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Beste Kersenplukkers, 

 

Ik was een beetje laat met het insturen van mijn  

woordje voor jullie. Maar mijn excuus is, de prachti-

ge paasdagen, waar we met zijn allen van hebben  

mogen genieten.  

Ik denk u ook. Lekker buiten met familie of vrienden. 

Lekker fietsen en wandelen, of alleen maar genieten 

van de zon. Deze hebben we toch hard nodig.  

Iedereen is dan een stuk opgewekter en vriendelijker. Hopelijk krijgen 

we de komende tijd nog veel van dit soort dagen. 
 

Graag wil ik u erop attent maken dat wij bezig zijn met mensen van het 

Summacollege om oud met jong te verbinden. Het is voor deze  

studenten een stageopdracht, in de hoop dat zij er een mooi project 

van maken en wij er ook voordeel aan hebben. Ik kan een tipje van de  

sluier oplichten, al staat het nog in de kinderschoenen. Het project heet 

'koffietje'. De bedoeling is dat zij een aantal activiteiten van onze  

vereniging ontplooien en in een modern jasje steken.  
 

Ik noem nu enkele ideeën. 

1 Schilder en graffiti project. 

2 Oude muziek in een jong jasje. 

3 Dansen. 

4 Workshop verschillende koffietjes. 

5 Spelletjes en games op de pc. 
 

Het is wel een uitdaging. Wanneer we echt beginnen hoort u tijdig van 

ons en dan mag u zich opgeven. Het is voor ons ook nog een verras-

sing, maar wel heel leuk denk ik. 
 

Afgelopen zaterdag was ik op de maandelijkse dansavond. Heel, heel 

gezellig. Allerlei muziek die u allen, denk ik, erg mooi vindt. Je waant je 

meteen 55 jaar terug op de dansavonden die we toen hadden. Om 

wat voorbeelden te noemen: vroeger in Lierop, Venray en Nederweert. 

Dat is wat mij is bijgebleven. Wim van den Biggelaar draait erg leuke, 

passende muziek. Maar ook linedance kan dan. Echt heel gezellig.  

           ⟹ ⟹  
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Wat me dan opvalt is, dat er weinig echte leden van ons bij zijn. Kom 

gerust eens kijken. Je hoeft niet te dansen, gezellig kletsen en  

luisteren kan ook. Trommel enkele mensen bij elkaar en kom naar  

De Vliegert. Op de website staan de data.  
 

Rest mij u nog een prettige lentetijd te wensen. 
 

Vriendelijke groeten, 

Marie-Jose 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 
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Korte berichten 

 

Koersbalclub zoekt nieuwe leden 

Koersbal is een gezellig spel dat voor iedereen geschikt is. Wij zoeken 

voor onze club nieuwe leden die vooral van gezellig-

heid houden, er wordt gespeeld op dinsdag- en  

vrijdagmiddag. Aanvang 13.30 uur. Loop gerust eens 

binnen om te kijken of het iets voor u zou zijn. Voor 

meer informatie: Jos Damen, tel.: 06 - 2253 8580. 

 

Jokerclub zoekt ook nieuwe leden 

Beste kaartliefhebbers zoals jullie weten hebben we in De Vliegert ook 

een jokerclub. Door het wegvallen van enkele leden 

zijn we op zoek naar nieuwe leden die graag willen  

jokeren. Op donderdag-middag vanaf 13.00 uur is de 

zaal open en we beginnen om 13.30 uur met kaarten. 

Er wordt gekaart om punten en nadien is er een moge-

lijkheid om vrij te spelen. Er kan worden gekaart tot  

ongeveer 17.00 uur. We hopen u snel te zien in  

De Vliegert. Voor aanmelden of meer informatie: Wies Steijvers,   

tel.: 06 - 5172 7950 of Jean van der Westen 06 - 2998 0883. 

 

't Orkesje gaat naar 29 mei 

Oorspronkelijk was 8 mei gepland voor het optreden van 't Orkesje 

met het programma Back to Swing Time. 

