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Beste Kersenplukkers,
Allereerst nog een heel gezond, gelukkig en veilig 2018.
Ik hoop dat we er met z’n allen een goed Kersenplukkersjaar van kunnen maken. Als we al beginnen met
een dosis tolerantie, bereidwilligheid, inzet en veel
humor moet dit zeker lukken.
Er gaan, om wat voor redenen dan ook, mensen weg bij
onze vereniging. Maar gelukkig komen er ook weer nieuwe bij. Al deze
mensen wens ik heel veel succes en dank ik voor hetgeen ze gedaan
hebben of gaan doen.
Er staan weer vele acties op de agenda van onderafdelingen en diensten. Hierover kunt u de komende tijd in dit Nieuws Bulletin lezen. Ook hier
wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld. Dus …. bezoek onze Vliegert.
Mijn ervaring van het afgelopen jaar is dat er veel mensen gebruik maken
van onze nieuwe bar en zit/leeshoek. Dat is heel prettig. U ziet dat onze
nieuwe look effect heeft.

In april gaan we een open dag houden waar eenieder zich kan presenteren. U hoort daar nog van. Maar ook voor buitenstaanders, die nog geen
lid zijn, is dat een mogelijkheid onze vereniging beter te leren kennen. Dus
laat het anderen weten!
Als voorzitter van De Kersenplukkers maak ik ook deel uit van het SBGM
ofwel Senioren Belangen Geldrop-Mierlo. Dit is een organisatie die beleid
voert voor alle senioren van Geldrop-Mierlo. Momenteel zijn wij bezig om
te kijken wat de politieke partijen de afgelopen periode hebben gedaan
voor onze doelgroep en wat er op het programma staat voor de komende zittingstijd. De verkiezingen staan immers voor de deur. Met name gaan
we kijken naar de kwetsbare ouderen, hoe het staat met bouwen en
wonen voor ouderen en de veiligheid voor onze mensen. Dit is natuurlijk
heel kort gezegd, maar schetst wel een beeld. Laat mij gerust weten als u
daar vragen of opmerkingen over heeft.
Ik wens u veel leesplezier met ons eerste Nieuws Bulletin van 2018.
Met vriendelijke groet, Marie José van de Kimmenade, voorzitter
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Canta Classica het nieuwe jaar in
De leden van Canta Classica wensen alle lezers
van dit Nieuws Bulletin een gezond en muzikaal
jaar toe.
Canta Classica is het zangjaar begonnen met een concert in
De Vliegert op 14 januari. Zangliefhebbers van klassieke muziek
hebben duidelijk genoten van het uitgebreide repertoire.
Naast werken van bekende componisten als Mozart en Brahms
werden ook liederen van minder bekende componisten als Moore
en Somma uitgevoerd.
In de pauze werd door enkele leden van Canta Classica de bekende Mierlose kersenvlaai aangeboden aan het publiek en het koor.
Mede daardoor was de stemming na de pauze ontspannen zodat
eenieder nog meer kon genieten van het concert.
Op het eind van deze maand en wel op 29 januari treedt Canta
Classica op in ‘t Kruispunt in Geldrop. Daar wordt op maandagmiddag door drie koren een gratis toegankelijk concert gegeven dat
wordt georganiseerd door Zang en Vriendschap. Ook dit koor staat
onder leiding van Marion de Wit.
Op 8 april verzorgt Canta Classica samen met de Maasecho uit
Boxmeer in De Vliegert een concert dat, naast bekende liederen,
enkele nieuwe nummers zal bevatten.
Hierover zullen we u later uitgebreider informeren.

-DMDKHWJDDWGRRU
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Wordt lid van Rabobank Peelland-Zuid en doe mee aan de
Rabobank Clubkas Campagne
In 2018 organiseert Rabobank Peelland Zuid weer een Clubkas Campagne
voor verenigingen. Natuurlijk gaan De Kersenplukkers daaraan weer meedoen. Hoe meer stemmen op onze vereniging worden uitgebracht, hoe
hoger de opbrengst.
Om te kunnen stemmen, moet u vóór 1 februari 2018 een lidmaatschap
van de Rabobank hebben. Het lidmaatschap is gratis en levert u ook nog
diverse voordelen op. Zie hiervoor de website van de Rabobank onder
‘Leden’. Wanneer u nog geen lid van de Rabobank bent en u beschikt
over internet dan is het lidmaatschap van de Rabobank aanvragen heel
eenvoudig.
Ga naar www.rabobank.nl/leden.
¨ Klik in de oranje balk aan; Word lid van de Rabobank.
¨ Vul het aanvraagformuliertje in en klik op verzenden.
Wanneer u geen internet hebt, kunt u ook gewoon Rabobank Peelland
Zuid bellen om een lidmaatschap aan te vragen; tel. 0493-393393.
Aarzel niet en wordt lid van de Rabobank zodat u bij de Clubkas Campagne 2018 onze vereniging ook financieel kunt steunen door uw stem op
De Kersenplukkers uit te brengen. U ontvangt in de loop van de maand
maart 2018 de stemkaart. Wanneer u die kaart bij De Vliegert
inlevert, zorgen wij voor invulling van de stemmen en kunnen wij daarmee
een zo hoog mogelijke opbrengst realiseren. U mag maximaal 5 unieke
stemmen uitbrengen op de aangemelde verenigingen. Als u voorkeur
hebt voor het uitbrengen van uw stemmen op een bepaalde vereniging
dan kunt u dat op de kaart aangeven.
De stemperiode is van 5 tot en met 30 april 2018 en de uitreiking van de
cheques vindt plaats tussen half mei en half juni.
Wordt tijdig lid van de Rabobank en steun onze vereniging.
Ben Janssen, penningmeester

