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Beste Kersenplukkers, 
 

De bladeren vliegen in het rond en deze week staat de 

eerste nachtvorst in de weertabellen van Piet Paulusma. 

Dat betekent dat de dagen korter zijn en het lichaam wel-

licht moet wennen aan de kou en de donkere dagen. 

Maar het betekent ook dat de Sint er weer is en de kerst-

sferen zichtbaarder worden in de winkels en de horeca. 
 

Ook in De Vliegert merken we dat. Op dinsdag 4 december komt de Sint 

bij ons op bezoek. Net als vorig jaar komen ook de kinderen van Pur Sang 

dan naar De Vliegert. Daarbij zijn al hun opa’s en oma’s natuurlijk ook  
uitgenodigd, of die nu wel of geen lid van De Kersenplukkers zijn. Misschien 

wel een mooie reden om dan toch lid te worden als u het al niet bent. 

Maar ook alle leden van De Kersenplukkers zijn uiteraard welkom bij dit 

festijn, wel of geen opa of oma. Onze Vliegerbloazers ondersteunen dit 

evenement muzikaal. Vanaf 9.30 uur is de koffie en thee klaar. Dus maak 

een gezellige ochtend mee! 
 

Natuurlijk zijn onze vrijwilligers ook al druk bezig met andere festiviteiten, 

zoals het kiezen van de nieuwe carnavalsprins/prinses. U kunt het meema-

ken op zondag 2 december. Ook zult u deze maand merken dat er een 

clubje druk doende is met het versieren van onze thuishaven De Vliegert in 

kerstsfeer. Zij maken er een sfeervol gebouw van. Mensen alvast hartelijk 

dank. U ziet, volop beweging in een heel drukke maand. 
 

Ook staat onze traditionele kerstviering weer voor de deur. De capaciteit 

van onze grote zaal is beperkt en daarom hebben we helaas veel geïnte-

resseerden teleur moeten stellen. Dat vind ik ontzettend vervelend maar 

vraag hier uw begrip voor; we kunnen en mogen om veiligheidsredenen 

simpel niet meer mensen toelaten. 
 

Verder is er op 23 december een concert van het Helmonds Slavisch Koor 

in De Vliegert. Dit belooft een prachtig evenement te worden dus, als u in 

de gelegenheid bent, kom kijken en luisteren. Meer in dit Nieuws Bulletin.  
 

Op dit moment is er in de grote zaal van De Vliegert een expositie inge-

richt van de in Mierlo geboren kunstenares Corine de Groof – Heesakkers. 

Zeker de moeite waard om te zien. Meer informatie over Corine en haar 

werk vindt u in dit Nieuws Bulletin. 
 

Ik wens u allen een heel gezellige tijd en wees zuinig op uzelf.  

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
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Toneelvereniging De Kersenplukkers speelt  

tijdens kerstviering 
 

Ook dit jaar zal Toneelvereniging De Kersenplukkers tijdens de kerstvie-

ring een eenakter opvoeren. Het hele verhaal vertellen we hier natuurlijk 

niet maar wij willen u een korte beschrijving van de inhoud niet onthou-

den. 
 

Het gaat om de eenakter Nu zijt wellekome van Harry Smits. Harry is in 

1930 geboren in Borculo en woont ruim vijftig jaar in Nuenen. Hij schreef 

deze eenakter in 2011. 
 

In de pastorie vergadert de parochieraad om het programma voor de 

kerstbijeenkomst samen te stellen. Als gemeenteraadslid Noud Dijstel-

bloem vertelt dat hij  

onlangs de burgemeester 

van Eindhoven heeft  

ontmoet willen de andere 

aanwezigen ook wel eens 

aangeven hoe belangrijk 

ze zijn. 
 

Voor Dora, de huishoudster 

van de pastoor die voor de 

raadsleden de koffie ver-

zorgt, begint dat opschep-

perig gedoe te vervelen.  

