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Beste Kersenplukkers, 
 

Momenteel vormen de sociale huur- en koopwoningen 

een heet hangijzer in Mierlo. Het is moeilijk voor zowel 

ouderen als jongeren om aan een huis te komen. Het is 

een groot vraagstuk bij de gemeente en ook bij ons  

en bij Seniorenbelangen. Men is bezig met het project 

‘Wonen met Gemak’. Projectleider is de LEV-groep. Men 

is druk op zoek naar voorlichters en woonscanners.  

Vandaar deze oproep naar vrijwilligers die interesse hebben om hiervoor 

te worden opgeleid. Zij worden vakkundig geschoold. Verder in dit Nieuws 

Bulletin kunt u hier meer over lezen. U kunt informeren bij de LEV-groep 

Geldrop-Mierlo. 
 

Carnaval 2019 zit er ook weer op. Het was een mooi festijn en erg gezellig. 

Ik bedank de carnavalsvereniging dan ook hartelijk voor hun inzet en uit-

houdingsvermogen. Zij moeten toch vier dagen beschikbaar zijn. Bedankt 

Prins Fons en al je raadsleden en niet te vergeten jullie trouwe achterban. 

Ook wil ik dansgroep de ‘Pitjes’ bedanken. Zij hebben ook erg goed hun 
best gedaan. Hopelijk tot volgend jaar!!! Het was echt de moeite waard. 
 

Ook onze jaarlijkse ledenvergadering zit er weer op. Deze is door een  

kleine honderd leden bezocht. Dank voor jullie bijdrage. Het was een 

vruchtbare vergadering. We hebben afscheid genomen van twee  

bestuursleden: penningmeester Ben Janssen, die bijna negen jaar in het 

bestuur heeft gewerkt en Maarten Verbruggen, die vier jaar zijn medewer-

king heeft verleend. Mannen bedankt en hopelijk mogen we nog  

terugvallen op jullie kennis indien nodig. Bedankt! Er zijn twee nieuwe  

kandidaten waarvan er eentje al benoemd is in het bestuur. Dit is Paulien 

Manders. Wat haar taak zal worden gaan we onderling nog regelen. De 

andere kandidaat wil zich eerst nog oriënteren. Hoe dat afloopt kan ik u 

hopelijk vertellen in het volgende Nieuws Bulletin. Ook deze mensen  

succes en veel wijsheid gewenst. 

Er staan verder weer leuke activiteiten gepland. Hier kunt u meer over  

lezen in deze uitgave van het Nieuws Bulletin. Heeft u vragen mag u altijd 

informeren bij het bestuur of bij Elaine aan de bar. Zij is ook van alles op de 

hoogte en weet bijna het meeste van onze vereniging.  
 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
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Prikbord 
 

Elkaar snel informeren bij een grote vereniging als De Kersenplukkers is 

niet eenvoudig. Tenzij je de weg weet naar ons digitale prikbord 'Het 

Kersenblad'. 

 

Wie kent ze niet, de prikborden bij supermarkten waar je snel even een 

briefje met een mededeling of vraag kunt ophangen. Handig maar  

alleen bruikbaar als je er ook werkelijk langs komt en de moeite neemt 

om te kijken. Bij De Kersenplukkers kan het veel makkelijker. We hebben 

namelijk een digitaal prikbord op de website. Om hier je briefje op te 

prikken hoef je niet naar De Vliegert te komen en, nog mooier, de men-

sen die het willen bekijken ook niet. Alles wat je hoeft te doen is naar 

onze website te gaan: https://www.kersenplukkers.nl/ en het digitale 

prikbord te bezoeken. Je vindt het in de menubalk onder De Vliegert of 

in het kleine menu op de homepagina. 

 

Lezen en schrijven 

Berichtjes lezen is zo eenvoudig dat we het niet hoeven uit te leggen. 

