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Beste Kersenplukkers, 

 

Gelukkig een zonnig weekend gehad, na het kwak-

kelen van de afgelopen weken. Hopelijk volgen er nog 

vele zonnige dagen voor iedereen. Ook in onze  

Vliegert gaan wij op een positieve en zonnige wijze 

weer door.  

 

Er zijn al de nodige afspraken gemaakt, maar helaas 

mogen we van onze minister-president nog niet volledig aan de slag. 

We zullen zeker nog een maand moeten wachten. Ik ben wel blij dat  

er vele activiteiten door kunnen gaan met de nodige restricties. Men is 

ook zeker positief hierover. 

  

Graag wil ik de volgende data bekend maken, maar onder voor-

behoud. Op 6 oktober de jaarvergadering. Uitnodiging in dit Nieuws  

Bulletin. Op 31 oktober de bier- en wijn proeverij. Deze was vorig jaar al 

gepland en kon toen niet doorgaan. Kaartjes die je toen hebt gekocht 

zijn nog geldig. Op 13 november de vrijwilligersavond. En op 22 decem-

ber de kerstviering. Alles onder voorbehoud. We weten niet hoe het zal 

zijn als mensen terug komen van hun vakantie. Ook wil ik u erop attent 

maken dat wij de mogelijkheid hebben om uw QR code te scannen bij 

binnenkomst. Het is prettig als u bent gevaccineerd, dan spelen we 

safe. Het is namelijk geen pretje om corona te krijgen. Dat willen we 

voorkomen. Als iedereen daar aan mee werkt is dat heel fijn.  

Bij activiteiten in de grote zaal mogen nu maar 65 personen binnen en 

daar willen wij ons wel aan houden. 

 

Wij zijn genoodzaakt om onze consumptieprijzen te verhogen. Dat is 

niet leuk maar het moet wel omdat ook de inkoop duurder is gewor-

den. Helaas. Dit zult u elders ook wel hebben gemerkt. Zeker ook in de 

supermarkten.  

 

Als laatste wil ik mensen uit de buurt van De Vliegert bedanken, omdat 

zij zo alert zijn het te melden als er jongeren het dak op klimmen. Dit 

kan veel overlast bezorgen en dingen kapot maken. Als men dit ziet  

                   ⟹  ⟹ 
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(vaak in de avonduren) dan kun je zeggen dat je de politie 

waarschuwt. Ze zijn dan vaak snel weer beneden.  

Nogmaals dank. 

 

Wens ik u nog vele zonnige dagen toe en voor diegenen die nog  

weggaan fijne vakantie. 

 

Vriendelijke groeten, Marie-José van de Kimmenade, voorzitter. 

                    

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda 
 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie 

een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra 

veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. 

Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en 

hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer 

terug naar school kunnen. 
 

Actiedag in Mierlo 

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, groten-

deels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede 

doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, 

school of kerk. Op zaterdag 2 oktober a.s. kunt u in Mierlo kleding 

en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders 

misschien nog wel blij van wordt-  inleveren op het kerkplein aan 

de Pastoor de Winterstraat. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-

12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof-  in ont-

vangst te nemen. 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kus-

sens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. 
 

Projecten 

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de 

projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag wor-

den ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stich-

ting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl. 

http://www.samskledingactie.nl


6  

 
Mijmeringen 

 

De vakantie zo goed als bijna achter de rug, en hopelijk in goede ge-

zondheid weer terug. Voor iedereen die thuis is moeten blijven, tja je 

hebt de tijd om te lezen en de kranten uit te pluizen. 

  