Omdat 8 mei moederdag is wordt dit  

optreden verzet naar 29 mei. De tijd blijft 

ongewijzigd: 14.00 uur. 

 

Cursus Digivitaler in de Mierlose bibliotheek 

Er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om de 

eigen gezondheid te monitoren en hun zorg te  

regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen  

patiënten aan om gebruik te maken van patiënten 

portalen. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij deze  

                ⟹ ⟹  
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digitale ontwikkelingen? Volg dan de cursus DigiVitaler!  

De eerste cursusreeks is al begonnen bij verschijnen van dit blad.  

Er komen echter meer edities. Neem contact op via 

www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten of informeer bij de balie 

van de bibliotheek. 

 

Contributie naar € 17,50 

De Algemene Ledenvergadering is op 23 maart jl.  

akkoord gegaan met een contributieverhoging van  

€ 2,50. Het bedrag van € 17,50 werd op 15 april jl.  

geïncasseerd bij de leden die een machtiging hebben  

afgegeven. U kunt de notulen van de ALV aanvragen 

bij de secretaris. 

 

Ave Maria, de meest bezongen vrouw ter wereld: afgelast 

Deze voor 1 mei geplande lezing door Eric Kolen 

moest helaas worden afgelast omdat er niet  

voldoende kaartjes zijn verkocht. We bedanken Eric 

voor de tijd die hij in de voorbereiding van de lezing 

heeft gestoken. 

 

Presentatie Testament en Levenstestament 

Op 14 april jl. werd de presentatie door Erfrechtplan gegeven. U kunt 

de powerpointsheets bekijken. Ga naar de homepagina van 

www.kersenplukkers.nl. U vindt het document in een van de nieuws-

items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
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Expositie Henk Smidt 

 

Sinds 1 april jl. kunt u in de grote zaal een nieuwe kunstexpositie be-

wonderen.  Henk Smidt vertelt over zijn schilderijen.  

 

Beste collega-Kersenplukkers, 

We hebben een paar moeilijke jaren bijna achter de rug! Het zal voor 

velen niet altijd gemakkelijk zijn geweest om die tijd door te komen bij 

het verlies van de gebruikelijke activiteiten. 

 

Ik pakte een oude liefhebberij weer wat op: tekenen en schilderen aan 

de hand van voorbeelden die ik deels ontleende aan boeken en via 

de IPad. Met name het laatste medium beperkte het formaat van mijn 

werkjes. Het zijn in feite vooral minischilderijtjes geworden van veel gro-

tere originele werken. Ik maakte over de honderd verschillende, maar 

schonk inmiddels zo’n veertig stuks aan familie en vrienden.  

 

Het getoonde werk is een beperkte selectie uit mijn activiteiten. De 

thema’s zijn zeer gevarieerd: scheepvaart (als oud-zeevarende kon 

dat niet missen), impressies van de Provence, clowns, vlinders,  ⟹ ⟹  
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dieren, en andere, naast een flink aantal portretten in potlood. Deze 

portretten lijken mij minder interessant voor een expositie.  

 

NB: Ik beschouw mij zelf uitdrukkelijk niet als een kunstenaar, maar heb 

het als een leuke activiteit ervaren, die mij heeft geholpen om de ake-

lige Covid-periode door te komen. Mogelijk geeft het wat kleur aan 

de grote zaal. 

 

Henk Smidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  * 
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      Overleden 

 

 Mevr.  W.M. Valkenburg - Sierevogel 5  april  2022 

 
 
  

 Wij wensen de naasten en familie van de overledene veel     

 sterkte toe. 

     

  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. 

