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Beste Kersenplukkers,
Allemaal weer fijn van de lente aan het genieten?
Natuurlijk, want blijven genieten zo lang dat
mogelijk is. Inmiddels is alles weer in volle gang in
De Vliegert. Gelukkig!
Maar ook de vakanties gaan weer door. Er gaan
velen in het voorjaar naar een warm land, maar hier
is het ook mooi en fijn. Nu nog wat regenwater en de natuur wordt
prachtig. Maar helaas hebben we niet alles zelf in de hand.
Zo heb ik in het vorige Nieuws Bulletin heel enthousiast gemeld over het
project 'Verbinden van oud en jong'. Dit in samenwerking met jongeren
van het Summacollege uit Eindhoven. Het was in mijn ogen een heel
goed initiatief. We hadden ook zeker mensen van De Kersenplukkers
die hieraan mee wilden doen. Toch was niet iedereen gecharmeerd
en heeft de jongerengroep zelf besloten om voor een ander project te
kiezen. Dit gaat dan buiten ons om. Ik ben er wel van geschrokken,
maar zo zie je dat niet altijd alles op rolletjes loopt en er ook wel eens
iets mislukt. Sorry aan de mensen die mee wilden werken. We gaan
door met het vinden van leuke ideeën.
Zo las ik onlangs weer een mooi stukje. Het heet: '70+ en te jong voor
achter de geraniums. Fuck de geraniums’. Dat is het motto van een
community in Amsterdam-Noord die eenzaamheid onder ouderen
bestrijdt met creatieve uitjes, culturele activiteiten en gezellige lunches.
Het draait om zinvol ouder te worden. Daar kun je zelf veel aan doen.
Wij zijn niet kwetsbaar en hulpbehoevend. Samen ouder worden kunnen en moeten we doen door het aanboren van talenten en zelforganisatie. Dus mensen, kom met je talent en kijk of we er samen iets mee
kunnen. Zet je vrijwillig in, want dat heeft zin en geeft zin.
Enthousiasmeer elkaar en laat je horen.
Fijne tijd, vriendelijke groeten,
Marie-José van de Kimmenade, voorzitter
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Aquajoggen en Zwemmen
Het is nu weer mogelijk om zowel bij 't Wolfsven als bij Hotel Hup te
aquajoggen. Op beide locaties gebeurt dat onder begeleiding van een
ervaren instructeur.
Bij 't Wolfsven kunt u terecht op donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. Bij voldoende
belangstelling kan dit worden uitgebreid met
de dinsdagochtend. De kosten bedragen
€ 52,50 voor een tienknippenkaart (koffie of
thee met koek inbegrepen).
Bij Hotel Hup (het voormalige Hotel De Brug) kan dit zowel op dinsdagmiddag als donderdagmiddag tussen 14.00
en 15.00 uur en de kosten bedragen € 50,voor een tienknippenkaart (met koffie of
thee na afloop). U kunt daar ook zwemmen.
Er is voldoende plaats voor nieuwe deelnemers, dus kom gerust eens kijken of het iets
voor u is. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met: Hannie van Zwet, tel.: 0492 ‑ 663 000.

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
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Korte berichten
Avondvierdaagse Mierlo kan weer

Na enkele jaren van, u weet wel wat, kan er weer een
Avondvierdaagse van Mierlo komen. Dat gaat binnenkort gebeuren en wel op dinsdag 7 juni tot en met
vrijdag 10 juni. U kunt kiezen uit 2,5 of 5 of 10 km.
Contactpersoon is Pieter Verbeek, tel.: 06 - 2459 1379.
E-mail: info@vierdaagsemierlo.nl.
De website is https://4daagsemierlo.nl/

Bridgeclub Mierlo viert jubileum

De langst bestaande bridgeclub
van Mierlo heeft in oktober vorig
jaar een nieuw onderkomen gevonden bij De Kersenplukkers. De club
bestaat nu 45 jaar en viert dit feestelijk op 8 juni a.s. Het programma
begint rond half zes. Zoals alle clubs kan ook BC Mierlo na de crisis wel
nieuwe leden gebruiken. Lijkt u dat interessant neem dan contact op
met wedstrijdleider Theo Dams, tel.: 06 ‑ 5496 5620 of stuur een
e-mailtje naar: bridgeclubmierlo@awbuij.nl.