Dan zal er voor sommigen onder ons het niet zijn ontgaan dat er weer 

over ons gemeentehuis wordt gepraat én de brandweerkazerne, én 

woningtekort. Toen ik het las van al die plannen die ze hadden over 

óns gemeentehuis ging ik vanzelf aan het mijmeren wat het gemeen-

tehuis voor ons Mierlonaren heeft betekend. En de brandweerkazerne, 

zo vlug als je de sirene hoorde was er dus iets te doen, en iedereen 

met een fiets of brommertje achter de brandweerauto aan, er was in 

die tijd niet zo veel afleiding, maar we luisterden braaf naar de brand-

weermannen, als we terug moesten deden we dat. Sommigen niet, 

was toen ook al. Maar op het gemeentehuis in Geldrop zitten ook 

hardwerkende mensen die meedenken met ons, er was een plan om 

het gemeentehuis te laten staan en appartementen in te maken. Er 

was een plan om het te slopen voor een nieuw appartementen-

complex. Ook woningen voor de doelgroep senioren, het zal allemaal 

wel goed bedoeld zijn, maar ze zijn een ding vergeten, er is aan ons 

niets gevraagd, hadden ze beter kunnen doen, wij hebben tijd zat om 

er over te denken en te mijmeren, ik tenminste wel. Als ik alles op een 

rijtje zet waarvoor het gemeentehuis allemaal voor gebruikt werd dan 

is dat heel wat. Er werd een trouwdatum doorgegeven, overlijdens ge-

meld, getrouwd, geboortes aangegeven, paspoorten, rijbewijzen, 

mankementen aan je huis want die waren van de gemeente, uitkerin-

gen, vergunningen, er zal heus nog wel meer te doen zijn geweest 

want je kon er voor alles terecht, zelfs voor een praatje met de burge-

meester. Kortom, óns gemeentehuis. Nu heb ik ook nog een plan, een 

heel goed plan. Maak er appartementen van voor ons, de senioren, lift 

zit er al in dus dat scheelt weer in de kosten, de helft van de parkeer-

plekken want we zijn niet zo hebberig dat we alles willen, we willen 

best delen. Liefst twee slaapkamers want dat is gemakkelijker voor als 

die ene een beetje te veel geluid maakt. Verhuur ze aan de Mier-

lonaren want die hebben hun herinneringen binnen de muren liggen, 

kortom gééf het gemeentehuis terug aan ons.            ⟹  ⟹   
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Ik weet niet of wij er ooit gebruik van kunnen maken want die molens 

hè? Maar misschien de jongere ouderen, en dit plan is helemaal gratis 

en voor niets, hoef ik niet betaald voor te krijgen, doe het graag. Mis-

schien een appartementje?  

 

Een fijne dag allemaal. 

Tekst: Will van den Boogaard 
 

*  *  *  *  * 

Samen Zingen 

Het was weer geweldig! Na precies 18 maanden, dus 1½ jaar, moch-

ten we weer Samen Zingen. En ik kan aan iedereen mededelen, we 

hebben gezongen, het was beregezellig. 
 

De zaal prima ingericht op anderhalve meter, dat 

kan makkelijk. In De Vliegert is plaats genoeg. Met 

helemaal complete mappen, in het begin van de 

coronacrisis in orde gemaakt door onze gitarist. 

Met twee muzikanten en een dirigent die er heel 

veel zin hadden om weer te beginnen. 
 

En wat ook belangrijk is, een heel mooie opkomst van zangers en zan-

geressen, geweldig, want zonder deze mensen kunnen we niet samen 

zingen, en ook zij hadden er weer veel zin in. Jammer was dat enkele 

mensen het vergeten waren en er natuurlijk later spijt van hadden. 

Maar niet getreurd, 15 september is de volgende bijeenkomst. 

En als er mensen zijn die het ook leuk vinden om samen te zingen,  

iedereen is welkom, je hoeft echt geen operastem te hebben, je mag 

ook mee neuriën of playbacken, bij ons gaat het om de gezelligheid. 
 

Vanuit de mannenhoek kwam er een vraag om een extra oproep te 

doen om ook mannen enthousiast te maken, dus bij deze, mannen: 

wat let je? 
 

De volgende bijeenkomsten voor 2021 zijn gepland op: 

15 september, 13 oktober, 10 november, en 8 december. Zet deze 

data alvast in je agenda. We zingen van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Gezongen groeten van, Maria van de Kimmenade. 
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Canta Classica gestopt 

 

Zoals vele koren is ook Canta Classica in de 

problemen gekomen door de coronacrisis. 

Tijdens een emotionele ledenvergadering op 

23 juni jl. werd besloten het koor op te heffen.  
 