Ze vertelt dat ze afgelopen 

zomer ook een ontmoeting 

heeft gehad met een heel 

belangrijke persoon, ja een die zelfs internationaal heel bekend is. 
 

Acteurs, actrices en regisseuse van de eenakter Nu zijt wellekome. 

Zittend vlnr. Zuster: Toos Messing, regisseuse: Marij Louwers, Tonnie:  

Mariëtte Donkers. Staand vlnr. Dora: Mariet v.d. Waarsenburg, Meester: 

Frans Steenbakkers, Pastoor: Peter van Hoek en Noud: Wiljan v.d.  

Waterbeemd. 
 

*   *   *   *   * 
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Expositie Corine de Groof – Heesakkers in De Vliegert 
 

Sinds eind oktober is in de grote zaal van De Vliegert een expositie  

ingericht van de in Mierlo geboren kunstenares Corine de Groof – 

Heesakkers. Haar specialiteiten zijn het maken van aquarellen en 

schilderijen op basis van acryltechniek. Haar inspiratie haalt ze vaak 

uit de natuur en uit de medemens. 
 

Corine is in 1953 geboren als oudste van vier dochters van Leo (t) en 

Martha Heesakkers.  

Ze ging in Helmond 

naar wat toen heette 

de Middelbare Meisjes 

School. Daarna  

studeerde ze aan de 

kunstacademie in  

Den Bosch en de 

Kunstacademie  

St. Joost in Breda.  

Corine: “Het was in 

1970 niet vanzelfspre-

kend dat ouders een 

dochter van zeventien jaar naar de kunstacademie lieten gaan en ik 

ben hen daar nog steeds heel dankbaar voor.” 
 

Na haar kunstopleiding wilde Corine graag les geven. Ze ging daarom 

verder studeren aan de Academie voor teken- en handvaardigheids-

leraar in Tilburg. Na deze opleiding werd ze docente in uiteenlopende 

schildertechnieken. Maar zelf schilderen bleef haar grote passie en dat 

combineert zij nu met lesgeven. 
 

Als docent teken- en handvaardigheid heeft Corine de Groof op  

verschillende scholen en instellingen gewerkt. Nu geeft ze regelmatig 

workshops en themalessen in aquarel en acryl. Ze doet dat in haar  

atelier in het Brabantse Berkel-Enschot, op locatie of in de natuur. 
 

Corine is al jaren een gerespecteerd kunstenares in binnen - en buiten-

land. Ze heeft zich in verschillende schildertechnieken bekwaamd 

en, ook internationaal, vele prijzen in de wacht gesleept.    ⟹ ⟹ 
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Haar werk is geëxposeerd in vele landen, waaronder België, Italië, 

Spanje, Finland en Zweden. Als kernlid van het vermaarde Aquarelinsti-

tuut België is ze met name bekend vanwege haar karakteristieke 

aquarelwerken. Daarnaast is ze als veelzijdig kunstenares ook bedre-

ven in de acryltechniek.         

 

Zij schildert zowel figuratief als abstract waarbij landschappen, bloe-

men, stillevens en portretten haar favoriete onderwerpen zijn. Ook te-

kent ze portretten in houtskool of gekleurd krijt. 

 

 

Wie is Corine de Groof – Heesakkers? 

Corine zegt: “Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de Burgemeester  

Termeerstraat in Mierlo. Samen met mijn zussen Mardy, Petra en Janny 

heb ik daar een heel fijne en onbezorgde tijd gehad. In 1975 ben ik 

getrouwd met Ger de Groof. Wij gingen in Tilburg wonen en van daar-

uit zijn we naar Maarssen verhuisd waar onze drie zonen Gijs, Daan en 

Bart (allen dertigers) zijn geboren. In 1986 zijn we naar Berkel-Enschot 

verkast en daar wonen wij nu nog. Wij hebben zes prachtige kleinkin-

deren die in leeftijd variëren van twee tot zes jaar. Wij zijn dan ook heel 

trotse grootouders.” 