Vergaderdata 

 
 

 Activiteitencommissie      11  mei  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    16  mei  2022  

 Activiteitencommissie      15  juni  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    20  juni  2022  
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  Nieuwe Leden, 

 

 Dhr. F.T.E. Elbers 

 Dhr. J.M. v.d. Burgt 

 Mevr. A. Eijk - Trip 

 Mevr. W. Boerenkamp 

 Mevr.  G.H.A.M. v.d. Vleuten 
 

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 16 mei 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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The Beatles, dé popgroep uit onze jeugd 

 

Generaties onder ons zullen zich vandaag de dag nooit volledig reali-

seren hoe extreem populair en extreem beroemd The Beatles waren 

in hun tijd. John, Paul, George en Ringo, de 'fabulous four'. Maar wij 

weten het nog als geen ander hoe de geschiedenis van The Beatles in 

hoge mate samenhangt met de magie van de jaren zestig.  
 

Dat de beroemdheid uiteindelijk zijn tol eiste was onbetwist. Aan het 

einde van de jaren 60 waren ze alleen zo nu en dan nog maar in de 

Apple-studio’s te vinden.  

Op 2 januari 1969 kwamen  

The Beatles nog bij elkaar voor 

een ambitieus plan. Een paar 

maanden eerder hadden ze 

voor het eerst in jaren weer een 

plaat opgenomen, 'Hey Jude', 

en dat smaakte naar meer.  
 

Voor dit nieuwe project zijn een 

maand lang de dagelijkse sessies 

vastgelegd door een filmteam. 

Uit 60 uur video- en 150 uur audi-

omateriaal is een documentaire 

ontstaan van bijna 8 uur waarin 

de muzikaliteit, de creativiteit,  

de onderlinge verhoudingen, de 

irritaties, maar ook de vriend-

schap, en het besef van het  

einde van een tijdperk tot op de 

voet zijn te volgen, met als slotak-

koord het sterke groepsoptreden op het Apple-studiodak in hartje 

Londen en het tot stand komen van het album “Let It Be”. (De docu-

mentaire is in 3 delen te volgen via de streamingdienst Disney+. Een 

fascinerend geheel!) 
 

Over The Beatles is zoveel te vertellen. Hierover neemt Beatleskenner  

           ⟹ ⟹  
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Flip Hammann ons mee aan de hand van videobeelden, foto’s en  

muziek. Flip Hammann was docent Nederlands, organiseert literaire 

wandelingen en houdt lezingen over talloze, uiteenlopende onder-

werpen. Deze boeiende lezing, waarbij u weer voor even terug bent 

in de tijd, kunt u bijwonen op donderdagmiddag 19 mei, aanvang 

13.30 uur.  

 

De entree is € 4,00 p.p. (incl. koffie/thee). De kaartjes zijn te verkrijgen 

bij de receptie van de Vliegert of te reserveren via Toos Messing, tel. 

06 -3831 0190.  

Voor informatie kunt u ook dit nummer bellen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  * 
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Die van de melkboer en Co 1 winnen Vliegert Trofee '22 

 

Op 3 april was het weer zover, de 3de editie van de gezellige Vliegert 

Familiequiz quiz, georganiseerd door de activiteitencommissie, kon 

weer doorgang vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefst 10 teams hadden zich aangemeld en ongeveer 70 denkers kre-

gen vragen van allerlei aard voorgeschoteld. Onder leiding van Hans 

Seykens verschenen er in 4 rondes van ieder 25  vragen over  muziek, 

algemeen, tunes herkenning, logo's  en foto's op het scherm en werd 

er aan de tafels gepiekerd en over en weer de antwoorden gegeven, 

vaak expres de verkeerde natuurlijk. 
 

In de grote pauze kon men ook nog onder het genot van een hapje 

en drankje de Mierlose krant doorspitten voor enkele vragen.  
 

Rond de klok van 17.00 uur was na een extra inschattingsvraag, werd 

de winnaar bekend gemaakt. Die van de melkboer 1 en Co konden 

hun geluk niet op  toen zij de wisseltrofee de hoogte in hielden. 
 

Gezien het succes van de dag en de positieve reacties, met name 

over het niet mogen gebruiken van hulpmiddelen, kijken we met  

           ⟹ ⟹  
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plezier weer uit naar de 4de editie van de Familie Vliegert Quiz  

volgend jaar. 
 