Vernieuwing website
Onze website https://www.kersenplukkers.nl wordt door velen gevonden, gelukkig. Uw webmaster heeft in de maanden maart en april
alles opnieuw ontworpen. Hopelijk is het naar uw zin. Aan de besturen
en contactpersonen van afdelingen en activiteiten het verzoek om
eens te kijken of de informatie die er staat nog correct en up to date
is. Hebt u iets nieuws te vertellen over uw club neem dan contact op
met webmaster@kersenplukkers.nl. Een telefoontje mag ook. U vindt
het nummer....... op de website (maar ook in dit Nieuws Bulletin).
⟹⟹
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Fotoboek
Het fotoboek geniet sinds de vernieuwing van
de website een enorme belangstelling. Het zou
uiteraard erg leuk zijn als er nieuwe foto's bij
komen. Omdat evenementen en clubfeestjes weer kunnen, wachten
we met spanning op foto's. Ze moeten wel aan de privacywet voldoen maar in de praktijk is dat niet zo moeilijk. Foto's waarvan een
pasfoto van een persoon zou kunnen worden gemaakt zijn niet toelaatbaar maar als dat niet mogelijk is is er geen bezwaar om een foto
te publiceren in het fotoboek. En als iemand echt problemen heeft
met een foto? Dan halen we die foto er gewoon weer af.

Beginnerscursus Bridge in het najaar
Het docententeam bestaande uit
Peter van Dijk, An van den Reek en
Arno Buij heeft, net als bijna iedereen,
niets kunnen doen de laatste twee
jaar. Maar in september gaan we dan
toch een beginnerscursus organiseren
op de donderdagmiddag. De datums
zijn nog niet precies bekend bij het ter
perse gaan van deze editie maar in de volgende hopen we daarover
duidelijkheid te kunnen geven. De cursus start op 1 september a.s. om
13.30 uur. Bent u zelf al bij een bridgeclub probeer dan bekenden te
motiveren om te komen. Het is tenslotte een prachtig spel, maar
waaraan nogal wat mensen te laat beginnen. Wacht daarom niet
langer en schrijf u in. De cursus heeft ook ten doel om voor alle
bridgeclubs van Mierlo nieuwe spelers op te leiden. Zegt het voort!
Meer informatie bij Peter van Dijk, tel.: 0492 ‑ 661717.
Foto: Wikipedia

* * * * *
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Samen Zingen
Woensdagmiddag 13 april waren we weer voor de eerste keer in dit
jaar bij elkaar om te zingen. En de groep was groot, er waren maar
liefst 22 mensen die weer zin hadden om te zingen. Ook de muzikanten
en de dirigent hadden er weer veel zin in. Hier waren we heel blij mee
want zonder muziek kunnen we niet veel.

De tweede keer, dit was afgelopen woensdag 11 mei, was de groep
iets kleiner. Het was heel mooi weer dus waren veel mensen er op uit
met de fiets. Maar dat wil niet zeggen dat het minder gezellig was, we
hadden een heel gezellige middag. Er werd wat verteld en dan weer
gezongen, echt zoals we de middagen bedoelen. Hierna gingen we
ook allemaal blij naar huis, dit is toch wat we willen.
We hebben dit jaar nog zeven bijeenkomsten te gaan en wel op:
8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november,
14 december, Zet deze datums alvast in je agenda zodat je het niet
vergeet.
Voor de mensen die nog niet weten hoe het gaat bij samen zingen:
kom gerust binnen lopen om te kijken en te luisteren wat voor liedjes
we zingen. Iedereen is welkom, al kom je maar mee neuriën of
playbacken, schroom niet.
Inlichtingen bij Maria vd Kimmenade, tel.: 06 ‑ 8370 0251.
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Gratis bezoek aan Bonnefantenmuseum in Maastricht
De MuseumPlusBus rijdt voor senioren, die niet zelfstandig een museum bezoeken vanwege leeftijd of lichamelijke conditie. Op 31 augustus a.s. zijn wij zodoende in staat gesteld met die organisatie het
Bonnefanten-museum in Maastricht te bezoeken.
De enige daaraan verbonden kosten zijn voor de gezamenlijke lunch
en eventueel begeleidende BHV-ers.
In het unieke gebouw van het Bonnefantenmuseum zijn twee kunstcollecties te zien. De hoogtepunten van de oude collectie zijn de
schilderijen van meester-schilders als Rubens, Jordaens en Van Dijck.
Bij de hedendaagse collectie ligt de nadruk op actuele schilderkunst
en verschillende installaties met daarnaast ook wisselende tentoonstellingen.
Nadere informatie omtrent inschrijven, kosten en dergelijke volgt in het
Nieuws Bulletin van 29 juni.
De werkgroep Groepsreizen.
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Overleden
Mevr. M. Pouls - Huberts
Dhr. F. Sloots
Mevr. J.C.B. Lammers - Berkers

niet bekend
21 april 2022
25 april 2022

Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel
sterkte toe.

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers

15
20
10
15

Wandeldata
1e dinsdag van de maand, afstand 10 tot 15 km
Vertrektijd, 9.30 uur vanaf De Vliegert.
De wandelgroep van vrijdagochtend is helaas
gestopt.
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juni 2022
juni 2022
aug 2022
aug 2022

Nieuwe Leden,

Waar, waar,
waar?