Na elkaar al meer dan en jaar niet gezien te hebben was het dan op 

23 juni jl. zo ver. Er kon weer een ledenvergadering worden gehouden 

van ons Klassiek Koor Canta Classica. Tafels werden in een grote cirkel 

gezet want de 1,5m afstand moest worden aangehouden. Het be-

stuur van Canta Classica bestaande uit Denise van de Broek, pen-

ningmeester Ingrid Cools, secretaris Annie van Hoof en waarnemend 

voorzitter Anneke van Baardwijk aan de podiumkant van de cirkel. Ik 

mocht als contactpersoon namens het bestuur van De Kersenplukkers 

bij hen aanschuiven.  
 

Veel leden van het koor waren aanwezig. Er hing al een bepaalde 

spanning in de lucht, want wat was het doel van deze bijeenkomst? 

Anneke neemt het woord en het wordt snel duidelijk dat zij het einde 

van Canta Classica gaat aankondigen. Verbazing, ongeloof en ver-

driet waren van vele gezichten af te lezen. Het bestuur had er lang 

over nagedacht maar de feiten lagen er. Te weinig leden meer over 

om nog te kunnen optreden, onbalans tussen de bezetting van de 

stemmen, het bestuur dat wil aftreden maar geen opvolgers vond en 

dan nog de moeilijke financiële situatie waarin het koor terecht zou 

komen met maar rond de 25 leden.  
 

Na dit even te laten bezinken ontstaat nog een discussie over een 

mogelijk vervolg maar dit zit er niet meer in. De leden accepteren dat 

zij zullen moeten gaan zingen bij andere koren met vergelijkbare inte-

resses. Zij zullen de onderlinge contacten gaan missen want behalve 

dat er gerepeteerd werd op de woensdagavonden was het natuurlijk 

ook gewoon gezellig om bij elkaar te zijn. 
 

Ter afsluiting koffie en gebak. De voorlaatste bijeenkomst van het koor 

zit er op. De laatste zal een afscheidsbijeenkomst zijn in De Vliegert. 
 

Ik heb bestuur en leden hartelijk bedankt voor alles wat zij bijgedra- 

           ⟹ ⟹  
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gen hebben aan de vereniging. Voor een serie mooie optredens in 

De Vliegert en voor hun bijdragen aan onze kerstvieringen waar zij 

altijd een samenzang met de aanwezigen en een speciaal kerstpro-

gramma verzorgden. We gaan hen missen bij De Kersenplukkers. 
 

Beste mensen van Canta Classica, heel veel dank, het ga jullie 

goed, blijf gezond en blijf vooral zingen! 

     Tekst: Arno Buij, foto: Canta Classica(2018)  

 

*  *  *  *  * 

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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     Overleden 
 

       

 Mevr. C. Verstegen - van Rosmalen   20 apr  2021 

 Mevr. C. van Stiphout - Verberne    10 juli   2021 

 Mevr. O. Verbruggen - Dielis       21 juli   2021 

 Mevr. F.W. Thijssen - Bekkers     23 juli   2021 

 Mevr. I.S.M. Robbertsen - Lutterman     8 aug 2021 

 Mevr. J.R. de Vries - v.d. Laar     13 aug 2021 

 Mevr. G.M. Daans - Engelen     19 aug 2021 

 

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

 

    Wandeldata 

 
 

 In de komende periode gaan we tot 

 nader order niet gezamenlijk   

 wandelen. 

   

Vergaderdata 

  

 Activiteitencommissie      15  sept  2021 

 Bestuur Kersenplukkers    17  sept  2021  

 Activiteitencommissie      13  okt    2021 

 Bestuur Kersenplukkers    15  okt    2021  
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                                  Nieuwe Leden, 
 

Dhr. J.M. Bakker 

Mevr. M.A.A. Bakker - Verheijen 

Dhr. L.P.F. van Hoek 

Mevr. M.J.G. van Hoek - Verbruggen 

Dhr. W.A.J. Benders     

Dhr. B. van Grootel 

Mevr. K.J.P. Wisman    Dhr. H.W. van den Reek 

Dhr. J.A. Meijer     Dhr. H. Ouwerkerk 

Mevr. A. Meijer - Konings   Mevr. P. Marinussen  

 

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 sept 2021. 