.RPWKHWJRHGLQGHVDORQYDQ7DQWH%HOOD"
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Operettekoor Priamore in De Vliegert; zondag 4 februari
Het ongeveer vijftig leden tellende operettekoor Priamore uit Nuenen komt
haar kunsten vertonen met een optreden in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. Dit kun je komen bekijken en beluisteren op zondag 4
februari a.s. om 14.00 in de grote zaal.
Priamore betekent eerste liefde en voor het operettegezelschap met deze
fraaie naam is dat de liefde voor zingen.
Priamore begon als doorstart van het Nuenense operettekoor
Enos. Inmiddels heeft het koor het 12½-jarig jubileum gevierd.
Het repertoire bestaat uit musical, gospel en liederen. Later
kwam ook theater op het programma te staan. Regisseur Toos
van Asten en dirigent Cees van der Weijden werken samen om
een mooie productie neer te zetten.
Dit mooie concert is voor iedereen toegankelijk. Toegangskaarten kosten
¼ 3,- per stuk en zijn verkrijgbaar aan de bar van De Vliegert

Mededelingen van het bestuur
Jaarvergadering
De jaarvergadering van onze vereniging is verplaatst naar woensdag
28 maart. Nadere informatie volgt maar reserveer deze belangrijke
datum s.v.p. alvast in uw agenda.
Op die dag zijn er geen andere activiteiten in De Vliegert toegestaan.
Koningsdag
Op Koningsdag, vrijdag 27 april a.s., is De Vliegert gesloten.

=LMQERXZYDNNHUVZHOJHVFKLNWYRRUHHQ%HDXW\6DORQ"
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Overleden
Dhr. H.F.C. van Luik
Mevr. A.M. Hendrikx - van Gog
Mevr. B.G. Zwart - Straatman
Dhr. H.M. v.d. Maat
Dhr. A.A.C. Bollen
Dhr. H.A. van Stiphout
Dhr. W.F.M. van Bommel
Dhr. A.M.J. de Ruijter
Dhr. C.M. van Brussel
Mevr. J.L.W. Michels
Dhr. J. Evers
Dhr. P.J. Blaauw

3 juli 2017
24 nov 2017
27 nov 2017
7 nov 2017
15 dec 2017
20 dec 2017
21 dec 2017
25 dec 2017
26 dec 2017
31 dec 2017
2 jan 2018
13 jan 2018

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

Vergaderschema’s
Algemeen bestuur
Activiteitencommissie

20 febr 2018
21 febr 2018

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

26
6
9 / 23
6

jan
febr
febr
maart

korte wandeling
lange wandeling
korte wandeling
lange 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
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Nieuwe Leden
Dhr. N.L.M. Willems
Mevr. A.M.T. Willems - Wortel
Dhr. J.A.W.M. Stortelder
Mevr. M.H.J. Stortelder - v.d. Berg
Dhr. A.J.F.J. Weeber
Mevr. M.C.W. Weeber - Jonkers
Dhr. M.L. van Empel
Mevr. J.C. v.d. Broek - Siemons
Dhr. J. Kersten
Mevr. M.C. Smits
Mevr. J. van Mazijk
Dhr. H. van Oirschot
Dhr. A.M. Kersten

