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Beste Kersenplukkers,
Beste, lieve Kersenplukkers-mensen,
wat staat er deze tijd nog te wensen?
In deze donkere maand, houden wij ons met lichtjes staand.
Tijd van eenzaamheid, maar ook gezelligheid.
Voor iedereen een ander verhaal. Toch spreken we dezelfde taal.
In De Vliegert is iedereen gelijk, misschien niet even rijk.
Maar als we even opletten, is er toch een toon te zetten.

Aandacht voor elkaar, met een vriendelijk gebaar.
Het kost je niets en doet voor veel mensen toch wel iets.
Sint voor jong en oud, dat laat je toch niet koud.
Een ontvangst van Sint en Piet
en vergeet daarbij de mondharmonicaclub niet.
Opa, oma en ook kind, knutselt en schildert voor de Sint.
AutoMaatje krijgt voor ons ook een staartje.
Chauffeurs meld je met een vaartje.
Zodat we allemaal kunnen komen waar we van dromen.
Naar ziekenhuis, familie of vriend, dat hebben ze bij de LEV wel uitgekiend.
Veel kerstbijeenkomsten zijn weer het plan,
je ziet dat in De Vliegert van alles kan.
Iedereen probeert zijn steentje bij te dragen, voor vele mooie dagen.
Daar dank ik jullie voor en ga vooral allemaal zo door.
Accepteer anderen zoals ze zijn, dat vindt een mens pas fijn.
Wat wordt 2020 voor een jaar? Met een vraagteken zijn we klaar.
Dat weten we zeker niet, we doen elkaar in ieder geval geen verdriet.
Ik stop met lach, bid, huil en bewonder, dat maakt alles heel bijzonder.
Als laatste wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Nieuwe initiatieven AutoMaatje Geldrop-Mierlo
AutoMaatje is een vervoerservice voor en door buurt- of plaatsgenoten. Deze service bestaat al ruim een jaar in Geldrop maar in
Mierlo wordt hier nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit komt
hoofdzakelijk omdat in Mierlo de Boodschappen Begeleidings Dienst
(BBD) actief was. Door het overlijden op 28 oktober jl. van mevr. Adje
de Putter, die deze service met hart en ziel runde, is hieraan een einde
gekomen.
Bij AutoMaatje wordt gewerkt met vrijwilligers die met hun eigen auto
tegen een kleine onkostenvergoeding minder mobiele plaatsgenoten
vervoeren. Achterliggend idee is om deze mensen gelegenheid te
bieden om weer deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk
leven. De kapper of de huisarts, maar ook een kopje koffie bij familie
of vrienden in de buurt behoren weer tot de mogelijkheden.
De uitvoering van Automaatje is in handen van de LEVgroep.
In Mierlo staat AutoMaatje nog in de kinderschoenen want je kunt
deze dienst pas goed aanbieden als er voldoende mensen zijn die
hierin een rol willen spelen. Er wordt nu hard gewerkt om de service
meer body te geven en daarom zijn wij op zoek naar chauffeurs (met
eigen vervoer) en naar, wat wij noemen, ‘matchmakers’. Dit zijn
mensen die vraag en aanbod willen koppelen.
Heeft u belangstelling om een paar uurtjes per week in een van deze
functies voor plaatsgenoten klaar te staan of wilt u meer weten?
Speciaal voor u wordt in De Vliegert een informatiebijeenkomst gehouden en wel op dinsdag 3 december van 9.30 tot 11.30 uur.
Op donderdag 12 december is er, eveneens in De Vliegert, van 9.30
tot 11.30 uur een bijeenkomst voor Mierlonaren die gebruik willen
gaan maken van AutoMaatje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator
van AutoMaatje Geldrop-Mierlo via tel. 06 - 34 16 49 01 of mail naar:
mieke.bogaert@levgroep.nl
Ook raden wij geïnteresseerden aan de komende weken de Mierlose
Krant in de gaten te houden.
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Maak nu gratis kennis met De Ouderenlijn
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis
tijdelijk abonnement aan van De Ouderenlijn. Via dit sociale initiatief
kunnen senioren op een eenvoudige manier met elkaar in contact
komen. Dit is veilig, laagdrempelig en vooral gezellig. U kunt fijne telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, desgewenst,
vriendschappen aangaan.
Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen deelnemers gratis 250 belminuten per maand. Lidmaatschap van KBOBrabant is niet nodig. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af
en houdt deelname op. Natuurlijk is het mogelijk om daarna het