 

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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Mierlo, 20 september 2021 

 

Geachte Leden, 

 

Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene leden-

vergadering van Seniorenvereniging De Kersenplukkers, te houden op 

woensdag 6 oktober 2021 in Cultureel Ontspanningscentrum  

De Vliegert, aanvang 14.00 uur. 

 

Agenda: 

1  Opening door de voorzitter. 

2  Ingekomen stukken en mededelingen. 

3  Notulen algemene vergadering van 13 maart 2019. 

Deze notulen worden in de vergadering niet meer voorgele-

zen. Ze worden 14 dagen vóór de vergadering voor de leden 

in het verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter  

inzage gelegd. 

4  Jaaroverzicht 2019 / 2020 van de secretaris.  

5  Financiële jaarstukken van de penningmeester. 

a. Goedkeuring jaarrekening 2019 / 2020. 

Dit overzicht wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het 

verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage  

gelegd. 

b. Goedkeuring van de begroting 2021. 

c. Vaststelling contributie 2021. 

Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op € 15, - per   

jaar. 

6   Verslag kascommissie, Henk Groenemans, Frans Manders en 

       Hans Zwart. 

7  Benoeming kascommissie. 

Aftredend is de heer Henk Groenemans. In deze vacature zal 

tijdens de vergadering een nieuw lid worden benoemd.  

                   ⟹ ⟹  
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     8  Bestuursverkiezing. 

 Aftredend volgens het rooster zijn Marie-Jose van de Kimmena-

de, Michiel Lenssen en Arno Buij, welke allen herkiesbaar zijn. 

Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen 

door tien of meer leden van de vereniging, mits een dergelijke  

voordracht vóór aanvang van de vergadering schriftelijk en    

ondertekend bij het bestuur wordt ingediend. 

9  Uitleg ontruimingsplan 

10  Rondvraag. 

11  Sluiting. 

 

Na afloop van de vergadering volgt een gezellig samenzijn met een 

drankje en een hapje. Voor een goede organisatie van deze verga-

dering is het noodzakelijk dat we beschikken over het aantal leden 

dat de vergadering bezoekt. Als u voornemens bent de vergadering 

bij te wonen, dan verzoeken wij u het onderstaande aanmeldingsfor-

mulier tijdig, uiterlijk 29 september a.s., aan de balie af te geven of in 

de brievenbus van De Vliegert te deponeren. U kunt het ook via  

e-mail toesturen aan de secretaris van de vereniging:  

secretaris@kersenplukkers.nl.  

 

Het bestuur van Seniorenvereniging de Kersenplukkers.  

 

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

Aanmeldingsformulier deelname jaarvergadering op woensdag  

6 oktober 2021. 

Deze strook graag inleveren vóór woensdag 29 september 2021.  

 

Naam: …………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………… 

Aantal personen: …….    Tel nummer: ……………………….. 
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Tien jaar Canta Classica  
 

Op 23 juni jongstleden hebben we helaas 

moeten beslissen om ons prachtige klassieke 

koor op te heffen. 
  

De moeilijke coronaperiode heeft er toe  

bijgedragen dat meerdere leden hun lidmaatschap hebben  

opgezegd. Hierdoor was de verhouding tussen Sopranen, Alten, 

Tenoren en Bassen niet meer juist om klassiek te kunnen zingen en was 

het totaal aantal leden niet meer toereikend om een dirigent en  

begeleider te kunnen betalen. Het was voor het bestuur en de leden 

een zeer emotionele beslissing. Graag willen we daarom terugblikken 

op 10 mooie jaren Canta Classica.  
 

Het begon allemaal in 2009 omdat het klassieke repertoire bij veel 

koren te veel op de achtergrond was geraakt. Het verdwijnen van de 

klassieke koorzang zou zeker een muzikale verarming betekend  

hebben. Dus is men op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Na 

eerste gesprekken met Jan Wiggers, Will Sleegers, Nora en Jan Rotte 

kwamen er positieve reacties en er meldden zich al leden aan. Zo 

waren er in korte tijd een 20-tal liefhebbers en gingen we op zoek 

naar een dirigent, een pianist en onderdak. Nora gaf een tip over Leo 

de Wit als pianist en samen met Frans de Hair als dirigent zijn we toen 

gestart in het Patronaat in januari 2010. Maar er ontstonden      ⟹  ⟹ 
 

Foto: Harrie van der Sanden (2010)            
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agendaproblemen bij de dirigent en het Patronaat waardoor repeti-

