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Beste Kersenplukkers, 

 

Het Nieuws Bulletin van oktober 2022 ligt nu voor uw 

neus. Hierin staan belangrijke zaken die u goed 

moet lezen en waar we allemaal profijt van hebben. 

Veel leesplezier.  

 

Allereerst wil ik u mededelen dat wij uiteindelijk de 

knoop hebben doorgehakt en een apparaat gaan 

bestellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt in fases.  

Allereerst een apparaat voor in de biljartzaal. Als dit voldoet aan onze 

verwachtingen dan gaan we over tot de grote zaal. De apparaten zijn 

verrijdbaar, dus kunnen indien nodig ook in de kleine zaal gebruikt  

worden als daar meerdere mensen zitten. Het is wel een kostbare aan-

gelegenheid. 

 

Momenteel zijn wij gestart met een nieuwe kassa achter de bar en een 

pinautomaat. Jaja wij gaan met de tijd mee! Gelukkig voor veel men-

sen. Maar er zijn toch ook nog leden die niet willen of kunnen pinnen. 

Met contant geld kunt u ook nog steeds betalen. Dus van alle markten 

thuis. Er zullen best nog wel wat beginnersproblemen ontstaan, maar 

wij doen ons best en hopen dat het snel ingeburgerd is. Hopelijk heeft  

u daar begrip voor. Dank u.  

 

Als laatste toch even de vraag die al vaker gesteld is: zijn er nog men-

sen die als vrijwilliger hulp kunnen en willen bieden op het gebied van 

eenmaal per maand een uurtje mee poetsen of barwerkzaamheden. 

Meldt u zich dan bij de bar of het bestuur. Het is zeker gezellig om te 

doen en ik spreek echt uit ervaring. Ik hoor van u.   

 

    

Vriendelijke groeten, 

Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 

 

   *  *  *  *  * 
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Korte berichten 

 

Sam's Kledingactie 

Op zaterdag 1 oktober houdt Sam's kledingactie een inzameling op het 

Kerkplein aan de Pastoor de Winterstraat. De vrijwilligers zijn van 10.00 

tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw 

donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het 

land Burundi in Centraal Afrika. 

 

Bridgecursus 

Inmiddels zit er een aantal lesmiddagen op van  

de beginnerscursus 'Bridge in een Flits'. Er zijn zelfs 

meer dan de 20 deelnemers waarop gemikt was. 

Dat betekent dat deel 2 in januari eveneens doorgang zal vinden. Dit 

vervolg kan ook interessant zijn voor bridgers die al wat langer spelen 

maar bij wie tijdens de lange coronapauze wat kennis is weggelekt. 

 

Tai Chi 

Er zijn concrete plannen om een Tai Chi club op te richten bij  

De Kersenplukkers. Voor wie niet weet wat dat is: Tai Chi is innerlijke  

bewegingskunst. Het is van origine een gevechtskunst maar wordt  

tegenwoordig vooral beoefend voor de gunstige effecten op de  

gezondheid, het evenwicht en het welbevinden. De op te richten club 

kan terecht in De Vliegert op donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 

uur. De contributie zal rond de € 17,50 per half jaar liggen en wordt  

aangewend voor het betalen van een instructeur. Belangstellenden 

kunnen contact opnemen met Ans Waterschoot, tel. 06 - 1225 3898. 

 

Foto: Wikipedia.  
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Back to Swingtime met 't Orkesje 

 

Wat een feest was het in het voorjaar, Back to Swingtime! Zoveel  

leuke reacties gehad zoals 'eindelijk eens een activiteit voor ons' en 

'doen jullie dat nog een keer?' Zeker doen we dat. Op zondagmid-

dag 2 oktober toveren we De Vliegert weer om tot een zestigerjaren 

locatie.  

 

Het wordt een middag met muziek uit de jaren 60 en het is echt niet 

alleen Rock 'n Roll. We trekken alles uit de kast om dit tot een sfeervol 

evenement te maken! Ook dansers in petticoat zullen aanwezig zijn 

en we hebben een speciale verrassing. Uiteraard kunnen we daar 

nog niks over zeggen. Kom dat met eigen ogen aanschouwen.  