abonnement op eigen kosten te verlengen (€ 15,- per maand,
maandelijks opzegbaar).
Hoe werkt het?
Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en op
welke tijden u graag telefonisch contact wilt met andere deelnemers.
De Ouderenlijn belt u en een andere deelnemer met
gelijke interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en
verbindt u met elkaar door. Uw telefoonnummer is
onzichtbaar voor uw gesprekspartner en ook uw
achternaam en adresgegevens worden niet bekendgemaakt aan de ander. Na het gesprek kunt u aangeven aan De Ouderenlijn of het gesprek wel of juist
niet naar tevredenheid is verlopen. Die zorgt er dan voor dat u vaker
of helemaal niet meer met elkaar wordt doorverbonden.
Inschrijven kan via: aanmelden.deouderenlijn.nl. Mocht aanmelden
via de website voor u niet mogelijk zijn kunt u contact opnemen met
KBO-Brabant via tel. 073 - 64 44 066. Wij helpen u graag verder.
KBO-Brabant heeft de Universiteit voor Humanistiek gevraagd onderzoek te doen naar de ervaringen van deelnemers. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en de onderzoeksresultaten
zijn niet tot u als persoon te herleiden.
Als u wenst kunt u zich eerst even oriënteren via de website:
https://www.deouderenlijn.nl/
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Darten in De Vliegert
Dartsactiviteit d'n Bull van De Kersenplukkers is begin dit
jaar doorgestart. Als proef is er een competitie gestart in
het format 301 met twee legs. Wij kunnen deze proef
zeer geslaagd noemen. Tussen de competitiedagen door doen we
allerlei andere dartspellen.
Inmiddels is de competitie afgelopen. Jan Arts is de glorieuze winnaar
en Marie-José Coolen de runner up. De hilarische huldiging
vond plaats op donderdag
14 november jongstleden. Na
een entree met het openingslied van de nummer drie op
de wereldranglijst van
professionele darters, Gerwin
Price ofwel The Iceman,
werden de winnaars verzocht
op hun winnaarstrapje plaats
te nemen waar ze onder luid
applaus werden gehuldigd.
Ze werden gedecoreerd met
een dartrozet en er werd een
flyer uitgereikt.
Als afsluiting van dit jaar gaan we binnenkort met elkaar uit eten in
Mierlo. Vanaf januari 2020 starten we weer met een nieuwe
competitie in het format 501 met twee legs.
Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom. Hebben we uw
interesse gewekt? Informatie is te verkrijgen bij de receptie van
De Vliegert of bij contactpersoon Ed Desar via tel.
0492 - 66 21 66.
Op de foto vlnr.: Marie-José Coolen, Jan Arts en Ed Desar
Tekst en foto: Ed Desar
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Geslaagde muzikale avond met Mierlose toppers
Afgelopen 1 november was het genieten in ons Cultureel Ontspanningscentrum. Twee koren van Mierlose bodem, te weten shantykoor
The Salty Dogs en smartlappenkoor De Kersenhoedjes, brachten met
veel verve een groot aantal liederen ten gehore. Een heel leuke en
gezellige muzikale avond.
Liedjes van The Salty Dogs gaan vooral over het zeemansleven en wat
daar zoal mee
samenhangt.
Dirigent Peter
Uitterhoeve had
niet veel moeite
om het allemaal
goed te laten
verlopen. Het
koor kreeg grote
waardering vanuit
een goed
gevulde zaal, zeker nadat ze hun optreden met Glory, Glory Halleluja
hadden afgesloten. Omdat zingen meestal heel droge kelen oplevert
kon iedereen met een tevreden gevoel naar de bar en dat gebeurde
ook.
Na de pauze was het podium vrijgemaakt voor De Kersenhoedjes,
waar de vier muzikale begeleiders inmiddels al hadden plaatsgenomen. Deze muzikanten brachten de stemming er al in voordat De
Kersenhoedjes hun plaats hadden ingenomen. Zoals te verwachten
was zongen de dames op intense wijze hun liedjes vol vrolijkheid, die
werden afgewisseld door songs over gebeurtenissen vol lief en leed
ofwel kommer en kwijl. Alles werd gezellig aan elkaar gepraat door
algeheel leidster Trui Hofstede.
Het was een knalavond en het zal niet verbazen dat het nog heel,
heel, laat werd.
Tot slot mag best worden vermeld dat onze nieuwe geluidsmedewerker Ton Ratten zijn opperste best deed op de eerste keer dat hij aan
de knoppen zat. En hij deed dat heel succesvol, chapeau, Ton.
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Tekst en foto: Cor Lijten