ties in de knel kwamen. Diverse zaken volgden elkaar snel op. Tussen 

Nellie van der Sanden en Will Sleegers ontstond onverwachts een 

gesprek wat de mogelijkheid bood om bij de Kersenplukkers te gaan 

zingen met voor het koor goede faciliteiten. Na een aantal positieve 

gesprekken kon er door ons een bestuur worden geformeerd en het 

koor kreeg de naam Canta Classica. De leden van het koor hadden 

allemaal de status van 50+ en waren of werden lid van De Kersenpluk-

kers.  
 

De echtgenote van Leo, Marion de Wit, had eerder al aangegeven te 

willen invallen bij verhindering van de dirigent. Zij had een klassieke 

opleiding aan het conservatorium 'koor en orkest directie'. Marion 

moest al vrij vlug invallen en het was een erg prettige kennismaking. 

Zo kon het koor op woensdag 2 juni 2010 beginnen met de repetities 

in De Vliegert. Bij het 5‑jarig bestaan in januari 2015 telt het koor 42 

leden en er is steeds meer belangstelling voor. Er volgden daarna nog 

een aantal jaren met mooie optredens en concerten.  

Onder de muzikale leiding van Marion en Leo is ons koor erg 

gegroeid. Maar in de loop van 2019 gaven Marion en Leo aan om 

meer tijd te willen hebben voor kinderen en kleinkinderen, dus dat ze 

eigenlijk 'met pensioen' wilden. In augustus 2019 hebben we dan ook 

afscheid van hen genomen en gingen we op zoek naar een nieuwe 

dirigent en pianist. Die hebben we snel gevonden in de persoon van 

Fried Manders en Wendy Lina. Met hen hebben we een mooie,  

inspirerende maar veel te korte tijd gehad. In maart 2020 begon de 

coronacrisis en vanaf dat moment hebben we helaas niet meer kun-

nen zingen en kwam er een einde aan ons eens zo mooie koor.  

Op 9 oktober zullen we nog bij elkaar komen met de huidige leden 

om afscheid te nemen. Voor ons als bestuur was het een heel 

moeilijke beslissing, maar we konden niet anders. We danken  

iedereen voor zijn of haar inzet om de koorrepetities tot zulke fijne 

avonden te maken. Blijf gezond en probeer toch voor zover dat kan, 

zoveel mogelijk te blijven zingen. Mede namens de andere bestuurs-

leden Annie, Denise en Ingrid, 
 

Anneke van Baardwijk-Knopper 
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Korte berichten 

 

Aanmelden voor Dansavond 

De volgende dansavond is op zaterdag 4 september. Maximaal 

65 personen mogen in de zaal worden toegelaten. U moet daarom 

van tevoren reserveren d.m.v. een App-bericht naar Wim van den 

Biggelaar, tel. 06 - 4968 5438.  

Zolang de coronaregels gelden is het: vol is vol! 

 

Rijbewijskeuringen via Regelzorg 

We berichtten u al eerder over de rijbewijskeuringen via Regelzorg.  

Zie hiervoor het Nieuws Bulletin van juni (nr. 5). Deze gaan opnieuw 

plaatsvinden op dinsdag 28 september.  

U kunt op de website https://www.regelzorg.nl/ een afspraak maken. 

Het kan ook via tel.: 088 - 23 23 300. 

 

Gratis verkeerskennis opfrissen 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. De gratis  

Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland kan daarbij 

helpen. We organiseren een opfriscursus verkeerskennis voor de erva-

ren automobilist. 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.  

 

Cursus 

De cursus is op donderdag 14 en 21 oktober (je wordt beide dagen 

verwacht)  9.30 – 11.45 uur in Mierlo. Ben je 55+, een ervaren verkeers-

deelnemer en inwoner van de gemeente Geldrop-Mierlo en is dit iets 

voor jou? Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus 

aan via de link https://vvn.nl/opfriscursusgeldropmierlo of bel tijdens 

kantooruren met tel.: 088 - 52 48 850.  