 

Dit zijn van die leuke middagen om met uw familie of vriendengroep 

gezellig op stap te gaan. De kaartverkoop is inmiddels gestart. U kunt 

deze kopen bij de receptie van De Vliegert of reserveren bij Wim van 

den Biggelaar, tel. 06 ‑ 4968 5438. U kunt ook een WhatsAppbericht 

sturen met uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal  

kaarten. En natuurlijk mag u op de dag zelf een kaartje kopen aan 

de kassa, maar let wel: vol is vol en daar moeten we ons wel aan 

houden. Dus geen risico nemen. Koop nu uw kaarten en het motto is: 

er bij zijn is beleven! 

 

De Activiteitencommissie 
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Reisverslag Noord-Brabants Museum 

 

Op woensdag 31 augustus jl. vertrok een 

groep van 36 personen om 10.00 uur vanaf 

De Vliegert met de MuseumPlusBus naar Den 

Bosch om een bezoek te brengen aan het 

Noord-Brabants Museum. 

  

Na een rit van ongeveer een uur kwamen we daar aan en werden 

meteen getrakteerd op een kopje koffie. Zij die dat wilden konden 

er een echte Bossche bol van Jan de Groot bij bestellen.  

We werden vervolgens in drie groepen verdeeld en o.l.v. een gids 

werden de groepen door verschillende zalen geleid met werken 

van o.a. Jan Sluijters en Vincent van Gogh. Ook veel schilderijen van 

Vlaamse kunstenaars waren te bewonderen. Na de rondleiding 

hebben we genoten van een lunch, waarna we nog de tijd  

hadden om op eigen gelegenheid het museum te verkennen.  

Om 15.00 uur was het weer verzamelen. Er werd nog een groeps-

foto gemaakt en toen gingen we weer met de bus naar Mierlo 

waar we om 16.15 uur door onze prima chauffeur werden afgezet. 

Het was een interessante en gezellige dag, waarvoor we Ans en 

Toos hartelijk willen bedanken voor de goede organisatie!  

 

Tekst: Jan Constant 

 



8  

 

 

  

      Overleden 

            

 Dhr. A.M.H. Verhoeven              15 aug 2022 

 Mevr. A.E. van Asten - van Baal  16 aug 2022 

 Mevr. W.H. van der Maat - Knapen  30 aug 2022 
 
  

 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      12  okt   2022 

 Bestuur Kersenplukkers    17  okt   2022 

 Activiteitencommissie      16  nov  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    21  nov  2022 
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                     Nieuwe Leden 

 

 

 Dhr.  W. Manders 

 

        

 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 17 okt  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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Klusjesdienst biedt hulp en vraagt hulp  

 

De Klusjesdienst van De Kersenplukkers bestaat al vanaf 2005.  

Zij biedt voor alle inwoners van Mierlo die ouder zijn dan 50 jaar en 

voor inwoners van Mierlo die een beperking hebben de helpende 

hand als het gaat om kleine klusjes, ongeacht hun leeftijd.  

 

Gedacht kan dan worden aan het ophangen van schilderijen, het 

vervangen van lampen, het repareren van lekkende kranen of een 

tuinhekje, het instellen van een TV. Ook voor het incidenteel knippen 

van een (kleine) heg of het snoeien van struiken kunt u bij ons terecht.  

 

Klusjes aanmelden 

Heeft u een klusje bel dan 0492 - 663 436. Wij  

nemen vervolgens contact met u op en komen 

zo nodig eerst even bij u langs om te bekijken of 

wij de klus kunnen klaren. Doorgaans gaan wij er 

van uit dat de klus binnen anderhalf uur uitge-

voerd moet kunnen worden. Voor het verrichte 

werk vragen wij een bijdrage van € 3,-. Mocht u 

niet tot de doelgroep horen dan kunt u zich voor 

een klusje wenden tot de Klussendienst van de LEV-groep Geldrop-

Mierlo (tel. 040 - 782 1292). Die Klussendienst is er voor inwoners van 

zowel Geldrop als Mierlo met een kleine portemonnee en een klein 

netwerk, ongeacht leeftijd. 

 

Tuinklusser gevraagd 

Voor tuinkarweitjes zoals grasmaaien en onkruid verwijderen zoeken 

wij nog een helpende hand. Lijkt dit iets voor u 

dan kunt u voor meer informatie contact  

opnemen met Peter Raijmakers van de  

Klusjesdienst. Hij is telefonisch bereikbaar op 

06 2420 9159. Uiteraard mag u met hem ook 

contact opnemen indien u geïnteresseerd bent 

in het uitvoeren van andere klusjes dan tuinwerkzaamheden.  