Zodra je Het Kersenblad hebt gevonden wijst het zichzelf. Wie een  

berichtje wil schrijven zet eerst de naam van de afzender in het vakje 

'Naam of alias'. Je kunt hier je eigen naam plaatsen maar ook die van 

de afdeling of activiteit waar het voor bedoeld is. In het tekstvak daar-

onder kun je het bericht typen. Tot slot even de vierletterige code over-

typen en dan 'Verstuur' aanklikken.  

 

Onderwerpen 

Waar kun je het prikbord voor gebruiken? Voor afdelingsbesturen b.v. 

om het niet (of juist wel) doorgaan van een bijeenkomst te melden of 

om te herinneren aan een vergadering. Voor leden b.v. om iemand te 

zoeken om mee te gaan kaarten of om een team samen te stellen voor 

de Vliegertquiz. Verder kan er in het Nieuws Bulletin natuurlijk wel eens 

een foutje staan b.v. over een tijdstip of over de prijs van kaartjes.  

Het prikbord is dan een mooie manier om het recht te zetten.  

Mogelijkheden genoeg, maak er gebruik van! 

 

https://www.kersenplukkers.nl/index.php/de-vliegert/prikbord 



6  

 

Korte berichten 
 

4 april: samen in gesprek over levenseinde 

Het levenseinde is voor velen een beladen onderwerp en een gesprek 

daarover voer je niet dagelijks aan de keukentafel. 
 

Maar onherroepelijk komen we er een keer voor te staan dat je, al dan 

niet plotseling, afscheid moet nemen van je partner of naasten. Het is dan 

van belang dat je in deze moeilijke periode invulling kunt geven aan je 

laatste wensen. Het geeft voor de nabestaanden rust als de meest  

elementaire zaken vastliggen en geregeld zijn. 
 

Daarom organiseert de activiteitencommissie van De Kersenplukkers een 

lezing om u zo goed mogelijk te ondersteunen in de voorbereiding op de 

dood. De commissie heeft een aantal deskundigen bereid gevonden om 

u hierin te adviseren. 
 

De heer Edwin v.d. Kerkhof, Uitvaartzorg, en een medewerker van de  

Humanistische Uitvaartbegeleiding verzorgen in dit kader een lezing, die is 

gepland op 4 april om 9.30 uur in De Vliegert. 
 

De entree voor leden van De Kersenplukkers is gratis, niet-leden betalen  

€ 2,-. Iedereen krijgt een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst. 

Kaartjes zijn af te halen aan de bar van De Vliegert.  

Informatie over de openingstijden vindt u achter op dit Nieuws Bulletin. 

Voor meer info kunt u terecht bij Toos Messing op tel. 06 - 38 31 01 90.  
 

Kast voor zwerfboeken in de hal van De Vliegert 
Zoals u wellicht heeft opgemerkt is er in de hal van De Vliegert een kast 

geplaatst. De bedoeling is dat er in deze kast boeken komen die bij onze 

leden thuis overbodig zijn, maar zeker nog interessant en netjes genoeg 

voor nog een ronde leesplezier.  
 

Deze boeken gaan dan voortaan als zwerfboek door het leven, onder de 

noemer ‘Neem me mee, lees me, … en laat me weer zwerven’. Wij vragen 
u wel dringend niet meer dan vijf boeken tegelijk aan te bieden aan de 

bar. Voor de boeken die de kast niet halen zoeken we een goede  

bestemming. 
 

Voor info kunt u bellen met Toos Messing 06 - 38 31 01 90.   ⟹  ⟹ 
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Dartclub d’n Bull  
Het darten is gelukkig weer doorgestart. We hebben nu een groepje 

van zeven darters. We oefenen volop maar er is daarnaast ook tijd voor 

gezelligheid. 
 

Zeven man is een mooi begin maar er is natuurlijk nog 

plaats voor anderen die op donderdagavond tussen 

20:00 en 22:00 uur zouden willen darten. Dit geldt voor 

iedereen die eens een pijltje wil gooien. Dit kunnen  

mensen met ervaring zijn maar ook beginners. Je kunt ook 

langskomen om zomaar eens te proberen wat je ervan vindt. Het is 

geen probleem als je geen pijlen hebt. We hebben er altijd een paar 

voor je klaarliggen. Kom je een keer meedoen? Kijken mag ook! Voor 

meer informatie kun je een e-mail sturen naar: a_desar@hotmail.com 
 

Samen Zingen 

Na twee maanden is het weer tijd om te zingen en wel op 10 april.  