Deelname is gratis, maar let op: vol is vol! Je ontvangt een week voor 

aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

 

*  *  *  *  * 

 

https://vvn.nl/opfriscursusgeldropmierlo
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Tinkers, Drinkers, Dreamers 
 

Eindelijk kan de Activiteitencommissie weer een evenement presen-

teren en wel een optreden van de band Tinkers, Drinkers, Dreamers.  

Deze band bestaat al 26 jaar en zij brengen Ierse en Engelse folk. Ook 

hebben ze al twee CD's uitgebracht: Running Roots (2003) en A Gap 

in the Clouds (2009).  

Deze songs, waarvan de geneugten van drank, verloren liefdes,  

mannen en hun overspelige vrouwen, verre zeereizen geliefde onder-

werpen zijn, zijn met veel ijver geput uit Engelse en Ierse Song Books. 

Dance tunes worden zeker ook niet uit de weg gegaan. Zingend,  

jiggend en swingend brengt Tinkers, Drinkers, Dreamers steevast een 

aansprekende levendige gebeurtenis. 

De band trad al eerder in Mierlo op en wel in Ons Mierloos Theater. Ze 

komen, als er geen coronamaatregelen in de weg staan, op zondag-

middag 26 september naar De Vliegert, aanvang 14.00 uur. De en-

tree bedraagt € 5,00. Kaartjes zijn te verkrijgen bij de receptie van 

De Vliegert. Er zijn mensen die al kaartjes hebben van vorig jaar, deze 

zijn natuurlijk nog steeds geldig.  
 

 

Bronnen: Discogs, Facebookpagina van Ons Mierloos Theater 
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Ziek en ook nog kaal geplukt door de overheid? 

 

Dat de lichamelijke ongemakken toenemen met het verstrijken van 

de jaren hebben we waarschijnlijk allemaal al wel ondervonden. 

Daarbij heeft u ongetwijfeld ook gemerkt dat de overheid probeert 

om de kosten van die zorgverlening steeds meer op u te verhalen. 
 

Zoals te doen gebruikelijk in Neder-

land is die Eigen Bijdrage afhankelijk 

van uw inkomen en vermogen waar-

bij wordt uitgegaan van de gege-

vens van uw aangifte Inkomstenbe-

lasting. Ben je zo arm als Job en heb 

je helemaal niets dan kost die zorg-

verlening ook (bijna) niets (van een kale kip valt immers niets te pluk-

ken). Maar heb je wel wat inkomen of vermogen opgebouwd in de 

loop van de jaren dan klopt de overheid bij je aan voor een (soms 

substantiële) bijdrage in die zorgkosten.  
 

Moeten we nu ook ons eigen huis verkopen of onze spaarpot hele-

maal omdraaien om dat allemaal te bekostigen? 
 

Waarschijnlijk heeft u ook een aantal vragen over dit onderwerp zoals: 
 

• Hoe zit het nu werkelijk in elkaar en waar is dat geregeld? 
 

• Hoeveel bedraagt die Eigen Bijdrage? 
 

• Kan ik die eigen bijdrage in aftrek brengen bij mijn aangifte In-

komstenbelasting 
 

• Wanneer en aan wie moet die Eigen Bijdrage worden betaald? 
 

• Is daar nog iets aan te doen? 
 

In mijn presentatie bij De Vliegert op donderdagmorgen 7 oktober om 

09.30 uur geef ik u antwoord op bovenstaande vragen.  

Kaartjes voor € 2,- zijn te verkrijgen bij de receptie. 
 

Tekst: Henk Groenemans 
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Nieuws vanuit de handwerkclub 
 

Op dinsdagmiddag zijn wij met de handwerkclub bezig met diverse 

creatieve vaardigheden zoals bijvoorbeeld breien, haken en het  

maken van kaarten van diverse materialen en voor diverse gelegen-

heden. U bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend eens binnen te 

lopen en te kijken wat we aan het doen zijn. 
 

In het verleden hielden we ieder jaar een demonstratie- en verkoop-

middag waar we dan lieten zien wat we zoal gedaan hadden in het 

jaar. 
 