Bij de Klusjesdienst zijn nieuwe klussers altijd welkom . 
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Dansfeest van drie werelddansgroepen 

  

In het blad 'Thuis In Mierlo' van augustus/september stond een  

fantastisch artikel over de werelddansgroep van De Vliegert.  

 

Nu is er nog meer goed nieuws. Op zaterdag 

1 oktober vindt er in De Vliegert een dansfeest 

plaats. Dan komen acht dansgroepen samen: 

drie werelddansgroepen uit Mierlo, Leende en 

Eindhoven die overdag dansen, twee  

linedancegroepen uit Eindhoven en Veldho-

ven en drie werelddansgroepen uit Nuenen, 

Budel en Sevenum die ’s avonds dansen.  

 

Het is heel bijzonder dat hier drie verschillende 

repertoires worden gedanst. 

 

Het wordt een geweldig feest met een live muziekoptreden en nog 

een optreden van een Indonesisch linedancegroepje. 

 

Tekst: Gemma Ehrismann, docent MBVO, Dans. 
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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Competitie 

De bandstootcompetitie start op woensdagavond 28 september met 

30 deelnemers, verdeeld over 2 groepen. Deze spelsoort is wat lasti-

ger dan libre, doordat met de speelbal één of meer banden moeten 

worden geraakt voor de carambole wordt gemaakt. Moeilijker, maar 

wel een goede oefening om je spel te verbeteren. Kijk op onze web-

site voor het competitieverloop. 

 

Kick-Off 

Op 20 augustus hebben we een alternatieve 

dag gehad voor onze vrijwilligers, die de club 

het hele jaar helpen als poetsers, groepsleiders,  

wedstrijd-leiders en manusjes van alles. Hiervoor 

heeft Ad Brouwers een aantal alternatieve  

biljartspelletjes verzonnen en als aanvulling 

hadden we een paar Oud-Hollandse spellen. 

Na diverse scores op een rij te zetten en de 

spellen onderling te waarderen is Cor van der 

Westen winnaar geworden. Door onze voorzit-

ter Hans Janssen is hem een waardevolle prijs 

overhandigd (zie foto). 

 

De Biljarts 

Voor het nieuwe seizoen zijn de biljarts,  

de ballen en de zaal weer helemaal als 

nieuw. Dit gaat niet vanzelf!  

Buiten het feit dat de Kersenplukkers dit 

faciliteren hebben we ook nog een  

aantal vrijwilligers die de zaal op zijn kop 

hebben gezet. Onze dank hiervoor, 

maar we kunnen er nog meer gebruiken.  

Hierbij een impressie van de renovatie.  

 

                 ⟹ ⟹  
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Onderhoud biljartzaal 

Elke laatste donderdagavond van de maand 

wordt de vloer van de zaal machinaal  

geschrobd. Door de langere opdroogtijd kan  

het biljarten dan pas beginnen om 19.30 uur in 

plaats van de gebruikelijke tijd van 19.00 uur.  

De vrijwilligers die bijna dagelijks bezig zijn om de 

biljartzaal en alles wat daarbij hoort op orde te 

houden, kunnen ieders medewerking gebruiken. 

Help hen door een aantal basisdingen te doen, 

zoals ballen poetsen na het gebruik en door de 

lege kopjes en glaswerk terug te brengen naar de bar en niet op de 

tafels te laten staan als u weggaat. Als iedereen dit goed doet, dan 

houden we een schone en toonbare biljartomgeving en kan iedereen 

zijn hobby uitoefenen. 

 

Klimaat in de biljartzaal 

Binnenkort wordt er apparatuur geplaatst om de covid-achtige virus-

sen uit de lucht te filteren. 

 

Biljartlessen 

Op maandag 19 september zijn de biljartlessen weer begonnen.  

Contactpersoon hiervoor is Koos van Eijk 0492-663034. 

 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze  

website: http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/   

Email: biljartclub@kersenplukkers.nl 

 

 

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

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 17 okt 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 

Werelddansen zaterdag    1 okt   10.00 uur 

Back to Swingtime  

met 't Orkesje  

zondag      2 okt    14.00 uur 

Vrijwilligersavond zaterdag     8 okt    20.00 uur 

Kienen dinsdag  11 okt   19.30 uur  

Samen Zingen woensdag 12 okt   13.00 uur 

Optreden Wim Daniëls  vrijdag 14 okt   20.30 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 15 okt   20.00 uur 

Kienen dinsdag  25 okt   19.30 uur 

Film in De Vliegert woensdag    2 nov   20.00 uur 
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