Voor daarna zijn de volgende data gepland voor Samen Zingen: 8 mei,  

10 juli, 11 september, 9 oktober en13 november. Aanvang steeds om 

14.00 uur. Er wordt gezongen onder accordeonbegeleiding van  

Walther, Walter op gitaar en Henk de dirigent. 
 

Noteer dit in je agenda, iedereen is van harte welkom en het is kei  

gezellig op zijn Mierloos gezegd. Je kunt zo naar De Vliegert komen, 

aanmelden is niet verplicht, gezellig zijn wel. 

Voor meer informatie bel Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 - 83 70 02 51. 
 

Gezocht: keyboardspeler of accordeonist 
Door omstandigheden kan de keyboardspeler van De Vliegerblaozers 

ons niet meer begeleiden bij de mondharmonicaclub. Dus zijn wij op 

zoek naar een persoon die het leuk vindt om dit te doen. 
 

We spelen herkenbare liedjes en gezelligheid staat bij ons bovenaan. 

De club heeft zelf een prachtig keyboardinstrument. 

Schroom niet om te bellen, u bent van harte welkom. Trouwens, ook 

mensen die mondharmonica willen spelen bij de vereniging zijn van 

harte welkom. 
 

Info is te verkrijgen bij Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 - 83 70 02 51. 

mailto:a_desar@hotmail.com
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   Overleden 

 Mevr. W.G.M. Amijs         okt  2018 

 Dhr. H. van Heugten    24 feb  2019 

 Dhr. M. van Hoof     10 mrt  2019 

 Dhr. A.H.J. Bekx     11 mrt  2019 

 Dhr. O.G.A. Felten    12 mrt  2019 

 Mevr. P. Raaijmakerrs - Klomp  17 mrt  2019 
    

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
 

 dinsdag       2  april         lange wandeling 

 vrijdag     12 / 26  april         korte wandeling 
 dinsdag       7  mei         lange wandeling 
 vrijdag     10 / 24  mei         korte 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    10 april  2019 

 Bestuur De Kersenplukkers   16 april  2019  

 Activiteitencommissie    15 mei   2019 
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Nieuwe Leden 

Dhr. J. Bijl 

Mevr. M. Delissen - Willemsen   

Mevr. M.C.D. Flinsenberg -  Strijbos  

Dhr. J.M.P. van Hoof 

Dhr. P.F.M. van Hoof  

Dhr. G. Elbersen 

Mevr. G. Elbersen - Eding 

Mevr. C.H.M. v.d. Broek - Meulendijk 

Dhr. J. v.d. Boomen 

Mevr. M. 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 15 april 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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Rabobank Clubkas Campagne 2019 

 

Uw stem is geld waard voor De Kersenplukkers! 

Ons verenigingsgebouw De Vliegert wordt intensief 

gebruikt voor vele activiteiten van uiteenlopende 

aard. Activiteiten die de leefbaarheid van de ouderen in Mierlo ten 

goede komen. De accommodatie dient daarop zo goed mogelijk te 

worden afgestemd. Het bestuur heeft besloten de opbrengst van de 

Rabobank Clubkas Campagne van dit jaar te bestemmen voor de 

noodzakelijke vernieuwing van de toneelverlichting in de grote zaal.  
 

Uw stem 

U wilt De Kersenplukkers daarbij toch ook steunen? 

De Rabobank Clubkas Campagne vindt dit jaar plaats in de maand 

april. Van 5 tot en met 30 april kunnen leden van de Rabobank Peel-

land Zuid hun stem uitbrengen. Zij krijgen daartoe een stemkaart thuis 

gestuurd en kunnen daarmee in totaal vijf stemmen uitbrengen op  

verenigingen die zich voor de clubkascampagne hebben aangemeld. 