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 19 februari 2018.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Neil Diamond Memories; zaterdag 24 februari
Op zaterdag 24 februari a.s. organiseert de activiteitencommissie van
De Kersenplukkers in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert het
avondvullende programma Neil Diamond Memories. Zanger Marcel
Smulders zal live liedjes brengen van Neil Diamond. Hij wordt begeleid
door zijn geluidsman.
Marcel Mulders is vanaf zijn achttiende jaar geïnspireerd door Neil Diamond. Hij weet de typische Neil Diamond-sound en -sfeer met hoge
kwaliteit en veel gevoel in zijn optreden te leggen. Met zijn warme stem
en de juiste uitstraling brengt Marcel Mulders de grootste hits van de
wereldberoemde Amerikaanse topzanger en songwriter uit New York ten
gehore.
Het gaat natuurlijk een avond worden van hoog niveau want wie kent
niet de songs van deze wereldster. Dit is een fantastische mogelijkheid
om nog eens terug te keren naar de tijd van toen, vooral de jaren zestig
en zeventig. Maar ook songs uit meer recente jaren zullen niet ontbreken.
Geniet van de mooiste ballades en songs van Neil Diamond. Geniet van
zijn grootste hits, waaronder Sweet Caroline, Song Sung Blue, Beautiful
Noise en Solitairy Man. Zing en dans gezellig mee tijdens deze fantastische show.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Het optreden van Marcel
Smulders begint om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open.
Kaartjes zijn, voor de prijs van slechts ¼ 3,50 per stuk, te koop aan de bar
van De Vliegert. Telefonisch bestellen kan via: 0492 - 66 34 36.
Op de avond zelf kosten de kaartjes ¼ 5,-. Maar let op: vol is vol!

:DWLVKHWUHVXOWDDWYDQHHQKRW-VWRQHPDVVDJH"
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Afscheid redactieleden
Op de redactievergadering van 19 januari hebben we afscheid genomen
van drie redactieleden: Ton v.d. Bruele, Jaap Veneman en Jan v.d. Ploeg
hebben hun functie als lid van de redactie van ons Nieuws Bulletin
neergelegd. Voorzitter Marie José v.d. Kimmenade was aanwezig om
deze mensen te bedanken en een
klein presentje te overhandigen.
Jaap Veneman was maar liefst ruim
tien jaar redactielid. Maar Jaap is een
typisch manusje-van-alles en deed dan
ook veel meer. “Op een gegeven
moment is het genoeg geweest. Mijn
besluit om te stoppen met het redactiewerk heb ik al enkele maanden
geleden genomen en ik moet eerlijk
zeggen dat me dat goed bevalt. Ik kijk
overigens terug op een heel mooie en
plezierige tijd als redacteur en wens de
redactie een mooie toekomst toe.”
Ton v.d. Bruele heeft ongeveer zes jaar deel uitgemaakt van de redactie.
Hij was de schakel tussen de redactie en het hoofdbestuur. Ton zegt:
“Na zoveel jaren verschillende functies binnen De Kersenplukkers te hebben bekleed maak ik nu ruimte voor andere mensen met nieuwe ideeën.
Ik heb mijn werkzaamheden voor De Kersenplukkers altijd heel graag
gedaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Nieuws Bulletin ook in de toekomst van hoge kwaliteit zal blijven.”
“Ik was vooral een man van de punten en de komma’s” zegt Jan v.d.
Ploeg die ruim vijf jaar zijn uiterst precieze werk binnen de redactie heeft
gedaan. “Ik vond het heel fijn mijn bijdrage aan het mooie Nieuws Bulletin
te leveren en voelde me gewaardeerd voor mijn werk.
Ik wens de redactie alle mogelijke succes in de toekomst.”