Door het COVID-19 virus is daar het afgelopen jaar niets van terecht 

gekomen en bovendien hadden we ook het gevoel dat het organise-

ren van de middag meer werk was dan dat het aan opbrengsten op-

leverde.  
 

Ieder jaar was er wel wat vraag naar o.a. zelfgebreide 

artikelen en kerstkaarten maar er zijn toch meer gele-

genheden of momenten gedurende het jaar waar je 

die kunt gebruiken. 
 

We zijn tot de conclusie gekomen dat we het anders 

willen doen; iets meer afgestemd ook op de vraag 

vanuit de klanten. 
 

We zijn iedere dinsdag aanwezig dus is het gemakkelijk om dan even 

binnen te lopen en te kijken wat we aan het doen zijn en we kunnen 

dan tevens op bestelling werken. Het is toch waarschijnlijk dat men 

vaker per jaar sokken of een sjaal wil hebben of dat er meer gelegen-

heden zijn waarbij een zelfgemaakte kaart een mooie attentie is. 

Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een (klein)kind, een huwe-

lijksjubileum of de verjaardag van een goede vriend(in). 
  

Mocht u bijvoorbeeld sokken of een sjaal willen bestellen dan vragen 

we u om óf zelf wol te kopen en die langs te brengen en die dan te-

gen een kleine vergoeding te laten breien of te haken óf u kiest uit de 

wol die wij hebben en betaalt die dan vooraf zodat we er zeker van 

kunnen zijn dat wij niet met het gemaakte product blijven zitten. Het is 

                 ⟹  ⟹ 
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in het verleden wel eens voorgekomen dat mensen iets bestelden en 

dan niet meer kwamen opdagen. Dat is voor ons natuurlijk niet prettig. 

Vandaar dat we vragen vooraf de materialen te betalen of zelf te 

kopen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het maken van een speciale 

kaart; die zijn vaak toegespitst op een speciale gebeurtenis voor een 

speciale persoon en dus niet bruikbaar voor een ander. Het is dan 

zonde van de moeite en tijd wanneer die niet opgehaald wordt. 
 

Ook wanneer u zelf wilt leren handwerken of creatief bezig wilt zijn 

dan bent u van harte welkom. We hebben voldoende ervaring in de 

groep om u de vaardigheden aan te leren. Zo’n middag is zo gezellig 

dat hij voorbij is voordat u het weet. 

 

Contactpersoon is Nellie Janssens, tel.: 06 - 4999 2638 

Tekst: Thom Bloks 
 

*  *  *  *  * 
 

Gratis dansles op proef 
 

Het blijkt dat de dansavonden in De Vliegert over het algemeen zeer 

goed bezocht worden door dansliefhebbers. Maar misschien zijn er 

nog wel meer belangstellenden. Wij willen hen graag 

over de drempel helpen. 
 

Wij hebben de indruk dat er ook bezoekers zijn die  

misschien ook wel zouden willen dansen maar denken 

dat ze dat niet kunnen of dat ze het niet goed aandur-

ven om de vloer op te gaan en zich te mengen onder 

de dansers of omdat ze geen (vaste) danspartner  

hebben. 
 

Dat is nergens voor nodig, iedereen is er voor zijn  

plezier en gunt ook de ander dat plezier. Misschien heeft u behoefte 

aan wat begeleiding of ondersteuning om ook die stap te wagen. 
 

Als geoefend wedstrijddanspaar hebben wij, Thom en Ria Bloks, de 

activiteitencommissie aangeboden om mensen die nog niet kunnen 

dansen wat passen aan te leren zodat die ook de dansvloer     ⟹  ⟹  
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op kunnen. U weet immers dat bewegen gezond is voor lichaam en 

geest en dansen is algemeen erkend als een van de beste manieren 

van bewegen. Dat heeft professor Eric Scherder, bekend van de tele-

visie, ook al aangetoond. 
 

Ook voor dansers die al wat meer geoefend zijn maar die toch wat 

willen werken aan hun figuren en techniek kunnen hierbij terecht. Dit 

geldt vooral voor ballroom maar ook voor latin. 
 