Ieder lid mag één stem op dezelfde vereniging uitbrengen. Hoeveel 

elke stem waard is wordt pas achteraf, nadat de stemmen zijn  

uitgebracht, door de Rabobank bekendgemaakt. Natuurlijk proberen 

wij niet alleen de leden van De Kersenplukkers te stimuleren om zoveel 

mogelijk stemmen op onze vereniging uit te brengen. Ook hopen wij 

natuurlijk dat familie, vrienden en bekenden van onze leden of andere 

personen die onze vereniging een warm hart toedragen onze vereni-

ging breed willen steunen met hun stemmen.  
 

Wij doen een beroep op u om uw stemkaart bij ons in De Vliegert af te 

geven of in de brievenbus te doen. Wij zullen dan namens u de stem-

men uitbrengen. Hiermee kunnen wij een zo groot mogelijke opbrengst 

voor onze vereniging realiseren. Wanneer u per se een voorkeur hebt 

voor verenigingen waarop u uw vijf stemmen wilt uitbrengen dan kunt 

u dat op de stemkaart aangeven en zullen wij dat in elk geval  

overnemen. 
 

Hartelijk dank voor het steunen van onze vereniging. 
 

* * * * * 
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Belangrijke verandering in uitvoering Wmo 
 

Vanaf 1 januari 2019 heeft een belangrijke verandering plaatsgevon-

den inzake de eigen bijdrage voor ondersteuning van de gemeente 

via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De eigen  

bijdrage geldt onder meer voor huishoudelijke hulp, dag-besteding, 

woningaanpassing en vervoermiddelen, zoals scootmobielen. 
 

Voortaan kost ondersteuning via de Wmo voor iedereen € 17,50 per 

vier weken. Het inkomen en spaargeld doen er niet meer toe. 

Als u al in aanmerking komt of wilt komen zijn onze cliëntenondersteu-

ners met de vrijwillige ouderenadviseurs in staat en bereid u daarbij te 

adviseren of te helpen. Zij hebben daartoe een goede opleiding  

gehad en werken vrijwillig vanuit Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo.  

Zij kunnen u helpen bij de voorbereiding van een aanvraag of ook 

tijdens de behandeling van een afspraak bij de gemeente. 
 

Aan deze adviezen en/of hulp zijn geen kosten verbonden en de tijd 

spreekt u zelf met hen af. U kunt hen bereiken op een centraal num-

mer: 06 - 13 94 63 83. 

* * * * *  

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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Bezoek aan Concours Hippique Mierlo 
 

De organisatie van Concours Hippique Mierlo nodigt de leden van De 

Kersenplukkers uit om haar evenemententerrein aan de St. Sebastiaan-

weg in Mierlo te bezoeken. 
 

Bezoekers krijgen een rondleiding aangeboden op de openingsdag 

van het Concours Hippique, donderdag 25 april a.s. Deze rondleiding- 

en beginnen om 10.00 uur. Onze leden worden rond 9.45 uur  

verwacht in het ontvangstpaviljoen en worden verwelkomd met een 

kopje koffie of thee. Dan zal ook een en ander worden uitgelegd.  

De aanwezigen worden ingedeeld in groepen van twintig personen.  
 

Vervolgens zal er een bezoek gebracht worden aan de stallen,  

vrachtwagens, inspringpiste, strodorp, hoofdpiste, VIP-tent, tribunes en 

tijdwaarneming. 
 

Helaas is het niet mogelijk het 

evenemententerrein met een 

rolstoel of rollator te bezoeken. 
 

Graag wil de organisatie van 

het Concours Hippique weten 

of hiervoor interesse is bij onze 

leden. Als u wilt deelnemen 

moet u dat laten weten door onderstaand strookje vóór 19 april in te 

leveren bij de receptie van De Vliegert. 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met Cor Lijten, tel. 0492  – 52 46 51  
________________________________________________________________ 
 

Naam:...................................................................................... 
 

Adres:....................................................................................... 
 

