst 18 personen. Met pijn in mijn hart moest ik zelf 

verstek laten gaan vanwege de griep maar van wat ik gehoord 

heb was het een zeer gezellige bijeenkomst. 
  

De data van Samen Zingen in 2023 zijn: 8 februari - 8 maart – 12 april 

– 10 mei – 14 juni – 12 juli – 9 augustus – 13 september – 11 oktober – 

8 november – 13 december. 
 

Iedereen is van harte welkom, we zingen van 14.00 tot 16.00 uur.  

Maria van de Kimmenade,  

tel.: 06 - 8370 0251, e-mail: mbvdkimmenade@outlook.com 
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Carnaval 2023 

  
Carnavalsvereniging De Kersenplukkers presenteert  

het programma voor het carnavalsseizoen van 2023.  

 

Zondag 29 januari 

Prinsenreceptie, 14.00 uur. 

 

Zaterdag 18 februari dansavond, 20.00 tot 23.30 uur, 

entree € 4,- . 

We zien u graag in carnavalskleding komen 

 

Zondag 19 februari Opa en oma middag, 14.00 tot 18.00 uur. 

De kinderen worden verwend met snoep, chips, drinken, een  

grabbelton enz. Voor de mooist verklede carnavaller is er een prijs. 

 

Maandag 20 februari Zoete inval, 14.00 tot 20.00 met zang en 

De Spruwwejagers. 

 

Dinsdag 21 februari Snertmiddag (nieuw)14.00 tot 18.00. 

Een heus carnavalsmatinee, een bijzonder leuke middag vol verras-

singen. Een borrel drinken, een dansje doen of linedancen. Alles kan 

en niks moet is het motto. Wij zorgen voor gezellige muziek en natuur-

lijk is het fijn als u verkleed komt.  

 

De Pittige Pitjes treden op en als klap op de vuurpijl is er voor iedere 

gast een heerlijke gratis kop erwtensoep. Ook de trekking van de 

loterij staat op het programma.  

Hoofdprijs een kledingbon van € 150,-  van Lenssen‑Manders Mierlo. 

Tot slot afscheid nemen van de Prins.  

 

Op al de carnavalsdagen kunnen er loten gekocht worden.  

De carnavalsvereniging wenst iedereen een leuk en gezellig  

carnaval.  
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Receptie Prins Toon d'n Twidde 

 

Op zondag 29 januari 2023 zal onze eigen Prins Toon de Greef  

oftewel Toon d’n Twidde van carnavalsvereniging De Kersenplukkers 

een receptie krijgen aangeboden vanwege zijn uitverkiezing tot  

43e Prins der Kersenplukkers. Vanaf 14.00 uur zal de receptie  

plaatsvinden in de residentie van De Kersenplukkers, te weten  

Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. 

 

Naast bevriende carnavalsverenigingen zullen ongetwijfeld vele vrien-

den, bekenden, familie, buurtgenoten, oud Prinsen der Kersenplukkers 

en andere belangstellenden van de gelegenheid gebruik maken om 

Prins Toon d’n Twidde en zijn Adjudant Ad Bouwmans te feliciteren 

met hun uitverkiezing tot Prins en Adjudant van De Kersenplukkers en 

gezamenlijk proosten op een geweldige carnaval 2023.  

 

Toegang tot de prinsreceptie waarvoor iedereen van harte wordt  

uitgenodigd is gratis.  

 

Tekst en foto:  

Jos Lenssen 
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Danscafé 

   

De kachel brandt, de koffie pruttelt! Deze middag is speciaal in het 

leven geroepen voor mensen die in de avonduren niet graag meer 

van huis gaan. Wij creëren voor u een sfeer waarin u zich thuis kunt  

voelen. Een hapje, een drankje, een praatje, en een gezellig stukske 

muziek zijn de belangrijkste ingrediënten van deze middag.  

