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Beste Kersenplukkers, 
 

Vlak voor Pasen in de Goede Week schrijf ik dit  

voorwoord. Een goede traditie om je eens extra te  

bezinnen op allerlei dingen van het leven. Er voor elkaar 

zijn, elkaar helpen, aandacht hebben voor elkaar en zo 

kan ik nog wel even doorgaan. Al met al: we kunnen 

niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig, of dat nu is 

met familie of buren, vrienden of kennissen. Er ZIJN is belangrijk. Dus hope-

lijk zitten er met Pasen geen mensen alleen! 
 

In het vorige Nieuws Bulletin heb ik het gehad over ‘wonen met gemak’.  
Ik heb een oproep gedaan voor vrijwilligers die zich beschikbaar willen 

stellen om met mensen te praten en te inventariseren wat er in hun huis 

gedaan zou moeten worden om er te kunnen blijven wonen. Helaas heb 

ik geen reacties gehad. Alsnog een dringend verzoek om u te melden als  

u daar affiniteit mee hebt en het ook nog leuk vindt om te doen.  

We hebben voorlichters nodig en scanners. U mag altijd bij mij informeren 

of bij de LEV-groep. Het is voor iedereen belangrijk dat je kunt en wilt  

blijven wonen in je eigen vertrouwde omgeving. 
 

Graag wil ik u op de hoogte stellen van ons hernieuwde bestuur. Wij zijn 

erg blij dat wij twee jonge mensen bereid hebben gevonden om ons  

bestuur te versterken. Het blijft een moeilijke opdracht om jonge mensen 

enthousiast te maken voor dergelijke functies. Toch is het weer gelukt! 

Mevr. Paulien Manders en de heer Michiel Lenssen willen graag meeden-

ken en -werken om onze vereniging kracht bij te zetten. Paulien is tijdens 

de afgelopen algemene ledenvergadering gekozen als bestuurslid.  

Michiel Lenssen was op dat moment nog geen officiële kandidaat maar is 

door het bestuur benoemd in een tussentijdse vacature. Dit is conform  

artikel 8 lid 2 van de statuten. 
 

Paulien en Michiel zullen zich zelf aan u voorstellen. Wij wensen hen veel 

wijsheid, kracht en plezier toe binnen ons bestuur. Hartelijk welkom! 
 

Tot slot: iedereen een mooie en warme lente gewenst. 
 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter  
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Nieuw bestuurslid Paulien Manders, een korte kennismaking 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart is Paulien Manders  

benoemd als bestuurslid. Wij willen Paulien hier graag kort aan u voor-

stellen. 
 

Paulien is ruim dertig jaar getrouwd met Frans en even 

zoveel jaren woonachtig in Mierlo. Met hun drie  

kinderen en aanhang en de kat kan het soms lekker 

druk zijn. 
 

Paulien: “Ik ben nog volop aan het werk in de golf-
kartonindustrie en gezien de steeds maar optrekkende 

pensioenleeftijdsgrens mag ik nog een paar jaartjes. 

Maar met veel plezier hoor. Er blijft nog genoeg tijd over om te  

wandelen, fietsen, bridgen en kleding te maken. We gaan ook graag 

op vakantie of weekendjes weg.” 
 

Paulien is sinds vijf jaar lid van deze mooie en gezellige vereniging en is 

toen begonnen met bridgen op de vrijdagmiddag. 
 

Paulien besluit: “De ouders van Frans hebben vele jaren met heel veel 
plezier deelgenomen aan vele activiteiten in De Vliegert. Voor mij nog 

een reden te meer om graag een bijdrage te leveren aan deze  

vereniging.”  Paulien, heel veel succes.  

Donateurs van De Kersenplukkers 

• De Bottelarij Marcel Scheepers 

• Bouwbedrijf van Gerven 

• Jos van Happen Containers en Recycling  

• Heesmans Installatie Techniek 

• Veldsink-Bekx Adviesgroep-Regiobank 

• Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh 

• Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V. 

• Autobedrijf van Vlerken 

 Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het bestuur,  

 of kijk op www.kersenplukkers.nl/index.php?id=99 
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Lezing over levenseinde, een verslag 
 

Het levenseinde is voor velen een beladen onderwerp en een  

gesprek daarover voer je niet dagelijks aan de keukentafel. 
 