Telefoonnummer:.................................................................... 
 

wil graag met……..personen deelnemen aan het bezoek aan het 

Concours Hippique Mierlo. 
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Canta Classica  

op zoek naar nieuwe leden 

 

 

Canta Classica zingt licht klassieke muziek o.l.v. een enthousiaste, 

professionele dirigente. Het is een heel gezellig koor dat bestaat uit 

leden van vijftig jaar en ouder. We hebben behoefte aan uitbreiding 

en misschien ben jij wel de persoon naar wie Canta Classica op 

zoek is. Houd je van zingen en is je woensdagavond nog niet bezet 

denk dan eens aan ontspannen zingen in dit fantastische koor. 

 

Op dit moment hebben we te weinig tenoren. We vragen dus  

vooral mensen die onze tenoren willen ondersteunen. Maar ook an-

dere stemmen zijn van harte welkom. Lijkt het je wel iets, kom dan 

eens op een woensdagavond naar De Vliegert. We zingen daar 

van 19.00 tot 21.00 uur, onderbroken door een koffiepauze.  

Aanmelden van tevoren is niet direct nodig, maar wel nuttig, want 

dan ligt er een muziekmap voor je klaar. 

 

Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft zoveel leden. Hier moe-

ten toch liefhebbers voor zingen bij zitten. Leden die bij het lezen 

van dit stukje denken ‘dat is wel iets voor mij’, neem een besluit en 
kom naar De Vliegert. Kom je niet graag alleen breng dan iemand 

mee. Gezellig toch. 

 

Aanmelden kan bij het secretariaat via: annievanhoof@hotmail.nl 
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Gezocht: Voorlichters Wonen met Gemak en Woonscanners 

 

Wonen met Gemak geeft voorlichting en advies aan senioren over wat 

zij kunnen doen om zo lang mogelijk comfortabel en veilig in hun wo-

ning te blijven wonen. Dit project wordt ondersteund door de gemeente. 

Het is de bedoeling dat voor de zomer een pilot van start gaat. 

 

Er worden informatiebijeenkomsten gehouden voor kleine groepen seni-

oren. De voorlichting wordt per bijeenkomst verzorgd door twee vrijwil-

ligers. Voor Geldrop-Mierlo zijn we hiervoor op zoek naar enthousiaste 

voorlichters. Deze krijgen een uitgebreide instructie en werken in het be-

gin samen met ervaren voorlichters uit gemeenten die al langer bezig 

zijn met dit project (zie de website: www.wonenmetgemak.nl). 

 

Woonscanners 

Naast deze voorlichtingsbijeenkomsten komen we bij senioren thuis om 

een ‘Woonscan’ uit te voeren. Een woonadviseur loopt met hen door 
hun woning om advies te geven. Deze kijkt samen met de bewoners 

waar zich eventuele obstakels in en om het huis bevinden en wat zij kun-

nen doen om deze aan te pakken. Voor Geldrop-Mierlo zijn we hiervoor 

op zoek naar enthousiaste Woonscanners. 

 

Deze krijgen een uitgebreide instructie en werken in het begin samen 

met ervaren Woonscanners uit gemeenten die al langer bezig zijn met 

dit project. Zie ook hiervoor bovenstaande website. 

 

Kortom: 

 Wil je er samen met ons voor zorgen dat senioren in Geldrop-Mierlo 

zo lang mogelijk prettig in hun vertrouwde woning kunnen blijven 

wonen? 

 Werk je graag samen?  

 Ben je sociaal en communicatief vaardig? 

 Vind je het leuk om voor een groep te staan? 

 

Voor Woonscanners geldt nog het volgende: 

 Heb je affiniteit met het wonen (bouwkundig inzicht is niet nood-

zakelijk)?         ⟹  ⟹ 

http://www.wonenmetgemak.nl
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Vind je het leuk om bewoners thuis te bezoeken en te adviseren? Laat het 

dan weten op ons e-mailadres:  

geldrop-mierlo@wonenmetgemak.nl 

Dan maken we graag een afspraak om kennis te maken! 