En belangrijk is dat alles kan en niks moet. Wilt u een keer een dansje 

maken, dat kan. Wilt u genieten van louter en alleen de muziek, dat 

kan. Wilt u gezellig keuvelen met vriendinnen of vrienden, dat kan! 

Alles is mogelijk. 

Dus vraag uw vrienden of familie om eens mee te gaan. Ze zullen er 

geen spijt van krijgen. Kortom, dit is een middag voor u. Thuis zitten 

kunnen we allemaal nog lang genoeg. Ga er op uit en doe mee in de 

maatschappij. We hopen dan ook dat dit een begrip wordt binnen 

De Kersenplukkers. Het Zondagmiddag Danscafé is geopend vanaf 

13.30 uur en sluit om 17.30 uur. Het is alleen in de wintermaanden geo-

pend. Noteer de volgende data in uw agenda: 26 februari, 19 maart 

en 23 april. Mogen wij u ook begroeten? De entree is € 4,- en daar 

krijgt u heel veel voor terug. 
 

De activiteitencommissie  
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Kerstdrive BC De Vliegert 

 

Op 23 december hield Bridgeclub De Vliegert de kerstdrive. Het was 

drie jaar geleden dat dit mogelijk was. Het bestuur had in verband 

daarmee voor een wat uitgebreidere invulling gezorgd en zo werd 

het meer een feestmiddag dan een bridgemiddag. Naast het  

gebruikelijke kerstbrood en de snacks was er een loterij en er wacht-

te een presentje op de paren die 50% zouden scoren. Na afloop 

trad een selectie van het Mierlose Shantykoor The Salty Dogs op, de  

bridgers onder hen, aangevuld met twee instrumentalisten en een 

zanger. Zij besloten hun programma in kerstsfeer met een in drie  

talen uitgevoerd Stille Nacht waarbij de aanwezigen enthousiast 

meezongen. 
 

Wie weer terug was op de kerstdrive was de kerstman, helemaal uit 

het hoge noorden naar zijn zeggen. Hij gaf leiding aan de loterij en 

sprak de aanwezigen toe. We zien hem op de foto samen met twee 

volkomen onherkenbaar geworden bestuursleden van de club. 

Over de identiteit van de kerstman werd druk gespeculeerd zoals 

aan de bridgetafel te zien is. Het schijnt dat de voorzitter van  

De Kersenplukkers hier meer van weet. 

Tekst en foto: Arno Buij 
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       Overleden 

            

 Mevr. E.M. Peeters - Bekkers     1 dec  2022

 Mevr. A. Bijvelds     15 dec  2022 

 Mevr. F. Coolen     19 dec  2022 

 Dhr. J.P. Hofman     21 dec  2022 

 Dhr. J. van der Zanden    31 dec  2022 

 Dhr. L. van der Griendt      3  jan   2023 

 Dhr. J. de Vos       5  jan   2023 

 Mevr. J. Coolen - Bekx      9  jan   2023 

 Mevr. J.M. Kuipers     17 jan   2023 

 Mevr. J.M. van der Velden - Schaper  19 jan   2023 
  

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

     

  Wandeldata 

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

Vertrektijd, 9.30 uur vanaf De Vliegert. 

 

 
 

Vergaderdata 

 

 Activiteitencommissie      15  feb    2023 

 Bestuur Kersenplukkers    13  feb    2023 

 Activiteitencommissie      15  mrt    2023 

 Bestuur Kersenplukkers    20  mrt    2023 
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                                   Nieuwe Leden 

 

Mevr. M.J. Verberne - Schoenmakers 

Mevr. M. v. der Velden - Cornelissen  

Mevr. H.A.M. Ras - v. Bakel   

Mevr. E. van Gestel   Dhr. J.A.M. Spanjaars 

Mevr. E.M. Broodman   Dhr. M.R. Wardenaar 

Mevr. Karim    Mevr. C. Heesbeen - van Esch 

Mevr. E. van de Wiel   Dhr. J. Strik 

Dhr. P.T.G. Reef    Dhr. A.J. de Greef 

Mevr. G.M. Veldhuis   Mevr. O.C.H.W. Hagelaar 

Mevr. M. Lindhout - Kientz  Dhr. W.P.G. Mutsers 

Dhr. M.J.J.M.A. Somers   Mevr. M.C. Somers - Creusen  

       
   