Maar onherroepelijk overkomt het je een keer dat je, al dan niet plot-

seling, afscheid moet nemen van je partner of naasten. Het geeft 

voor de nabestaanden rust als de meest elementaire zaken vastlig-

gen en geregeld zijn. 
 

Daarom organiseerde de activiteitencommissie van De Kersenpluk-

kers een lezing om u zo mogelijk te ondersteunen in de voorbereiding 

op de dood. 
 

De heer Edwin v.d. Kerkhof van Uitvaartzorg en mevrouw Hanny van 

Belkom van de Humanistische Uitvaartbegeleiding verzorgden in dit 

kader een lezing voor ongeveer dertig belangstellenden. 
 

Vroeger was het in katholieke zuiden gebruikelijk dat een overledene 

na een requiemmis werd begraven; cremeren gebeurde heel zelden.  
 

Overledenen bleven vaak thuis en in de jaren 70 werden de eerste 

mortuaria gebouwd. Daar was desgewenst plek voor de overledene.  

De DELA bouwde regionale crematoria, onder andere in 1976 Heeze, 

Berkendonk Helmond in1989, en Eindhoven Rijtackers, in1997. 
 

De laatste vijftien jaar is een kentering in de uitvaartwereld merkbaar. 
 

Maar eerst wat cijfers om een idee te krijgen waar we het over  

hebben. In Nederland overleed in 2018 ongeveer 0.95% van de be-

volking. Dit getal klopt ook redelijk voor de ongeveer 10.000 inwoners 

van Mierlo. 65% van de mensen in Nederland werden gecremeerd, in 

Mierlo lag dat percentage iets hoger. 
 

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in de uitvaartwereld. Om er 

maar een paar te noemen: de ontkerkelijking speelt een rol, er is veel 

keuze in waar de uitvaart kan plaatsvinden (dat kan tegenwoordig 

ook in een horecagelegenheid), de traditionele koffietafel verdwijnt 

langzaam maar zeker en maakt plaats voor een borrel, hapjes etc. 

Je ziet steeds vaker uitvaarten en/of crematies in besloten kring. 

                   ⟹  ⟹ 
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Verder zijn er ontwikkelingen als gevolg van technologie zoals digitale 

rouwbrieven. Ook heeft veranderde wetgeving invloed. Zo zijn  

asbestemmingen verruimd en is de termijn van begraven of cremeren 

opgerekt. 
 

Waarom zou u hier nu al mee bezig zijn? 

De redenen hiervoor zijn: wat zou u zelf en/of uw partner graag wil-

len? Is al nagedacht over bij voorbeeld: wilt u begraven of cremeren, 

wilt u zwarte of alledaagse kleding, dragers of zelf begeleiden, een 

rouwbrief of een eigentijdse kaart, wel of geen bloemen, etc. 
 

Edwin v.d. Kerkhof, uitvaartondernemer in Mierlo, kan en zal u in al  

deze moeilijke beslissingen adviseren en bijstaan. 
 

Verder sprak mevrouw Hanny van Belkom van Humanitas. Zij legde uit 

dat u bij hen terecht kunt voor alle vragen op het gebied van het 

vastleggen van uw levensverhaal. Zij benadrukte dat je daar het  

beste op tijd mee kunt beginnen. 

    

*  *  *  *  * 
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   Overleden 

 Dhr. K. Miedema     27 nov 2018 

 Mevr. E.M. van Neerven - Verlijsdonk 20 jan  2019 

 Mevr. B. Gerrits - Bruijnis         febr 2019 

 Dhr. M.P. v.d. Ven    25 mrt  2019 
     

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
 

 vrijdag          26  april         korte wandeling 

 dinsdag       7  mei         lange wandeling 
 vrijdag     10 / 24  mei         korte wandeling 
 dinsdag       4  juni         lange wandeling 
  

 Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert. 

 Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 Inlichtingen tel. 0492 - 43 20 32.   

 Met vriendelijke wandelgroet, Nelly de Hoon 

Vergaderdata 
 

 Activiteitencommissie    15  mei  2019 

 Bestuur De Kersenplukkers   21  mei  2019 

 Activiteitencommissie    12  juni  2019 

 Bestuur De Kersenplukkers   18  juni  2019 
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Nieuwe Leden 

 

Dhr. A.H.M. Verhoeven 

Mevr. A.M.G. Verhoeven - v.d. Broek 

Mevr. E. Vreeken  

Dhr. J. van Sinten 

Mevr. M. van Sinten - Lenssen 

Mevr. A.F.W.M. Scherpenisse - Driessen 

 

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 27 mei 2019. 
 