 

           ⟹ ⟹ 
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“Mijn 91-jarige moeder Martha woont sinds een jaar of acht in het 

Franciscanessenhof. Wat wel leuk is: zij 

is lid van De Kersenplukkers! Zij geniet  

volop van het leven en is nog heel 

actief en creatief. Mijn altijd hardwer-

kende vader is als gevolg van een 

ongeneeslijke ziekte veel te jong,  

hij was pas 67, overleden. Naast zijn 

werk stond hij altijd klaar om mensen 

te helpen. Hij is nog altijd een heel 

groot voorbeeld voor ons. Ook creati-

viteit en doorzettingsvermogen heb-

ben we in ons gezin al vroeg van onze 

ouders meegekregen.” 
 

 

 

Tot slot 

Zoals vermeld is in De Vliegert een 

prachtige selectie van het werk van 

Corine de Groof – Heesakkers te bewonderen. 

Meer informatie over haar werk is te vinden op haar website 

www.corinedegroof.nl 

 

 

*   *   *   *   * 

http://www.corinedegroof.nl


 9 

 

Enquête activiteitencommissie 
 

De in het vorige Nieuws Bulletin gepresenteerde enquête van de  

activiteitencommissie heeft nog maar vier reacties gekregen.  

Daarom herhaalt de commissie de oproep om de enquête in te vul-

len. 
 

In het Nieuws Bulletin van november is als middenpagina het enquête-

formulier van de activiteitencommissie meegestuurd. Bij deze willen 

we de vier respondenten hartelijk danken voor de ingebrachte  

meningen en suggesties. Wij kunnen hier natuurlijk uit concluderen dat 

het activiteitenaanbod voor de overige 1350 leden uitstekend voldoet 

en dat zij geen enkel verbeterpunt weten. 
 

Toch twijfelen wij een beetje aan de juistheid van die conclusie en 

willen we nogmaals uw aandacht vragen voor de vragenlijst. Het  

invullen kost u maar een paar minuten. Een veel gebruikt argument 

om mensen over de streep te trekken uiteraard maar het is echt waar. 

Er is overigens geen uiterste inleverdatum en dat betekent dat u ook 

rustig in de kerstvakantie eens kunt nadenken over de activiteiten bij 

De Kersenplukkers. Bent u het formulier kwijt dan is het te downloaden 

van de website www.kersenplukkers.nl onder het kopje Formulieren. 
 

Wij houden ons aanbevolen. 

De activiteitencommissie 

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. 

 Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het bestuur, of kijk  

 op www.kersenplukkers.nl/formulieren 
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De Redactie wenst u fijne feestdagen en 
 

   Overleden 

 

 Mevr. F. v.d. Kerkhof - Vos      7  nov  2018 

 Dhr. A.M. Bobbink    21  nov  2018 

 
 

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
 
 vrijdag     14 / 28  dec         korte wandeling 
 dinsdag       8   jan         lange wandeling 

 vrijdag      11 / 25  jan         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    9  jan  2019 

 Algemeen bestuur            15  jan  2019 

 Bestuur De Oude Kersenboom         15  jan  2019 

 Activiteitencommissie           13  feb  2019  
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 een gezond en gelukkig 2019 toe! 

 

Nieuwe Leden 
 

  

 Mevr. T. Slijkerman - Swinkels 

 Mevr. C.M. van Hoek - Gruijters 

  

 

Welkom bij De Kersenplukkers 

Oproep van de redactie 
 

Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,  

wanneer zij iets 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 14 jan 2019. 
 

Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer 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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Kerstconcert Helmonds Slavisch Koor in De Vliegert 

Op zondag 23 december vindt er in Cultureel Ontspanningscentrum 

De Vliegert een kerstconcert plaats van het Helmonds Slavisch Koor 

(HSK). Het koor, dat onder leiding staat van dirigent Antoine van  

Wanrooij, krijgt hierbij medewerking van het ensemble Chika Fujie. 