  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 20 feb. 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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De metamorfose van de koffiehoek/café van De Vliegert 
 

Een aantal jaren geleden ging een aantal vrijwilligers Jan ondersteu-

nen bij het versieren van De Vliegert tijdens de kerstperiode. Hierdoor 

ontstond de Versierclub, later omgedoopt tot Sierclub, bestaande uit 

Jan, Cor, Mariet, Francien en Marijke. Na verloop van tijd ontstond bij 

deze club het idee om de hal en het café om te toveren tot een  

gezelligere hoek rondom de bar die zou uitnodigden om meer  

gebruik te maken van dit deel van De Vliegert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een lange voorbereiding, meerdere plannen en ideeën ontwier-

pen zij een moodboard met bijbehorende begroting en presenteer-

den dit aan het verenigingsbestuur dat de ideeën enthousiast ont-

ving. Door hen werd gevraagd om dan tevens de hal en de omge-

ving van de bar in de uitvoering mee te nemen. Het verenigingsbe-

stuur ging akkoord met het voorstel en gaf de vrije hand om de meta-

morfose te starten. Materialen werden besteld en met de uitvoering, 

gedurende de toch al drukke periode rondom Kerst, kon worden ge-

start. Tijdens de laatste week na Kerstmis en de eerste week van het 

nieuwe jaar werden, met de hulp van Gerard, de muren en     ⟹ ⟹     
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de deuren geschilderd en een begin gemaakt met de metamorfose. 

Op12 januari maakte het nieuwe meubilair uiteindelijk de voltooiing 

van dit project compleet. Een aantal bezoekers vond het verdwijnen 

van de kersenbloesem jammer, maar het overgrote deel van de  

bezoekers en leden was heel enthousiast. 

  

De Sierclub heeft inmiddels ook een andere naam gekregen nl.  

Decoclub De Vliegert. Zij hoopt met de veranderingen De Vliegert 

weer meer toegankelijk en uitnodigend te hebben gemaakt voor het 

genieten van een kop koffie of een lekker glaasje in een warmere en 

gezelligere ambiance. U bent van harte uitgenodigd. 

 

Wie overigens een goede naam voor de nieuwe koffiehoek weet 

wordt van harte uitgenodigd om ideeën aan te dragen. 

Decoclub De Vliegert 

  2022       2023 



16  

 

Zumba Gold, speciaal voor senioren  

 

Zumba Gold is een is een Zumbavariant met een lagere intensiteit en 

dus uitermate geschikt voor senioren. Het brengt fitness en dans  

samen in een effectieve workout. Deze lessen geven je een interval-

workout gebaseerd op de leukste Latijns-Amerikaanse dansstijlen  

zoals Salsa, Merengue en Bachata. 

 

Het lage instapniveau maakt dat groepslessen Zumba geschikt zijn 

voor iedereen, van elke leeftijd, geslacht of niveau. De oefeningen 

tijdens de les zijn niet belastend voor gewrichten en zodoende zeer 

geschikt voor 50+-ers. Is Zumba Gold iets voor jou? De manier om het 

uit te vinden is door het zelf te ervaren. 

 

Vanaf zaterdag 25 februari gaan we in De Vliegert, op proef, Zumba-

lessen geven, van 10.00-11.00 uur. De lessen worden gegeven door 

Luci Avila Lama. De eerste 4 weken zijn de proeflessen gratis voor le-

den van De Kersenplukkers. Daarna wordt de contributie vastgesteld 

in overeenstemming met het aantal leden. 

 

Aanmelden en informatie verkrijgen kan via zumba@kersenplukkers.nl  

 

Wat heb je nodig voor de les: geschikte sportschoenen, comfortabele 

sportkleding, water en een handdoekje.  