Te laat ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

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

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -13 94 63 83. 
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Wai weten nie veul wint tweede FamilieVliegertQuiz 

 

 

Op zondag 7 april was het weer keihard werken voor de deelnemers 

aan de tweede FamilieVliegertQuiz. Er waren 86 quizzers verdeeld over 

veertien teams. Uiteindelijk bleek Wai weten nie veul de sterkste. 

 

Quizmaster was, zoals ook de eerste keer, Willem van Leerdam. Op zijn 

geheel eigen, humoristische wijze wist hij de honderd vragen aan  

elkaar te knopen en alle aanwezigen tot nadenken en opzoeken aan 

te zetten. Nieuw deze keer was de rode draad. Bij een aantal vragen 

stond een letter op een scrabble-blokje en daar werd door de quiz-

master aandacht voor gevraagd. Meer niet. 

 

De teams zaten netjes verdeeld in de grote zaal van Cultureel  

Ontspanningscentrum De Vliegert. Sommige vragen konden direct 

worden beantwoord, maar voor andere vragen werden boeken, 

maar vooral het internet, geraadpleegd. Als iemand een antwoord 

gevonden had en dat tegen zijn of haar medespeler wilde vertellen 

hoorde je regelmatig de waarschuwing: “Hé, niet zo hard want ieder-
een kan meeluisteren.” 

           ⟹  ⟹ 
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Na elke ronde moesten de antwoorden worden ingeleverd. Na twee 

inspannende ronden was er een welverdiende pauze zodat iedereen 

een drankje kon nuttigen. Daarna kregen alle teams een Mierlose 

Krant met een vragenlijst met alleen maar vragen over onderwerpen 

die in die krant stonden. Dat was zoeken en zoeken geblazen maar 

hier was tijd voor tot het einde van de quiz. 

 

Toen volgden ronden drie en vier en tot het laatste moment was de 

spanning te snijden in de oergezellige zaal.  

 

Tegen vijf uur begon het grote rekenwerk voor de jury waarna Willem 

van Leerdam de uitslag bekend maakte. Allereerst de rode draad.  

Als je goed had opgelet en de scrabble-letters goed had genoteerd 

kwam je tot de zin: Bedankt dat jullie er waren. 

 

 De uitslag was: 

 1 Wai weten nie veul, 128 punten, 

 2 Kwistutwel, 125 punten, 

 3 Eight shades of grey, 122 punten, 

 4 Melkboer & Co, 119 punten, 

 5 De steunkousen, 118 punten, 

 6 The young ones, 116 punten, 

 7 en 8 De kukidentjes en Boeien, elk 115 punten 

 9 Twins, 113 punten 

 10 en 11 De supporters en The Bar Girls, elk 109 punten, 

 12 Kerkkoor, 106 punten, 

 13 The Black Cherry Dancers, 99 punten, 

 14 De koffieleutjes, 96 punten. 

 

De winnaars kregen luid applaus van de andere deelnemers toen de 

quizmaster de hoofdprijs uitreikte. Natuurlijk kreeg ook onze huis-DJ 

Wim een hartelijk applaus voor zijn geweldige bijdrage deze middag. 

Tot slot werden Bianca en Jan van Oeffel (die wegens ziekte helaas 

niet aanwezig was) bedankt voor het in elkaar zetten van deze weer 

geweldige quiz. 

 

*  *  *  *  * 
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Rock & Roll in De Vliegert 

 

Op zaterdag 13 april was het in de grote zaal van Cultureel Ontspan-

ningscentrum De Vliegert genieten van muziek uit de jaren 60 en 70. 

De zaal was helaas niet uitverkocht maar de mensen die er wel wa-

ren hebben genoten van het optreden van de in Mierlo woonachtige 

Marcel Mulders die bekende en minder bekende nummers van Neil 

Diamond, Tom Jones en Elvis Presley ten gehore bracht. 

 

Er was geen vetkuif of petticoat 

in de zaal te bekennen maar  

desondanks kon men duidelijk 

genieten van de tonen die voor 

velen in de zaal prettige  

herinneringen uit vervlogen  

tijden opriepen. Er werd goed 

meegezongen en ook werd er 

gedanst. 

 

Dit gebeurde allemaal tijdens het mooie optreden Marcel Mulders 

die de zaal vol verve in vervoering bracht. 