 
 

Het strijkersensemble van Chika Fujie 

bestaat uit negen strijkers en een 

klavecimbel. Het zal het HSK bege-

leiden bij een aantal Slavische kerst-

liederen. Ook gaat het ensemble 

het Christmas Concerto van Arcan-

gelo Corelli uitvoeren. 

 
 

Het Helmonds Slavisch Koor bestaat sinds 1992 en telt momenteel  

ongeveer vijftig actieve leden. Het richt zich met name op koormuziek 

uit landen waar een Slavische taal wordt gesproken. Het gaat hier 

onder andere om Rusland, Oekraïne, Tsjechië, Slowakije, Polen en  

Bulgarije. Tot de rijke Slavische koormuziek behoort onder andere 

zang uit de Russisch-Orthodoxe kerk en volksmuziek.  

 

Omdat de in 2000 overleden Tsjechische componist Frantisek Plojhar 

speciaal voor het HSK voor vele volksmuziekstukken arrangementen 

schreef beschikt het koor over een unieke verzameling van meer dan 

200 koorwerken. Verder zingt het koor onder andere werken van 

componisten als Tsjaikovski, Rachmaninov, Smetana en Tsjesnokov. 

 

Het HSK beperkt haar optredens niet tot Nederland. Ook in België, 

Duitsland, Polen en Tsjechië werden succesvolle concerten gegeven.  

 

Dirigent Antoine van Wanrooij is geboren in Kaatsheuvel en begon op 

zevenjarige leeftijd met accordeonles. Later studeerde hij aan het 

conservatorium in Tilburg. Hij koos voor de hoofdvakken accordeon, 

koordirectie en orkestdirectie. Alle drie opleidingen werden met  

succes afgesloten.        ⟹ ⟹ 
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Violiste Chika Fujie zag het levenslicht in Okayama, Japan. Vanaf 

haar derde kreeg ze pianoles van haar moeder en ze nam vioolles 

vanaf haar achtste.  
 

Ze studeerde cum laude af aan de Boston University’s School for the 
Arts. Tegenwoordig is ze actief in kamermuziek en speelt ze in verschil-

lende ensembles. 
 

Het concert op zondag 23 december begint om 14.00 uur. Toegangs-

kaartjes zijn voor de prijs van € 3,50 per stuk te koop bij De Vliegert. 
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Canta Classica: terugkijken en … vooruitzien 
 

Op 4 november heeft Canta Classica samen met zanggroep JOKO 

een herfstconcert  gegeven in De Vliegert in de cyclus ‘Canta Classica 
ontmoet …’. Beide koren brachten een gevarieerd programma. 
 

Zanggroep JOKO zong voornamelijk Engelstalig repertoire met beken-

de nummers als A Thousand Years, Along The Road en Freedom.  

Canta Classica heeft, naast klassieke muziek uit vervlogen tijden, vijf 

stukken gezongen van hedendaagse componisten. John Rutter, bij 

voorbeeld, is een geliefd componist bij het koor dat twee liederen van 

hem zong: For The Beauty Of The Earth en A Gaelic Blessing. 
 

Tot slot zongen beide koren samen, uit het repertoire van JOKO en  

onder leiding van dirigent Martin Jansen, Laudate Dominum en Vrede, 

het favoriete lied van onze onlangs overleden Pastoor Kloeg.  

De kenners zullen hun wenkbrauwen hebben opgetrokken want het 

Laudate Dominum van Mozart is bekend in een klassieke uitvoering. En 

nu werd het gezongen met een rockbeat in een bewerking van Martin 

Jansen. Een leuke ervaring! Het publiek heeft genoten en trakteerde 

de koren op een warm applaus. 