 

Werkgroep Wonen met Gemak Geldrop-Mierlo 

 

* * * * * 
 

Terug in de tijd met wereldsterren 
 

Na het enorme succes in februari 2018 heeft de activiteitencommissie 

zanger Marcel Mulders opnieuw vast weten te leggen. Hij treedt wederom 

op in De Vliegert en wel op 13 april 2019. Hij zal dan vele nummers van 

Elvis Presley, the King of Rock ’n Roll, ten gehore 
brengen maar ook nummers van Neil Diamond,  

Tom Jones en andere artiesten. 
 

Marcel Mulders, die in Mierlo woont, is vanaf zijn 

achttiende geïnspireerd door Elvis en weet als geen 

ander de typische Elvis-sound en -sfeer met hoge 

kwaliteit en veel gevoel in zijn show te leggen.  

Zijn optreden is een fantastische gelegenheid om 

nog eens terug te keren naar de tijd van toen, de zestiger en zeventiger 

jaren. Geniet van de mooiste ballades en songs zoals In The Ghetto,  

Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel, Always On My Mind, Green Green 

Grass Of Home en September Morn. Zing gezellig mee tijdens deze  

anderhalf uur durende show. 
 

Deze avond is toegankelijk voor iedereen, dus zowel voor leden van  

De Kersenplukkers als voor niet-leden. 
 

Ben er op tijd bij gezien het uitverkochte optreden van vorig jaar. 
 

De aanvang van deze show staat gepland voor 20.30 uur; de zaal gaat 

open om 20.00 uur. Kaarten kosten € 4,- per stuk en zijn te verkrijgen en/of 

te reserveren bij de receptie van De Vliegert, tel. 0492 - 66 34 36. 
 

* * * * * 

mailto:geldrop-mierlo@wonenmetgemak.nl
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Mis het niet! Ga op 21 mei mee naar Château St. Gerlach 

 

Een heerlijke dag in het prachtige Versailles 

van Limburg, Château St. Gerlach nabij  

Valkenburg. Dat belooft ons mevrouw Maria 

Bonten, onze gastvrouw op 21 mei in en rond 

het chateau.  

 

Een prachtig chateau, waar ook Koningin 

Maxima, The Rolling Stones en de voormalige Amerikaanse president 

George W. Bush eens vertoefden. Tijdens de onderhandelingen over 

het Verdrag van Maastricht heeft het chateau een zeer belangrijke rol 

gespeeld: op 7 februari 1992 werd er de Europese Unie opgericht en is 

er besloten dat de euro daarvan de munteenheid zou worden. 
 

Het bezoek aan het chateau met zijn prachtige tuinen wordt gecom-

bineerd met een beeldpresentatie door mevrouw Bonten genaamd 

‘Verhalen rondom het licht en Limburgse tradities’. 
 

Vertrek om 09.15 uur vanaf De Vliegert. 

Om ca. 10.30 uur wordt u in de kasteelboerderij van het chateau ont-

vangen met koffie of thee en vlaai. Dan volgt een inleiding over het 

boeiende verleden van het prachtige chateau. Daarna bezoeken we 

de diverse stijlvolle salons en ook zal een bezoek aan de prachtige 

tuinen niet ontbreken. 
 

Om ca. 13.15 uur zal er een warme lunch/luxe hoofdgerecht worden 

geserveerd in de blauwe salon van het chateau. Daarna volgt de 

beeldpresentatie met de bijbehorende verhalen over de diverse tradi-

ties van het Limburgse leven zoals de symboliek van de IJsheiligen, de 

meiboom, paaseieren, maretak, kruidenwis en het aspergesteken.  
 

Als afsluiting kunt u eventueel nog (voor eigen rekening) een drankje 

gebruiken op een van de verschillende terrassen bij het chateau. 

Om ca. 16.30 uur brengt de touringcar u weer terug naar Mierlo. 
 

U betaalt voor deze dagtocht € 65,- p.p., dit is incl. reisverzekering en 

excl. drankje bij de lunch. Inschrijven kan in De Vliegert op dinsdag  

                ⟹  ⟹ 
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9 april van 13.30 tot 14.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met 

Toos Messing, tel. 06 - 38 31 01 90.  