Ouderenadvies
Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de
cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via
tel. 06 -1394 6383.

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 juni 2022.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Back to swing time bij De Kersenplukkers
Na een periode waarin corona eenieders leven beheerste mogen we
eindelijk weer wat ondernemen. Voor veel mensen betekende dit een
zware tijd waarbij we steeds aan huis gekluisterd waren. Daarom hebben we voor u een leuke activiteit georganiseerd: Back to swing time.

Dit is een gezellige middag die in het kader staat van muziek uit de
jaren 60 met een klein stapje naar links en naar rechts in de jaren.
Hiervoor hebben wij de band 't Orkesje' vastgelegd. Muziek van Elvis,
Roy Orbison, Fats Domino en ga zo maar door, uiteraard valt er best
wat te swingen op deze middag. Daarom leek het ons leuk om voor
een beetje entourage te zorgen uit deze periode. De tijd van Petticoats en de ronkende Zündapps, en wie past daar nou beter bij dan
Toon en Maria (u weet wel van de dansmarathon van SBS 6).

Toon en Maria van
Boogie Woogie club
The Thundersbirds

⟹⟹
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Zij zullen deze middag met een paar stellen aanwezig zijn. Uiteraard
zullen ze wel demonstreren hoe je danst op de Swing en Rock & Roll
muziek uit die tijd.
Erbij zijn is beleven
Dit is bij uitstek een gelegenheid om eens met uw vrienden of familie
een middag op stap te gaan. Wij hebben gezorgd voor een dansvloer maar ook alleen komen genieten van de muziek behoort tot
de mogelijkheden. Deze middag mag u niet missen.
Wij hopen dat wij veel leden mogen begroeten want ook
De Kersenplukkers hadden een zware coronatijd.
Aanvang en entree
Dit optreden is op zondag 29 mei en de aanvang is 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.00, locatie Cultureel Ontspanningscentrum
De Vliegert.
Kaartjes kosten € 4,- en zijn te reserveren en af te halen bij de receptie van De Vliegert. Ze kunnen ook via WhatsApp worden besteld.
Stuur uw naam en adres en het aantal kaartjes naar 06 ‑ 4968 5438.
U krijgt een bevestiging terug en dan zijn de kaartjes gereserveerd.

Tekst: Activiteitencommissie, Wim van den Biggelaar
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Onderlinge competitie Geldrop-Mierlo
Elk jaar speelt Biljartclub De Vliegert tegen een drietal seniorenclubs
uit Geldrop een competitie. Het gaat om de clubs Ons Thuis, De Soos
en 't Trefpunt.
We spelen tegen elke club een uit- en een thuiswedstijd, meestal
gespeeld door 4 spelers in de ochtend en de andere 4 spelers spelen
's middags. Daarom waren we zo blij met die kan koffie voor clubs,
dan hadden we altijd een paar kopjes extra voor de bezoekers.
Eigen leden betalen zelf. Maar iemand heeft in zijn grote wijsheid
besloten om thermoskannetjes aan te schaffen waar maximaal 8
Haagse kopjes in kunnen. Koekjes kopen we zelf!
Gelukkig hebben we ondanks corona het seizoen af kunnen spelen.
Van de 4 clubs had 't Trefpunt uit de Kettingstraat veruit de meeste
punten (79). Zoals gebruikelijk hadden we een leuke feestmiddag bij
de kampioen. Dat was op woensdag 18 mei.
Een gezellige middag met koffie en vlaai en een paar consumpties.
Helaas was de Soos verhinderd. We hopen eind augustus de draad
weer op te kunnen
pakken en weer te
beginnen aan de
competitie waarbij
we 20 beurten
kunnen spelen.
Om mee te doen
is een minimum
aantal van 10 caramboles nodig.
Met minder mag
je wel meedoen,
maar dan scoor je niet. Gezelligheid en verbondenheid met Geldrop
is de drijfveer voor Biljartclub De Vliegert om hieraan mee te doen.
⟹⟹
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Buiten 't Trefpunt doen ook nog Biljartclub De Soos en Biljartclub Ons
Thuis hieraan mee.

Bij interesse: stuur me een e-mail: brouwersmierlo@gmail.com

Tekst: Ad Brouwers, voormalig secretaris van BC De Vliegert en
Secretaris van de Onderlinge Competitie Geldrop - Mierlo.