 
 

Vooruit kijken 

En nu is het tijd om vooruit te kijken. Diverse leden van Canta Classica 

hebben aangegeven hun muziekkennis te willen uitbreiden. Het gaat 

om een partituur (een muziekstuk in notenschrift) beter te kunnen  

lezen. Onze dirigent, Marion de Wit, zal daarom een cursus notenleer 

geven vanaf midden februari 2019. Canta Classica gaat de cursus  

organiseren voor leden en niet-leden van De Kersenplukkers.       ⟹ ⟹ 
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Hebt u belangstelling om een muziekpartituur goed te leren lezen 

dan kunt u zich opgeven bij ons secretariaat per e-mail:  

annievanhoof@hotmail.nl  
 

De cursus zal ca. vijftien lessen van ongeveer een uur omvatten en 

wordt gegeven op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in 

De Vliegert. De kosten bedragen € 75,-. Van de deelnemers wordt  

verwacht dat zij de theorie thuis bestuderen. Een mooie winterbeste-

ding om het geheugen te trainen! 
 

Ook leden van andere koren zijn van harte welkom. Uiterste datum 

van inschrijving is 2 januari 2019. De cursus gaat alleen door bij  

voldoende belangstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion de Wit tijdens een  

muzikale cursus in de Vliegert 

 

 

Computerhulpgroep 
 

Gezien de beperkte vraag naar computerhulp is door de groep 

helpers besloten om voortaan alleen nog maar op afspraak, op 

woensdagmiddag, aanwezig te zijn in De Vliegert. 

 

Je kunt hiervoor een afspraak maken via de receptie van  

De Vliegert, tel. 0492 - 66 34 36. Je kunt ook contact opnemen 

met Joop van Zwet via tel. 0492 - 66 30 00 of met Henk van Dijk  

tel. 06 - 42 83 77 11. 

mailto:annievanhoof@hotmail.nl
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Omdat meer bewegen goed voor je is:  

recreatief tafeltennis 

Bij tafeltennisvereniging MTTV ’72 gaat op woensdag 9 januari 2019 
een groep van start voor senioren die overdag, onder leiding van een 

ervaren lid, recreatief willen tafeltennissen. Iedereen die interesse 

heeft is op de woensdagmiddagen welkom in de Multizaal van sport-

hal De Weijer in Mierlo. We starten met een groep van 14.00 tot 15.00 

uur. Als blijkt dat er behoefte is aan meer, kunnen we dit gemakkelijk 

uitbreiden. De eerste drie keer spelen is gratis, daarna bedragen de 

kosten € 1,- per keer. 
 

In sporthal De Weijer is een zaaltje speciaal verbouwd voor tafeltennis. 

We willen nu ook overdag gebruik gaan maken van deze geweldige 

voorziening. 
 

Tafeltennis kun je tot op hoge leeftijd blijven doorspelen, omdat het 

geen blessuregevoelige sport is. Daarom is het idee geboren om seni-

oren van Mierlo in de gelegenheid te stellen om wekelijks recreatief te 

tafeltennissen. Op die manier kunnen gezelligheid en meer bewegen 

goed worden gecombineerd. Wij hebben de beschikking over diverse 

tafeltennisbatjes, dus je hebt alleen sportschoenen en sportieve kle-

ding nodig. 
 

Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je contact op-

nemen met Willy de Vaan via willydevaan@gmail.com of  

tel. 0492 - 83 01 45. 

mailto:miesenwil@gmail.com
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Jastoernooi in De Vliegert 

 

Op 31 januari organiseert de activiteitencommissie van De Kersen-

plukkers voor de tweede keer een jastoernooi in Cultureel Ontspan-

ningscentrum De Vliegert. Er wordt gestreden om de Christ Liebreks sr. 

bokaal, een prachtige wisselbeker. De grote vraag is: wie wordt de 

opvolger van Willem van Leerdam die het eerste toernooi op zijn 

naam schreef? Naast de wisseltrofee zijn er diverse leuke prijzen te 

winnen. 