Overdag tafeltennis voor senioren
Meer bewegen is goed voor iedereen en dus ook voor u. Tafeltennis
is een van de sporten waarbij je heerlijk kunt bewegen met minimale
risico’s op blessures. Ideaal dus.
Uit recent onderzoek is gebleken dat tafeltennis valpartijen kan voorkomen. In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 30 september
2019 over het voorkomen van vallen bij ouderen staat tafeltennis als
eerste tip hiervoor genoemd. Met name de oog-handcoördinatie en
het evenwichtsorgaan worden goed getraind door tafeltennis. Dit is
een van de redenen waarom we de senioren van Mierlo de gelegenheid bieden om wekelijks overdag recreatief te komen tafeltennissen. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren lid van
MTTV’72. Omdat het geen blessuregevoelige sport is kun je tafeltennis
tot op hoge leeftijd blijven spelen. Bij ons kunnen gezelligheid en
meer bewegen goed worden gecombineerd.
De recreantengroep van tafeltennisvereniging MTTV ’72 is alweer
twee maanden bezig met wekelijks overdag enthousiast te trainen
in de mooie Multizaal in sporthal
De Weijer. We spelen anderhalf
uur per week.
Iedereen die interesse heeft in
recreatief tafeltennis is welkom in
de Multizaal van sporthal De
Weijer in Mierlo op de woensdagmiddagen van 14.00 u tot 15.30 uur.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken of meespelen. Wij hebben de
beschikking over tafeltennisbatjes, dus je hebt alleen sportschoenen
en sportieve kleding nodig.
De eerste drie keer is het gratis, daarna betaal je € 1,- per week.
Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je contact
opnemen met Willy de Vaan via: willydevaan@gmail.com
of via tel. 0492 - 83 0145.
Tekst en foto: Willy de Vaan
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Kerstdagtocht Oberhausen: grijp alsnog uw kans
Op 17 december organiseert de reiscommissie een kerstdagtocht
naar het CentrO in het Duitse Oberhausen. Een bezoek aan de
kerstmarkt is prima te combineren met een dagje kerstshoppen om
de laatste inkopen te doen zonder kilometers door weer en wind te
hoeven lopen. Een walhalla voor kerstshoppers en dé manier om in
een ultieme kerststemming te komen! Voor diegenen die zich nog
niet hebben aangemeld zijn er nog mogelijkheden, maar de tijd
dringt!
In het overdekte winkelcentrum zijn meer dan 220 winkels, café’s,
restaurants, prima openbare toiletten en uitgaansmogelijkheden. Je
vindt er veel bekende modeketens.

In de kerstperiode is CentrO werkelijk een sensatie. Er staan maar liefst
150 houten hutjes met allerlei artikelen, cadeautjes en natuurlijk de
nodige lekkernijen. Uiteraard kun je er voor speelgoed en handwerk
terecht maar de zoete versnaperingen zijn hier wel het meest de
moeite waard. De handgemaakte bonbons zijn een echte aanrader
en je vindt hier ook pannenkoeken en fruitbrood. Natuurlijk mag een
goed glas Glühwein niet ontbreken!
We vertrekken op dinsdag 17 december om half tien in de ochtend vanaf restaurant denheuvel naar Oberhausen waar we om
ongeveer 11 uur aan zullen komen.
⟹⟹
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In de bus wordt voor (gratis!) koffie en thee gezorgd. Aan het
eind van de middag, om ca. 16.30 uur, vertrekken we weer naar
Mierlo. U kunt de hele dag optimaal genieten van de verlichte
kerstmarkt en u heeft voldoende tijd om te shoppen, rond te kijken en wat te eten en te drinken.
Voor wie wil wacht als gezellige afsluiting bij terugkomst in restaurant
denheuvel een heerlijk driegangendiner.
Kosten dagtocht inclusief diner (en drankje):
40 euro p.p.
Kosten alleen dagtocht:
22 euro p.p.
U kunt zich nog aanmelden bij de receptie van De Vliegert.
U moet dan aangeven of u wel of niet aan het afsluitingsdiner wilt
deelnemen.
Deze reis gaat door bij minimaal 35 deelnemers. Bij meer dan vijftig aanmeldingen hanteren we een wachtlijst.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Toos
Messing, tel. 06 - 38 31 01 90.
Tekst: Toos Messing
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
Dhr. R. Lageman
Mevr. A. de Putter - van Housselt
Dhr. J.J. Rotte
Dhr. J. Cabri
Mevr. R. van Hoof - Verbeek
Mevr. P. van Vlerken - v.d. Eijnden

7
28
2
12
13
17

okt 2019
okt 2019
nov 2019
nov 2019
nov 2019
nov 2019

Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel
sterkte toe.