* * * * *
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Openingstijden De Vliegert t/m einde 2022
Periode 1 mei tot en met 17 juli

- De Vliegert is in de ochtenden gesloten voor alle vrije
inloopactiviteiten. De bar is dan ook gesloten.
- Op woensdagavond is De Vliegert ook gesloten voor vrije
inloopactiviteiten en is er dus geen gelegenheid voor vrij darten en
biljarten.
- Op donderdagvond is er wel gelegenheid voor darten en biljarten.
De reguliere activiteiten van de afdelingen/clubs kunnen in deze
periode gewoon doorgaan onder verantwoordelijkheid van de
betreffende afdeling. Hiertoe behoren ook de bridgeavonden van
Bridgeclub Mierlo op woensdagavond en de repetities van
De Vliegerbloazers op vrijdagmorgen.
Periode 18 juli tot en met 28 augustus
- De Vliegert is zowel in de ochtenden als de avonden gesloten.
- De Vliegert is in de middagen geopend voor reguliere activiteiten
van afdelingen/clubs en overige vrije inloopactiviteiten.
Vanaf maandag 29 augustus gelden weer de normale openingstijden
van De Vliegert en kunnen ook reguliere activiteiten van de afdelingen/clubs weer gewoon plaatsvinden.
Kerstperiode 2022
Op zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis) is
De Vliegert gesloten.
Kerstviering
De kerstviering vind plaats op woensdag 21 december 2022.
Op deze dag kunnen dan geen andere activiteiten plaatsvinden in
De Vliegert.
Het Bestuur van De Kersenplukkers
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Nieuws uit de biljartzaal
Afsluiting Biljartcompetitie groep E & F
De spelers van de dinsdagmorgencompetitie hebben het seizoen
afgesloten met een alternatieve
biljartochtend.
Er werden diverse spelletjes gedaan.
Sjoelen, darten, zwabberballenbiljart, oude ballen over rood, dobbelstenenbiljart, allemaal georganiseerd door Leo van de Putten en Jos
de Rooij. Na een uitgebreide puntentelling is de winnaar Willie Benders
geworden die een flesje en een trofee uitgereikt kreeg door onze
voorzitter.
Biljart-Kampioensmiddag
Op dinsdagmiddag 3 mei hebben we de Kampioensmiddag gespeeld. De acht groepswinnaars hebben gestreden en de winnaar is
uiteindelijk Peter van Deursen geworden. Goed in vorm want hij is ook
kampioen bandstoten geworden. Proficiat Peter!
Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 10 mei hebben we eindelijk de jaarvergadering weer
eens kunnen houden. Effe wennen, vandaar dat de projector een
beetje stotterde en we met een soort lichtshow zaten, maar we zijn er
goed doorgerold. Nieuws was dat de financiën goed zijn en de contributie niet verhoogd werd. Bestuurlijk was er wel verandering: na lange
tijd namen Ad Brouwers en Toon Koolen afscheid. Om deze open
plekken in te vullen hebben we twee prima mensen gevonden. Bert
Willems is 30 jaar uit Mierlo geweest en 4 jaar geleden weer teruggekomen en heeft als hobby biljarten. En Pieter van de Kimmenade wilde ook meehelpen besturen. Hij schijnt goede connecties te hebben!

Vanwege hun lange bestuurslidmaatschap en grote verdiensten in
het bestuur heeft de vergadering besloten om: Ad Brouwers en Toon
Koolen te benoemen tot erelid van de biljartclub.
⟹⟹
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Nieuws uit de biljartzaal vervolg
Verder hadden we veel jubilarissen. Er zijn 16 leden 12,5 jaar
lid en er zijn 4 leden 20 jaar lid en wel: Theo Bod, Jos de Vos, Antoon
van Hoof en Wim de Louw.
25 jaar Lid is Tini Meulendijks

Maar liefst 30 jaar lid, en dat is heel lang bij een seniorenvereniging,
zijn: Jan Vogels, Bert Sleegers en Herman van Gerwen.

Agenda
Kick-off op zaterdag 20 augustus.
Nieuwe lakens op zaterdag 27 augustus.
Start competitie op maandag 29 augustus.
Biljartlessen vanaf 19 september (inschrijfformulier op het publicatiebord).
Website Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind u op onze
website http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/
e-mail: biljart@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

datum

aanvang

't Orkestje
Back to swingtime

zondag

29 mei

14.00 uur

Kienen

dinsdag

7 juni

19.30 uur

Samen Zingen

woensdag

8 juni

14.00 uur

Dansavond met
DJ Wim van den Biggelaar

zaterdag

18 juni

20.00 uur

Kienen

dinsdag

21 juni

19.30 uur

Kienen

dinsdag

5 juli

19.30 uur

Samen Zingen

woensdag

13 juli

19.30 uur

Dansavond met
DJ Wim van den Biggelaar

zaterdag

16 juli

20.00 uur

Kienen

dinsdag

21 juli

19.30 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 20 juni 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
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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