Op maandagen, na het linedancen, vanaf kwart voor vier tot onge-

veer kwart over vijf, willen wij mensen die daar behoefte aan hebben 

begeleiden en passen aanleren. Halverwege houden we dan een 

korte pauze waarin u een consumptie kunt nuttigen. We willen dit zes 

weken kosteloos uitproberen om te kijken of er voldoende belang-

stelling is en wanneer er voldoende animo voor blijft dan kunnen we 

bekijken hoe we verder gaan. 
 

U kunt het onderstaand strookje invullen en inleveren bij de receptie 

van De Vliegert uiterlijk tot 15 september 2021.  
 

Bij voldoende deelnemers kunnen we dan starten op maandag 

4 oktober. Tot dan(s)! 
 

Mede namens de activiteitencommissie,  Thom en Ria Bloks. 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: thom.bloks@gmail.com 
 

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

Ik heb belangstelling om mee te doen aan de kosteloze kennisma-

kingsdanslessen en meld me hiervoor aan: 
 

Naam: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tel:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

e-mailadres: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Ik heb een vaste danspartner:           ja  O                   nee  O 
 

Ik ben beginner  O              Ik ben geen beginner meer   O 
 

Handtekening: 
 

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

 

mailto:thom.bloks@gmail.com
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Het laatste nieuws 

Hierbij wat gegevens over de libre-competitie, seizoen 2021‑2022: het 

ziet er naar uit dat we, voor het eerst sinds de uitbraak van de corona-

pandemie, eind augustus weer met een interne libre competitie gaan 

starten. 
 

Libre competitie 2021 - 2022 

Na de sluiting van de inschrijvingstermijn hadden zich 70 leden inge-

schreven (ca. 20 minder dan de laatste competitieronde in 2019!).  

De komende tijd zal de wedstrijdleiding zich buigen over de opzet van 

de competitie en de verdeling over de diverse groepen en dagde-

len. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met individuele 

wensen. Uiterlijk één week voor de start van de competitie (start op  

6, 7 en 8 september a.s.) zal de deelnemerslijst en het speelschema  

worden gepubliceerd.  

P.s. Leden die zich nu nog aanmelden worden op een reservelijst  

geplaatst! 
 

Biljartlessen 

De biljartlessen gaan door. We beginnen alleen een week later dan 

eerder vermeld.  

Start van de lessen op 20 september. Inschrijven op publicatiebord of 

met een e‑mailtje. Kosten zijn euro € 8,50 voor 10 lessen te voldoen bij 

je eerste les. Dank aan al onze vrijwillige leraren en Tiny Meulendijks 

nogmaals hartelijk bedankt! 
 

Keu kastjes 

Mensen met wensen voor het opbergen van hun keu in de biljartzaal 

kunnen zich wenden tot Paul Stax.  Stuur een e‑mailtje naar de biljart-

club en Paul deelt je in een van de kastjes in. Voor leden van de  

biljartclub is dit gratis. We vragen alleen € 2,50 borg. Dit is nodig voor 

als het sleuteltje meegenomen wordt naar de eeuwige biljartvelden 

en we er weer een bij moeten laten maken. Paul heeft het overgeno-

men van Theo Bod. Theo hierbij bedankt voor al je werk al die jaren. 

           ⟹  ⟹ 
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 20 sept 2021. 

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 

Tot slot 

Als je geen klachten (gezondheid) hebt, gelden er nog drie regels in de 

biljartzaal:  

1 Hygiëne (handen en biljart ontsmetten)  

2 Enige afstand houden. 

3 Goed biljarten, zo niet: les nemen! 

Bestuur Biljartclub, E‑mail:  biljartclub@kersenplukkers.nl  
 

*  *  *  *  * 

Agenda dag datum aanvang 

Dansavond met 

DJ van den Biggelaar 

zaterdag 4 sept 20.00 uur 

Optreden van de Band 

Tinkers, Drinkers, Dreamers 

zondag 26 sept 14.00 uur 

Algemene Leden 

vergadering 

woensdag 6 okt 14.00 uur 

Ziek en ook nog kaal  

geplukt door de overheid? 

donderdag 7 okt   9.30 uur 

Opfriscursus  

verkeerskennis 

donderdag  14 okt  9.30 -11.45 

 

De kracht van kleur voor  

je uitstraling 

donderdag 14 okt 13.30 uur 

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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