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Bestuur Kersenplukkers

8 jan 2020
14 jan 2020
18 feb 2020

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
dinsdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag

3
13 / 27
7
10 / 24

dec
dec
jan
jan

Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
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lange wandeling
korte wandeling
lange wandeling
korte wandeling

Nieuwe Leden
Dhr. W.J.N.G. Boetzkes
Dhr. J.C. Taal
Mevr. C.H.R. Haans

Welkom bij De Kersenplukkers

Ouderenadvies
Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de
cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via
tel. 06 -13 94 63 83.

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 13 jan 2020.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Verslag van de lezing over het Eindhovens kanaal
Op 12 november organiseerde De Kersenplukkers een lezing over het
Eindhovens kanaal. Deze werd op een toegankelijke manier gepresenteerd door Rinie Weijts van Heemkundekring Myerle. Er waren ruim
35 belangstellenden.
Rinie Weijts gebruikte tijdens zijn presentatie in de kleine zaal van De
Vliegert ongeveer 160 foto's. Door deze foto’s, maar zeker ook door
de manier van presenteren, werd zijn verhaal erg helder en duidelijk.
Sommige informatie was voor bepaalde toehoorders misschien gedeeltelijk herkenbaar maar er kwamen ook interessante onbekende
weetjes aan de orde.
Voor diegenen die dat niet weten: het Eindhovens kanaal loopt
vanuit het centrum van Eindhoven via Geldrop en Mierlo tot aan de
Zuid Willemsvaart. Rinie Weijts: “Het kanaal is met de hand gegraven,
natuurlijk gebruikmakend van een schop. Het karwei, dat in 1842
begon, heeft ongeveer drie jaar geduurd.”
⟹⟹

Deze foto dateert uit 1931 en laat het z.g. scheepsjagen zien
Foto: Archief Heemkundekring Myerle
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De boten die vroeger door het kanaal kwamen hadden geen motor
en moesten door menselijke of dierlijke krachten worden getrokken.
Schippers die over een paard konden beschikken gebruikten dat hiervoor. Schippers die dat niet hadden konden alleen maar mankracht
inzetten. Dat was vaak moeder de vrouw met de kinderen. De bruggen die gepasseerd moesten worden zorgden voor een fiks probleem
want het was een heel karwei om het trektouw voorbij de zo genoemde kattenrugbruggen te krijgen. Om die reden zijn er bij de meeste

De kattenrugbrug aan de Oudvensestraat

bruggen dicht langs het water paadjes aangelegd waardoor het
touw onder de brug eenvoudiger kon worden doorgegeven.
Verdere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de dijkdoorbraak, de oorlog, ongelukken, boze schippers, recreatie, natuur, visserij en veel andere interessante bijzonderheden.
Na de bijeenkomst werd door verschillende toehoorders nog gezellig
met Rinie Weijts nagekaart. Zowel Rinie als de toehoorders kunnen
terugkijken op een interessante en geslaagde avond.
Tekst en foto: Cor Vreven
15

Samen Zingen
In november bestond Samen Zingen drie jaar en we waren op deze
dag met maar liefst dertig personen. Een aantal waar we erg blij mee
zijn, maar we willen en kunnen nog groeien!
Samen zingen wil bij ons niet zeggen dat je goed moet kunnen zingen.
We treden namelijk niet op. Plezier hebben in zingen is veel belangrijker want wij zijn echt voor de gezelligheid bij elkaar. We doen dit
allemaal onder zeer professionele begeleiding van Walther op accordeon, Walter op gitaar en Henk als dirigent.
Kun je helemaal niet zingen? Neuriën, playbacken of er gewoon
gezellig bijzitten is ook prima.
De laatste bijeenkomst van 2019 is op woensdag 18 dec.
Kom gerust binnenlopen, kijken of meezingen.
De datums voor 2020 zijn: 8 januari, 12 februari, 8 april, 13 mei, 10 juni,
8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november en
9 december.
Noteer deze dagen alvast in je agenda, en graag tot ziens.
Als je meer informatie wilt kun je het beste contact opnemen met
Maria v.d. Kimmenade via tel. 06 - 83 70 02 51.