* * * * *  

Rijbewijskeuringen in Mierlo 
 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op  

18 april in Zalencentrum Den Heuvel, medisch laten keuren voor de 

verlenging van hun rijbewijs. Een afspraak maken met de arts kan via 

Regelzorg Rijbewijskeuringen op tel. 088 - 23 23 300. Zelf een tijdstip 

plannen op 18 april kan via www.regelzorg.nl. 
 

Tijdens de afspraak moet u een gezondheidsverklaring overleggen. 

Deze kunt u digitaal kopen met uw DigiD op mijn.cbr.nl. Als u dat liever 

doet, kunt u bij de gemeente Geldrop-Mierlo voor € 37,50 een papie-

ren gezondheidsverklaring aanvragen. U beantwoordt de vragen en 

stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u dan 

het keuringsverslag dat de arts moet invullen. 
 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,-. Voor houders van 

rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,-. Als u gezond bent is uw 

nieuwe rijbewijs snel geregeld, zo niet kan het tot vier maanden duren.  
 

Gratis verkeerskennis opfrissen 

Omdat het ons vrijheid brengt willen we allemaal zo lang mogelijk blij-

ven 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-afdelingen en de seniorenbonden uit de gemeente organiseren 

we een dergelijke opfriscursus voor de ervaren automobilist. 

Er is mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te 

melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto.  

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

van 9.30 - 11.30 uur. Meld je 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! 

 

http://www.regelzorg.nl/
http://mijn.cbr.nl/
http://vvn.nl/opfrisgeldrop


24  

 
Toneeluitvoeringen grandioos succes – een impressie 
 

Er zoemde al lang van alles rond over de toneeluitvoering Zeven Zus-

ters In Zaligheid van Toneelvereniging De Kersenplukkers. Op 21 en 22 

maart was De Vliegert helemaal en op 23 maart op een enkel kaartje 

na uitverkocht. En een bomvolle De Vliegert is natuurlijk een prachti-

ge ambiance voor deze voorstelling die vaak hilarisch was. 

 

Moeder overste is al een tijdje ‘van het padje af’ en al vroeg in de 
voorstelling erkennen de zusters daar misbruik van te maken en er 

maar wat op te los leven in het klooster. Velen sliepen elke ochtend 

uit en de meesten konden een stevig glas wijn ’s avonds, of ook een 
cognacje, niet weerstaan. Er werd zelfs gerookt. Toen een zwangere 

jonge vrouw, Rosalie, aanbelde werd zij door de zusters in het klooster 

opgenomen. Zij werd omgedoopt tot zuster Angelina. 

Kort daarna verscheen de nieuwe moeder overste. Zij heette zuster 

Clara en kwam uit het Belgische Corsendonck waar ze bekend stond 

als IJzeren Clara. Ze bewees hier overduidelijk dat die naam echt wel 

bij haar paste. 

Er kwamen ook nog twee broeders naar het klooster. De een zou 

doofstom zijn en de ander zo goed als blind. De aanwezigheid van 

deze twee mannen was voor de meeste zusters wel heel moeilijk te 

verteren maar het moest van de vicaris. 

Zuster Clara kwam er snel achter dat het klooster op zwart zaad zat 

en er moesten dus activiteiten worden bedacht waarmee er  ⟹  ⟹ 
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geld in het laatje kwam. Zuster Angelina stelde voor geld te verdienen 

met het lichaam en gaf ook aan hoe dat zou kunnen, hetgeen tot 

veel gelach in de zaal leidde. Maar ze had nog een ander idee: 

plantjes zetten waar goed geld mee te verdienen was. En u raadt het 

al: er werden wietplanten gezaaid. 

Toen deze volgroeid waren moest dat spul natuurlijk worden geproefd 

en dat gebeurde door er ‘spacecake’ van te maken. Deze werd in 
behoorlijke hoeveelheden genuttigd en weggespoeld met overmatig 

veel wijn. Overigens kregen de bezoekers tijdens de pauze ook deze 

groene cake, die beschikbaar was gesteld door bakkerij Jenny van 

der Putten, aangeboden. GNT schonk de kleurstof voor de wijn. 
 