 

Na afloop van het concert van Marcel Mulders is er nog een tijdje  

gezellig nagekletst. 

 

Al met al een geslaagde, uitermate gezellige avond, ondanks dat er 

nog plaats was voor meer bezoekers. 
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Gratis verkeerskennis opfrissen 

 

Omdat het ons vrijheid brengt willen we allemaal zo lang mogelijk  

blijven autorijden. Maar met het ouder worden vergt het verkeer 

steeds meer van je aandacht. De vraag is: hoe zorg je dat je mobiel 

blijft? 

 

Als je je dit wel eens afvraagt kun je gratis meedoen met de Opfriscur-

sus Verkeerskennis van Veilig Verkeer 

Nederland. In opdracht van de  

gemeente Geldrop-Mierlo en in  

samenwerking met de lokale VVN-

afdeling en de seniorenbonden uit de 

gemeente organiseren we een  

dergelijke opfriscursus voor de ervaren 

automobilist. Helemaal gratis, op een 

locatie in de buurt en ook nog eens 

gezellig 

 

Tijdens de opfriscursus wordt in twee 

ochtenden je verkeerskennis bijgespij-

kerd. Onze instructeur geeft uitleg over 

oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden. Ook is er de  

mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden 

voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. Verdere informatie 

hierover ontvang je tijdens de cursus. 

De cursussen zijn op de dinsdagen 11 en 18 juni in Geldrop en duren 

van 9.30 - 11.30 uur. 

 

Ben je een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van Geldrop-Mierlo 

en is dit iets voor jou? Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van 

de cursus aan via vvn.nl/opfrisgeldrop of bel tijdens kantooruren met 

088 - 52 48 850. Deelname is gratis, maar let op: vol is vol! 

Een week voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging 

met de locatiegegevens. 

*  *  *  *  *   

http://vvn.nl/opfrisgeldrop
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Onderlinge competitie Geldrop-Mierlo 

Omdat Mierlo deze competitie heeft gewonnen hebben wij de prijsuitrei-

king georganiseerd. Op 11 april hebben we een gezellige middag gehad 

met taart, een hapje en een drankje, waarbij de winnaarsschaal weer aan 

Mierlo is uitgereikt. 
 

Lentetoernooi 

Op 8 april startte een van onze gezelligste toer-

nooien, het lentetoernooi. De teams gingen 

voortvarend van start en op de finaledag heeft 

uiteindelijk Team 13, bestaande uit Walter v.d. 

Westen, Wim Kersten, Herman van Gerwen en 

Piet v.d. Vorst, gewonnen. Wim Kersten is ingeval-

len voor Toon van Heugten die vanwege gezondheidsklachten niet mee 

kon doen. Beterschap Toon. 
 

Groepskampioenschap 

Op 22 en 23 april wordt er door de winnaars van de perioden van alle 

groepen gestreden om de titel groepskampioen. Dit worden spannende 

wedstrijden die open zijn voor publiek: Komt dus kijken.  
 

Algemeen Kampioenschap 

Wie wordt algemeen kampioen ofwel clubkampioen. Dit wordt op 30 april 

uitgemaakt door wedstrijden waarbij de groepswinnaars tegen elkaar strij-

den om deze felbegeerde titel. 
 

7 mei: jaarvergadering 

Houdt deze datum vrij voor onze jaarvergadering. Dit is een dag van in-

spraak op en goedkeuren van de bestuursplannen. Grijp je kans! 
 

Competitie  

De competitie start op 26 en 27 augustus. 
 

Biljartlessen 

In september kun je je weer inschrijven voor een tiental lessen die worden 

gegeven door onze betere biljarters. De kosten zijn € 8,50 voor onze leden. 

Inschrijven via het publicatiebord. 
 

E-mail biljartclub: biljartclub@kersenplukkers.nl       

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 27 mei 2019. 

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

korten. 

Agenda dag datum aanvang 

Kienen dinsdag    7 mei 20.00 uur 

Samen Zingen woensdag    8 mei 14.00 uur 

Open linedanceavond zaterdag  11 mei 19.30 uur 

Kienen dinsdag  21 mei 20.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar 

zaterdag  25 mei 20.00 uur 

Kienen dinsdag    4 juni 20.00 uur 

Kienen dinsdag   18 juni 20.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar 

zaterdag   29 juni 20.00 uur 

Samen Zingen woensdag   10 juli 14.00 uur 
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