16

Kerstviering
Op woensdag 11 december a.s. vindt weer de jaarlijkse kerstviering in
ons Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert plaats. Deze altijd
interessante middag begint om 14.00 uur met een woord van welkom
door onze voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade.
Daarna zingt Canta Classica in samenzang met het publiek het lied
Wij Komen Tesamen. Vervolgens zal kerstmuziek worden gespeeld
door mondharmonicaclub De Vliegerbloazers. Ook komt onze nieuwe
burgemeester, de heer Jos van Bree,
ons toespreken waarna Canta Classica
zal optreden. Zij voeren ons muzikaal
door Europa.
Even na drieën is er een half uur pauze,
waarna onze toneelgroep een
kerststuk zal spelen. Hiervoor zijn de
repetities al enige maanden aan de
gang. Het stuk heet Een grandioze
diefstal en is geschreven door
Waltraud Gotz en vertaald door
Hub Faber. Een tipje van de sluier over
de inhoud: tijdens de kerstkoopavond
komt er een personage in een warenhuis dat niet alleen uitblinkt in
onhebbelijkheid, maar ook nog lange vingers blijkt te hebben.
Na het kerstspel is er een afsluitende samenzang van de aanwezigen
met Canta Classica. Er worden dan de liederen Stille Nacht en We
Wish You A Merry Christmas gezongen.
Rond 17.00 uur is de afsluitende kerstbroodmaaltijd voor diegenen die
zich daarvoor hebben aangemeld.
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Canta Classica treedt op

In het vorige Nieuws Bulletin hebben wij u geïnformeerd over de
nieuwe leiding van Canta Classica. Nu kondigen wij maar liefst drie
optredens aan van ons koor in een tijdsbestek van een maand.

Het eerste optreden op 7 november jl. bij de uitvaart van onze
oud-secretaris en medeoprichter Jan Rotte, kwam onverwacht als een
vuurdoop. Voor de eerste keer namen Fried Manders en Wendy Lina
de leiding. Ze hebben er, met succes, alles aan gedaan om samen
met het koor een mooi en ingetogen optreden te verzorgen.
Vervolgens laten we ons horen aan de leden van De Kersenplukkers
tijdens de kerstviering in De Vliegert op 11 december a.s. Het belooft
een sfeervol optreden te worden, waarbij vooral tederheid en harmonieuze koorklank voorop staan. We maken een muzikale rondreis door
Europa.
En dan zingen we op
18 december een
opmaat naar ons
jubileumjaar 2020!
Op die woensdagavond houdt
Canta Classica een
open repetitie in
De Vliegert. Deze
repetitie begint om
19.00 uur. Iedereen die
mee wil maken hoe er
met dirigent Fried Manders
Fried en Wendy aan het werk
en pianist Wendy Lina gewerkt wordt is van harte uitgenodigd.
⟹⟹
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En bevalt het u zo goed dat u mee wilt zingen met ons, geeft u zich
dan op als lid en kom vanaf woensdag 8 januari meedoen aan de
voorbereidingen voor de vier jubileumconcerten in 2020. U kunt zich
aanmelden tot 31 januari 2020. Daarna kunnen nieuwe leden niet
meer instromen voor het eerste concert in april.
2020 belooft een geweldig jaar te worden met veel muzikaliteit en
vreugde. Laat deze kans niet voorbij gaan!
Tekst en foto: Frans Sools

* * * * *

Sinterklaas in De Vliegert
Op 5 december is sinterklaas weer op bezoek in
De Vliegert.
De komst van de goedheiligman in ons Cultureel Ontspanningscentrum is steeds opnieuw weer een mooie
belevenis voor jong en oud. Daarom zijn alle opa’s en
oma’s ook nu weer welkom en ook de kinderen van
groep één t/m vier van Pur Sang zullen er dan bij zijn. En
niet te vergeten onze mondharmonicaclub De Vliegerbloazers.
Wij zullen de sint vanaf 9.00 uur begroeten in
De Vliegert.
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Senioren Belangen Geldrop–Mierlo
zoekt nieuwe bestuursleden
Senioren Belangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is het samenwerkingsverband van de seniorenbond KBO-Geldrop, De Kersenplukkers en
de Geldropse seniorenvereniging PVGE. Zij vertegenwoordigt deze
drie organisaties bij diverse overheidsinstellingen, waaronder de
gemeente Geldrop-Mierlo.
SBG-M wil graag uitbreiding van het huidige bestuur en is daarvoor op
zoek naar bestuursleden in het algemeen maar vooral naar een
secretaris. Als u interesse heeft in een bestuursfunctie wordt u verzocht
contact op te nemen met de voorzitter van SBG-M, de heer Hein
Crooijmans via tel. 06 - 22 60 03 57.