 

Niet alleen leden van De Kersenplukkers zijn welkom op deze, wat  

vorig jaar bleek, gezellige jasmiddag. Ook niet-leden zoals familie,  

bekenden, vrienden of buurtgenoten (vanaf 55 jaar) zijn van harte 

welkom. 

 

Gezellig een middagje ouderwets jassen, onder het genot van een 

hapje en een drankje en vanzelfsprekend af en toe wat nakaarten. 

Het kan allemaal op donderdag 31 januari 2019 in De Vliegert. Het 

toernooi begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. 

 

Aanmelden 

Men kan zich aanmelden bij Willem van Leerdam.  

Dit kan in De Vliegert op donderdagmiddag tijdens het jassen of via 

tel. 06 - 54 20 27 24. De kosten bedragen € 3.- per persoon, te betalen 

bij aanmelding. 

 

Jawel, u leest het goed, voor slechts een paar euro een hele middag 

ontspanning, gezellig een kaartje leggen én kans maken op één van 

de mooie prijzen! Dus blokkeer 31 januari alvast in uw agenda en 

meldt u aan. 
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Kersttoernooi 

Binnenkort begint alweer ons kersttoernooi. De datums zijn van 17 t/m 

21 december.  Dit betekent vijf middagen lekker biljarten in een 

mooie, kerstachtige biljartzaal. Inschrijven kan nog tot 1 december. 
 

Woensdagavondcompetitie 

Op woensdag 5 december is er 's avonds geen biljarten i.v.m. pakjes-

avond. 
 

Periodekampioenen 

De tweede periode is inmiddels van start gegaan. Alleen in de groe-

pen G en H wordt nog volop gestreden om de eerste plaats.  

Alle winnaars gefeliciteerd! 
 

Biljartlessen 

Ja, je kunt je weer inschrijven voor de biljartlessen. Ze beginnen op  

14 januari 2019. De kosten zijn nog steeds € 8,50 voor tien lessen. 
 

Gebruik biljartzaal van De Vliegert  

Als er geen activiteiten van de Biljartclub plaatsvinden kunnen alle 

leden van De Kersenplukkers gebruik maken van de biljarts in de  

biljartzaal. Voor het gebruik staan er enkele biljartkeus ter beschikking. 

Als er een biljart vrij is kan men, na het doneren van een muntje van  

twintig cent de ballen van de klok afhalen om er vijftien minuten mee 

te spelen. Per keer mag er maximaal één muntje per speler in de klok 

worden gedaan. Samenspelen met meerdere spelers is mogelijk. 

Zijn alle biljarts bezet, dan ligt er op het tafeltje bij de ingang van de 

zaal een schrift waar men de namen in kan schrijven van spelers die 

wensen te spelen. Deze lijst wordt op volgorde van inschrijving afge-

werkt. 
 

Afsluiting biljartzaal 

De laatst vertrekkende uit de biljartzaal doet de ramen dicht, het licht 

uit en de ventilator uit! 
 

E-mail Biljartclub 

Het e-mailadres van de biljartclub is: biljartclub@kersenplukkers.nl 

Hier kun je alle informatie verkrijgen en al je wensen kwijt. 
 

Bestuur Biljartclub 

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 14 jan 2019. 

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 
 

Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Agenda dag datum aanvang 

Prins Carnavalverkiezing zondag   2 dec 14.00 uur 

Sinterklaas in De Vliegert dinsdag    4 dec 8.30 -11.30 

          uur 

Prinsenreceptie 

Prins Carnaval 

zondag     9 dec 14.00 uur 

Kerstviering voor leden van  

De Kersenplukkers 

woensdag  12 dec 14.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag  22 dec 20.00 uur 

Concert door het 

Slavisch Koor uit Helmond 

zondag  23 dec 14.00 uur 

Eindejaarsdrive  Bridgeclub vrijdag   28 dec 13.00 uur 

Nieuwjaarsdrive Bridgeclub vrijdag   4 jan 13.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 26 jan 20.00 uur 

Jastoernooi donderdag 31 jan 13.00 uur 
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