 

 

mailto:Zumba@kersenplukkers.nl
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Willem van Leerdam voor de 3e keer Jaskampioen 

 

Na in 2018 en 2021 al gehuldigd te zijn als Jaskampioen van  

De Vliegert mocht Willem van Leerdam op donderdag 5 januari 2023 

voor de derde keer de Christ Liebreks sr. wisselbokaal in ontvangst 

nemen als beste deelnemer aan de jaarlijkse jascompetitie die 

plaatsvond in De Vliegert. De verwoed kaartliefhebber bleef daar-

mee Pieter Driessen, Miel van Heugten en Paul van Hoof voor die 

respectievelijk tweede, derde en vierde in de eindstand werden. 

 

Genoemd viertal mocht tijdens de grote finale onderling gaan  

uitmaken wie zich uiteindelijk een jaar lang de Jaskampioen van  

De Vliegert mag noemen. Een eretitel die Willem van Leerdam de 

afgelopen vijf jaar in totaal dus al drie keer op zijn naam wist te schrij-

ven. De vier finalisten die streden voor de titel Jaskampioen van  

De Vliegert hadden door het jaar heen, uitgaand van de 30 beste 

speeldagen, de meeste punten bij elkaar gejast. Naast de finaletafel 

met Willem, Pieter, Miel en Paul waren op de finaledag op 5 januari 

nog vier andere jastafels bezet. 

 

Gezien de zeer geslaagde kaartmiddagen en de vele positieve, en-

thousiaste reacties na afloop, kan het niet anders of de 5e editie van 

de Christ Liebreks sr. Jascompetitie krijgt een vervolg en zal worden 

bijgeschreven op de agenda van de Mierlose Kersenplukkers. Met 

dank aan de deelnemers, organisatie Cor van der Westen, Miel van 

Heugten en Pieter Driessen en natuurlijk de sponsors die de gezellig-

heidscompetitie mede mogelijk hebben gemaakt. En met dank aan 

Guusje Sanders die tijdens het afgelopen kaartseizoen met regel-

maat voor iets lekkers heeft gezorgd en onder applaus van de aan-

wezigen werd beloond met een ‘gouden stok kaarten’!  

 

Tekst: Jos Lenssen 
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25-Jarig jubileum De Vliegerbloazers  
 

Mondharmonicaclub De Vliegerbloazers is een gezellig orkestje in Cul-

tureel Ontspanningscentrum De Vliegert in Mierlo en is opgericht in 

1998, alweer 25 jaar geleden! Helaas heeft onze voorzitter Jan Vogels 

pas af moeten haken, maar er is nog één lid, Bert Sleegers, die de 

club destijds mede heeft opgericht. In al die jaren hebben we ook 

veel opgetreden zoals met de kermis in Bethanië en vaak in de Rode 

Kruis bungalow te Someren waar chronische patiënten een weekje 

vakantie krijgen, maar ook in vele seniorencomplexen waar het pu-

bliek graag met onze liedjes meezong. Onze gezellige groep maakt 

iedereen blij! 
 

Open repetities  

Vanaf nu is er elke eerste vrijdag van de maand een openbare repe-

titie. Dus kom dan eens luisteren of doe mee! Er is altijd een enthousi-

aste speler bereid om een nieuwkomer te begeleiden bij deze leuke 

hobby. De repetitie is van 9.30 tot 11.30 uur in de kleine zaal. 
 

Er staat al een stoel voor je klaar! 

Wist je dat mondharmonica spelen de conditie van je longen sterk 

verbetert? Website:  

https://kersenplukkers.nl/index.php/afdelingen/mondharmonicaclub 

e-mail: mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl  
  

Tekst en foto: Ad Brouwers, Tel.:  06 ‑ 2501 5335 

https://kersenplukkers.nl/index.php/afdelingen/mondharmonicaclub
mailto:mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl
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Vliegertquiz 
 

Op zondag 16 april organiseert de activiteitencommissie van 

De Kersenplukkers wederom de Vliegertquiz. Wie worden de opvol-

gers van 'Die van de melkboer' die de trofee nu in bezit hebben? 
 