* * * * *

De Vliegert in kerstsfeer
Jan Smeets zorgt in De Vliegert al jarenlang voor de
prachtige kerstversiering. Sinds vorige kerst staat Jan er niet
meer alleen voor, Jan kreeg hulp van een vijftal kerstelfjes.
De Vliegert was door hen zeer smaak- en sfeervol ingericht.
Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de versiering van
Kerstmis 2019. Succes!
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Nieuws uit de biljartzaal
Kersttoernooi
Oh kom er eens kijken, wat er in de biljartzaal gebeurt.
Alles georganiseerd…door de goede wedstrijdleiders.
Binnenkort begint alweer ons kersttoernooi. Het vindt plaats van 16 t/m
20 december. Dit betekent vijf middagen lekker biljarten in een mooie
kerstachtige biljartzaal. Inschrijven kan tot 1 dec. maar komen kijken
mag iedereen.

Woensdagavondcompetitie
In de woensdagavondcompetitie wordt er lustig op los gespeeld en
we hebben er inmiddels driekwart van de wedstrijden opzitten. Zowel
Gerrit als Toon, beide oude rotten in het biljarten, weten de banden
goed te raken.
Periodekampioenen
De tweede periode is inmiddels van start gegaan. Hieronder de juiste
winnaars van de eerste periode. Alle winnaars gefeliciteerd!

Je kunt je weer inschrijven voor de biljartlessen op maandagochtend.
De lessen beginnen op 13 januari 2020. De kosten zijn nog steeds € 8,50
voor tien lessen.
Gebruik van onze biljartzaal
Als er in onze biljartzaal geen activiteiten van de biljartclub plaatsvinden kunnen alle leden van De Kersenplukkers gebruik maken van de
⟹⟹
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biljarts. Er staan enkele biljartkeus ter beschikking. Als er een biljart vrij is
kan men, na het invoeren van een 20-cent muntje, de ballen van de
klok halen om er vijftien minuten mee te spelen. Per keer mag
maximaal één muntje per speler in de klok worden gedaan. Je kunt
met iemand samenspelen.
Als alle biljarts bezet zijn kun je op het tafeltje bij de ingang van de zaal
inschrijven Deze wachtlijst wordt op volgorde van inschrijving
afgewerkt. Als regel geldt: de laatst vertrekkende uit de biljartzaal doet
het licht uit, de ramen dicht en de ventilator uit.
2019
We staan stil bij onze biljarters die er niet meer bij zijn.
De wedstrijdleiding en het bestuur danken jullie dat jullie het hen niet
te moeilijk hebben gemaakt en wensen iedereen fijne feestdagen en
een oplopend moyenne in 2020.
Website en e-mailadres Biljartclub
website: bcdevliegert.kersenplukkers.nl
e-mailadres: biljartclub@kersenplukkers.nl
Tekst en foto: Ad Brouwers

De Redactie wenst u fijne feestdagen
en
een gezond en gelukkig 2020 toe!
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Agenda

dag

datum

Bridgeclub - Vrijwilligersmiddag

donderdag

28 nov

13.30 uur

Carnavalsvereniging
Prins - Prinsesverkiezing

zondag

1 dec

14.00 uur

Kienen

dinsdag

3 dec

19.30 uur

Informatiebijeenkomst
Automaatje

dinsdag
donderdag

3 dec
12 dec

9.30 uur
9.30 uur

Sinterklaasviering voor
Jong en Oud

donderdag

5 dec

9.00 uur

Carnavalsvereniging
Prinsenreceptie

zondag

8 dec

14.00 uur

De Kersenplukkers kerstviering

woensdag

11 dec

14.00 uur

Biljartclub - kersttoernooi

ma t/m vr

Samen Zingen

woensdag

18 dec

14.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

21 dec

20.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

4 jan

20.00 uur

16 - 20 dec

aanvang

13.30 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 13 jan 2020.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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