Bij naspeuringen in de kelder vonden de broeders een recept om bier 

te maken uit 1483 en dat gingen ze doen. 

Het einde werd ingeleid door de bekentenis van zuster Clara dat ze 

zelf 28 jaar geleden een kind had gebaard. Ongeveer rond die tijd 

beviel ‘zuster’ Angelina in het klooster van een dochtertje. Toen ze  
tegen zuster Clara zei dat ze Rosalie heette voordat ze in het klooster 

kwam bleek zij de dochter van zuster Clara te zijn. Iedereen nam een 

glas van het zelf gebrouwen bier en de ‘doofstomme’ riep: da’s lek-
ker. Toen gingen de gordijnen dicht. 
 

Regisseuse Marian Engels verdient heel veel lof voor een prachtig uit-

gevoerde voorstelling. Andere woorden van dank zijn er voor Maria 

Smeets onder wiens leiding de kleding werd gemaakt en voor Lex An-

dringa en Maarten Verbruggen die voor het prachtige decor hebben 

gezorgd. 

* * * * *  

FamilieVliegertQuiz 2019 – laatste aanmeldmogelijkheid 
Wij doen mee met De FamilieVliegertQuiz 2019 - inleveren tot 29 maart 

Naam:...................................                        .................................................... 

Naam:...................................                         ................................................... 

Naam:...................................                        .................................................... 

Naam:...................................                        .................................................... 

Teamnaam:...................................................................................................... 

Telefoonnummer:............................................................................................ 

E-mailadres:......................................................................................................  
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Stadscompetitie PK (Persoonlijke Kampioenschappen) 

In de voorrondes van de PK tweede klasse zijn Jan Vesters en Jan van 

Hoof op de tweede en de vierde plaats geëindigd en hebben zich  

daarmee geplaatst voor de finale. De finaleronde wordt georganiseerd 

door BV ’t Huukske. Op vrijdag 22 maart zijn de beslissende wedstrijden 
gespeeld.  
 

Volle biljartagenda in de Vliegert! 

Voor de komende periode hebben we weer een interessante biljart-

agenda. Allereerst natuurlijk de afronding van de laatste periode van 

onze libre- en woensdagavondcompetities. Vervolgens in de week van  

8 april het Lentetoernooi waarin twaalf of meer teams met elkaar de 

strijd aangaan met, natuurlijk ook dit jaar weer, inzet van de Joker. In de  

weken daarop het sluitstuk van de librecompetitie met het groeps- en 

algemeen kampioenschap. Verder de afsluiting van de Helmondse 

stadscompetitie met de PK-finale eerste klasse en de laatste teamwed-

strijden.  

Al met al een volle agenda met (hopelijk) veel mooie momenten. Een 

overzicht van de agenda ziet u hieronder. Die kunt u natuurlijk ook bekij-

ken op onze website http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl met daarin 

ook het laatste biljartnieuws. 

Van 13 mei tot en met 5 juli wordt de zomercompetitie gespeeld. 

Bestuur biljartvereniging. 

 

http://bcdevliegert.kersenplukkers.nlm
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 15 april 2019. 

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

korten. 

Agenda dag datum aanvang 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar 

zaterdag 

 

30 maart 20.00 uur 

Lezing: Samen in gesprek over 

levenseinde 

donderdag   4 april   9.30 uur 

FamilieVliegertQuiz 2019 zondag   7 april 13.30 uur 

Kienen  

in de oneven weken  

dinsdag 

dinsdag 

  9 april 

23 april 

20.00 uur  

20.00 uur 

Samen Zingen woensdag 10 april 14.00 uur 

Terug in de tijd met  
Elvis Presley 

zaterdag 13 april 20.30 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar 

zaterdag  20 april 20.00 uur 

Samen Zingen woensdag    8 mei 14.00 uur 

Open linedanceavond zaterdag  11 mei 19.30 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar 

zaterdag  25 mei 20.00 uur 
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