Vragen van allerlei soorten zullen de revue op een leuke manier pas-

seren en zijn ook voor belangstellenden die niet meedoen aan de 

quiz goed te volgen. Groepen van minimaal 4 tot maximaal 8 perso-

nen kunnen zich aanmelden met onderstaand strookje. Dat kan tot 

31 maart aan de receptie van De Vliegert, tel.: 0492 - 663 436.  

Het inschrijfgeld is € 2.- per persoon, te voldoen bij aanmelding. Deze 

middag wordt mede verzorgd door onze huis D.J. Wim van de Big-

gelaar. Van elk team moet tenminste één deelnemer lid zijn van  

De Kersenplukkers. 
 

Aanvang van de quiz is om 13.30 uur en de zaal is open vanaf 13.00 

uur. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 17.15 uur. 
 

Als je denkt dat je een goede quizknobbel hebt, meld je dan aan 

met een originele teamnaam en strijd mee voor de Vliegerttrofee. Zij 

die niet in staat zijn om een groep te vormen en toch mee willen 

doen kunnen zich toch aanmelden. Er worden voor hen groepjes 

samengesteld door de organisatie. Wij zien u graag op 16 april. 
 

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

 

Wij doen mee met de Vliegertquiz 2023 

 

Team-naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tel.: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

Naam 1,2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

Naam 3,4: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

 

Naam 5,6: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

 

Naam 7,8: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
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Tafeltennis overdag voor senioren 

 

Het nieuwe jaar begint met goede voornemens 

Gezonder eten, minder drinken, stoppen met roken en niet te verge-

ten meer bewegen. Iedereen kent de dilemma’s wel. Wandelen, fiet-

sen, joggen, of misschien naar de fitness. Maar hoe hou je het vol? 

Waarom kom je niet tafeltennissen bij MTTV’72 in de mooie Multizaal in 

sporthal De Weijer? Veel mensen hebben in hun leven eerder een 

balletje geslagen, al was het maar op de camping. 

 

Tafeltennis is ontspannen gezellig sporten 

Ontspannen omdat er geen prestatiedruk op staat en gezellig omdat 

we er met z’n allen een leuke middag van maken. Daar komt bij dat 

het geen blessuregevoelige sport is en je het dus ook tot op hoge 

leeftijd kunt blijven spelen. Met name de oog-handcoördinatie en het 

evenwichtsorgaan worden door tafeltennissen goed getraind.  

 

Kom gerust eens vrijblijvend kijken 

Daarom organiseert MTTV’72 speciaal voor de senioren van Mierlo 

elke woensdagmiddag de mogelijkheid om recreatief te komen tafel-

tennissen. Dit onder de begeleiding van een ervaren lid van MTTV’72. 

Op die manier kunnen gezelligheid en meer bewegen goed worden 

gecombineerd. Iedereen die interesse heeft in recreatief tafeltennis-

sen heten wij welkom in de Multizaal van sporthal De Weijer in   ⟹ ⟹  
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Mierlo, op de woensdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.30 uur.  

 

Kom gerust eens vrijblijvend kijken of meespelen. Wij hebben de  

beschikking over diverse tafeltennisbatjes dus je hebt alleen sport-

schoenen en sportieve kleding nodig. De eerste drie keer is het  

gratis, daarna betaal je € 1,- per week. Voor meer informatie en om 

je aan te melden kun je contact opnemen met: Willy de Vaan,  

tel.: tel: 0492 - 830 145, e-mail: willydevaan@gmail.com. 

 

 

 

  

 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 

mailto:miesenwil@gmail.com
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Fotowedstrijd Het Perfecte Plaatje  
 

De activiteitencommissie van De Kersenplukkers organiseert in 2023 

een fotowedstrijd voor leden. De finaledag is gepland op 8 oktober. 