De organisatie bedankt iedereen die hun steentje hebben bijgedra-

gen aan deze middag. Speciale dank aan Bianca van Oeffel en 

Hans Seykens. 

 

 De uitslag in punten van 2022  

 1  )  Die van de melkboer en Co 1  80 

 2  )  Wai weten nie veul    79 

 3  )  De Inportandjes    77 

 4  )  Die van de melkboer en Co 2  76 

 5  )  8 Shades of grey    69 

 6  )  De Supporters    62 

 6  )  The Black Cherry Dancers  62 

 6  )  Geesing Clan    62 

 9  ) Bar en Boos     60 

 10) The Darts     43 

 

Tekst en foto: Jan van Oeffel 
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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 inloopactivitei-

ten. De bar is dan ook gesloten. 

- Op woensdagavond is De Vliegert ook gesloten voor vrije inloopac-

tiviteiten 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 afdelin-

gen/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 

 



 17 

 

Impressie Algemene Ledenvergadering 23 maart 2022 

 

Voor het eerst sinds 2019 konden we weer op de geplande tijd verga-

deren, namelijk in maart.  
 

Na een welkomstwoord door de voorzitter vroeg zij extra aandacht 

voor het netjes achterlaten, opruimen, terugzetten en 

schoonmaken van de tafels na iedere activiteit. "We hebben een 

mooie accommodatie, laten we er voor zorgen dit zo te houden." 
 

De secretaris deelt mede dat de viering van het 70-jarig bestaan 

wordt uitgesteld naar 2026. 75 Jaar is immers een nog mooiere  

mijlpaal. Het ledenaantal loopt nog steeds terug en het vinden van 

vrijwilligers, BHV-ers en bestuursleden blijft moeilijk.  
 

Volgens de penningmeester viel 2021 financieel mee, vooral door  

tegemoetkomingen van de overheid. In 2022 vallen die weg en zullen 

we extra zuinig moeten zijn. Het voorstel om de contributie met € 2,50 

te verhogen werd unaniem aanvaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de notulen met het jaaroverzicht van secretaris en penning-

meester aanvragen bij de secretaris. 
 

Tekst & Foto: Arno Buij 
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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Biljart Kampioensmiddag 

Op dinsdagmiddag 3 mei word er weer eens een  

Kampioensmiddag georganiseerd.  Wie wordt er Club Kampioen 

2022? Als je niet moet spelen, kom dan eens kijken naar deze span-

nende middag . 

 

Algemene Leden Vergadering 

Op dinsdag 10 mei! Voor jou de kans om enige inspraak te hebben en 

weer een nieuw sappig bestuur uit te zoeken wat voor jou het komen-

de jaar weer van alles gaat regelen. 

 

Kick-off correctie 

Het wordt zaterdag 20 augustus! Zet dit in je  agenda. Als dit voorge-

stelde goedgekeurd word op de ALV gaan we dit dan in De Vliegert 

organiseren. 

 

Biljart Lessen 

Vanaf 19 september worden er weer nieuwe lessen georganiseerd 

waarop je je in kunt schrijven voor 8,50 euro. Inschrijfformulier op het 

publicatiebord. 

 

Biljartraadsel   

Hier dan de oplossing van de volgende vraag:  als tijdens het biljarten 

je speelbal eruit vliegt wat dan te doen:  

De oplossing is: D de scheidsrechter laten beslissen.  Als deze de regels 

volgt zet hij alle 3 de ballen weer op.  

 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op  onze  

website: biljartclub@kersenplukkers.nl 

 

*  *  *  *  * 

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

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 16 mei 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 

Agenda dag datum aanvang 

Kienen  dinsdag  10 mei   19.30 uur 

Samen Zingen  woensdag 11 mei   14.00 uur 

Lezing The Beatles  donderdag 19 mei   13.30 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 21 mei   20.00 uur 

Kienen dinsdag  24 mei   19.30 uur 

'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 
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