De foto’s kunnen gemaakt worden met:  

Klasse 1 - fotocamera, Klasse 2 - telefoon of tablet. 

Er zijn vier categorieën: 

1 - Natuur, 2 - De mens, 3 - Sport, 4 - Mierlo. 

Voor zowel klasse 1 als klasse 2 dient u een foto van elke categorie op 

een USB-stick, voorzien van uw naam en telefoonnummer te zetten.  

In totaal 4 foto’s per klasse. De USB-stick deponeert u samen met een 

kaartje met uw naam, adres en telefoonnummer in een enveloppe in 

de daarvoor bestemde bus bij de receptie. Dit kan van 25 tot en met 

29 september. Vanzelfsprekend krijgt u de USB-stick na 8 oktober weer 

terug. Een vakkundige jury zal de aangeboden foto’s beoordelen en 

uit klasse 1 en klasse 2 zes finalisten selecteren.  
 

Op de finaledag zullen de geselecteerde foto’s door middel van gro-

te borden worden gepresenteerd in de grote zaal. U als bezoeker 

kunt tijdens de bezichtiging aan de hand van een formulier de foto’s 

beoordelen en punten toekennen. Deze worden dan dezelfde mid-

dag samengevoegd met de punten die de jury reeds vóór 8 oktober 

aan de foto’s heeft toebedacht. In klasse 1 en klasse 2 wordt een win-

naar gekozen en zal een trofee worden uitgereikt. De winnende foto’s 

van beide klassen zullen tijdens een expositie een prominente plaats 

krijgen in De Vliegert. Ook de vier beste foto’s van de overige deelne-

mers komen hiervoor in aanmerking. Wij denken dat dit een leuke ac-

tiviteit kan zijn en hopen dan ook op heel veel deelnemers. Tijdens 

deze middag zijn ook familie, vrienden en kennissen van onze leden 

van harte welkom. Zij mogen uiteraard ook de foto’s beoordelen en 

punten toekennen. Kijkt u komende vakantie ook met een ander oog 

naar de onderwerpen? Schrijft u dan vlug in. Dat kan door middel van 

het onderstaande formulier dat u kunt inleveren bij de receptie. Tot 25 

september hebt u dan zeker de tijd om uw mooiste foto’s te schieten. 
  

Voor deelname aan de wedstrijd betaalt u € 2,50. U kunt direct bij 

aanmelding bij de receptie van De Vliegert afrekenen.  

Dit is mogelijk tot en met 1 maart.            ⟹ ⟹      
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Inschrijfformulier, in te leveren voor uiterlijk 1 maart a.s. 

Ik doe mee aan de fotowedstrijd Het Perfecte plaatje. 

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

 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Ik maak mijn foto’s met: 

Fotocamera 

Telefoon of tablet 

u mag beide aankruisen. 

Met deze inschrijving geef ik toestemming om de ingeleverde foto’s 

te gebruiken en te tonen. 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2023 

Handtekening:  
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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  

organisatoren. 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 bijeenkomsten 

van 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 be-

schikbaarheid van een barvrijwilliger. 
 

Vanaf maandag 28 augustus  

Gelden de normale openingstijden van De Vliegert en kunnen ook regu-

liere bijeenkomsten van clubs gewoon plaatsvinden. 

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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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Kersttoernooi 

De finale werd gewonnen door Gerrit Steijvers. Hij versloeg hierin 

Toon van Heugten. Proficiat voor de winnaar maar ook aan alle 

deelnemers voor jullie inzet en strijd gedurende de toernooiweek.  

Wij bedanken met name de wedstrijdleiding voor hun werk om deze 

week goed te doen verlopen. En dat laatste was zeker niet gemak-

kelijk. Door de omstandigheden moest er zowel ’s morgens als ’s mid-

dags worden gespeeld. Vergeleken met eerdere jaren vroeg dit om 

veel tijd, organisatie en deels ook improvisatie. Wij mogen terugkijken 

op een mooi evenement. Een applaus van ons allen. Hebt u naar 

aanleiding van het toernooi suggesties of tips, dan horen wij dat 

graag.  

 

Vrijwilligers 

Aan de bestuurstafel kwam de vraag op: moeten we niet meer doen 

voor onze vrijwilligers? Onze biljartclub telt ongeveer 120 leden en 

daarvan zijn er 40 actief als vrijwilliger voor de club. Enkele voorbeel-

den: groepsleiders voor de teams, biljartlessen geven, de biljarts en 

de zaal schoonhouden, wedstrijdleiders voor de diverse competities, 

websitebeheer en informatievoorziening, bestuursleden. Maar de 

hele vereniging De Kersenplukkers met de diverse clubs draait op de 

bereidheid van velen om iets te betekenen voor de anderen. En zo 

geldt het voor onze hele samenleving, wij kunnen niet zonder. Toch 

ervaren we op allerlei terreinen dat het moeilijk en soms onmogelijk is 

om mensen te vinden die vrijwilliger willen worden.  

Los van alle fraaie definities wat een vrijwilliger is, deze mensen doen 

iets voor de ander, voor ons als leden van een club. En daar mogen 

wij allen best dankbaar voor zijn en daar ook onze waardering voor 

uitspreken en tonen. In alle hectiek van de dag wordt dit wel eens 

vergeten, staan we er onvoldoende bij stil. Dat kan pijn doen. Onbe-

doeld, maar niet goed. Ons biljartbestuur realiseert zich ook dat niet 

alles altijd goed verloopt. Dan komt er kritiek, worden er dingen  

gezegd die verkeerd overkomen. Achteraf heb je dan spijt en had je 

het anders kunnen doen. Dat doet me denken aan de mooie  ⟹ ⟹      
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uitspraak: het leven wordt vooruit geleefd en pas achteraf begrepen.  

Dan puzzelen we nog steeds met de vraag waarmee dit stukje begon. 

Suggesties? 

 

Klimaat in de biljartzaal 

Wij krijgen de indruk dat iedereen begint te wennen aan de noodzaak 

van de maatregelen. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Competities 

De competities lopen voortvarend. Dan hebben we het over libre, 

bandstoten en de stadscompetitie. Het voorjaar breekt aan dus wordt 

het spannend wie er bovenaan gaat eindigen. De tussenstanden 

staan op het publicatiebord in de biljartzaal. 

 

Biljartlessen 

Deze zijn kortgeleden weer gestart. Onze ervaren biljarters leren ons 

beginners de kneepjes van het vak. De persoonlijke ervaring van uw 

secretaris is dat weten is één maar doen is twee. Nooit te oud om te 

leren, zeg ik dan maar tegen mezelf. 

 

Contributie 

De contributiebijdrage voor de biljartclub van € 16,- wordt binnenkort 

via incasso afgeschreven. 

 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze website: 

http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/ 

e-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl  

http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/
mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 20 feb. 2023. 

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

korten. 

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

 Agenda dag datum aanvang 

Prinsenreceptie zondag 29 jan 14.00 uur 

Kienen dinsdag 31 jan 

14 feb 

19.30 uur 

19.30 uur 

Dansavond met  

DJ Wim vd Biggelaar  

zaterdag 4 feb 20.00 uur 

Samen Zingen woensdag 8 feb 14.00 uur 

Dansavond in carnavalsstijl  zaterdag  18 feb 20.00 uur 

Carnaval 

Opa- en omamiddag 

zondag  19 feb 14.00 uur 

Carnaval 

De zoete inval 

maandag 20 feb 14.00 uur 

Carnaval 

Carnavalsmatinee 

dinsdag 21 feb 14.00 uur 

Danscafé met 

DJ Wim vd Biggelaar  

zondag 26 feb 13.30 uur 

Dansavond met  

DJ Wim vd Biggelaar  

zaterdag 4 maart 20.00 uur 
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