0LVVFKLHQRRNQRJHHQZD[MH"
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Toneelvereniging De Kersenplukkers speelt
Tante Bella’s Beautysalon
Op donderdagmiddag 8 maart en op vrijdagavond 9 en zaterdagavond
10 maart speelt de toneelvereniging van De Kersenplukkers de door
Henk Roede geschreven klucht Tante Bella’s Beautysalon. De uitvoering
op 8 maart is alleen voor leden van De Kersenplukkers. De andere
avonden zijn voor iedereen toegankelijk.
Deze uitvoering zou aanvankelijk al eerder plaats hebben gevonden,
maar kon toen, wegens droevige omstandigheden, niet doorgaan.
Om uw geheugen nog even op te frissen de inhoud in het kort.
Tante Bella had een beautysalon. De salon was een beetje gedateerd,
maar liep nog behoorlijk, al waren haar klanten niet de gemakkelijkste.
Maar Tante Bella is gestorven. De neven Berend en Albert, schilder en
bouwvakker, vinden dat trouwens niet zo erg. Het contact met hun
tante was niet om over naar huis te schrijven en nu krijgen ze immers
een erfenis. Ze willen de salon weer bij de tijd brengen. Berend denkt de
salon voor veel geld te kunnen verkopen, als die hier en daar is opgeknapt. Ze willen geen klanten en omzet verliezen en de salon tijdens hun
werkzaamheden gewoon open houden. Maar kunnen ze dat als bouwvakkers wel aan met die veeleisende klanten? En zijn zij wel de enige
erfgenamen, of zijn er nog meer kapers op de kust?
Berend en Albert komen voor veel verrassingen en problemen te staan,
die ze echter ‘vakkundig’ proberen op te lossen. U kunt zich voorstellen
dat dit tot veel hilariteit leidt. We kunnen u garanderen dat u veel plezier zult hebben. Kom kijken en tot ziens dus in Tante Bella’s Beautysalon.
De voorstelling op donderdag 8 maart a.s. is voor leden van De Kersenplukkers en begint om 14.00 uur. Mocht u op die dag verhinderd zijn,
dan kunt u deze leuke klucht ook nog zien op de open voorstelling op
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart a.s. om 20.00 uur.
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Kaartjes voor Tante Bella’s Beautysalon
Zoals we allemaal weten hebben de toneelvoorstellingen Tante Bella’s
Beautysalon vorig jaar vanwege droevige omstandigheden helaas geen
doorgang kunnen vinden. De kaartjes die toen verkocht zijn, zijn geldig
voor de komende voorstellingen. Mocht u nog kaartjes hebben en daar
geen gebruik van kunnen of willen maken kunt u deze inleveren aan de
bar van De Vliegert. Uiteraard krijgt u dan uw geld terug.
Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar van De Vliegert,
of telefonisch te reserveren via tel. 0492 - 66 34 36.
Een kaartje voor de voorstelling op donderdag 8 maart a.s. kost ¼ 2,en kaartjes voor op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart kosten ¼ 7,-.

.RPWKHW]LHQRS–HQPDDUW
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Nieuws uit de biljartzaal
De beste wensen voor 2018
BC De Vliegert wenst al haar leden een voorspoedig en gezond 2018.
Kersttoernooi 2017
Het traditionele kersttoernooi was weer een doorslaand succes; dit keer
met een record aantal deelnemers van 72! Na vier dagen voorrondes
gingen de zestien beste spelers naar de finaleronde op de vrijdag.
Winnaar werd Jos van den Broek.
Biljartcompetities
De tweede periode van onze libre-competitie is bijna afgerond. Bij het
ter perse gaan van dit Nieuws Bulletin waren nog niet alle periodewinnaars bekend. De derde, en laatste, periode start eind januari. Ook de
woensdagavondcompetitie is aan de tweede helft begonnen. Beide
competities lopen nog tot medio april.
Biljartlessen
Op 8 januari zijn op de maandagochtend de wekelijkse biljartlessen weer
gestart. Onze biljartgoeroes o.l.v. Tiny Meulendijks doen weer tien weken
hun uiterste best om een aantal leden van onze biljartclub de basistechnieken van het biljarten bij te brengen.
Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen)
Voor de zeven teams van BC De Vliegert is de tweede helft van de
stadscompetitie Helmond e.o. begonnen. In de eerste maanden van dit
jaar vinden ook weer de wedstrijden van het zogeheten Persoonlijke
Kampioenschap (PK) plaats. Verdeeld over vier klassen spelen zeventien
leden van BC De Vliegert om de ereplaatsen in hun klasse. Uiteraard
wensen wij alle deelnemers veel succes!
Contributie
Bijna alle leden hebben voor de biljartcontributie van ¼ 16,- een automatische incasso getekend. Deze leden hoeven niets meer zelf over te maken want hun contributie wordt op de laatste werkdag van januari automatisch geïnd. Degenen die GEEN automatische incasso hebben
kunnen, o.v.v. Biljartcontributie 2018, ¼ 16,- overmaken op rekening:
NL66 RABO 0148 1086 52 ten name van Henk Groenemans.
Website: Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze
website www.bcdevliegert.nl
Bestuur biljartvereniging.
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Agenda

dag

datum

aanvang

Jastoernooi

donderdag

25 januari

13.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

27 januari

20.00 uur

Kienen

dinsdag

30 januari
27 februari

19.30 uur
19.30 uur

Operettekoor Priamore
treedt op in De Vliegert

zondag

4 februari

14.00 uur

Dansavond - mag verkleed met DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

10 februari

20.00 uur

Carnaval bij
De Kersenplukkers

zondag
tm dinsdag

11-12-13
februari

14.00 uur

Neil Diamond Memories

zaterdag

24 februari

20.00 uur

Toneeluitvoering
Tante Bella’s Beautysalon
Alleen voor de leden, op

vrijdag
zaterdag
donderdag

9 maart
10 maart
8 maart

20.00uur
20.00 uur
14.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

24 maart

20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
De Kersenplukkers

woensdag

28 maart

14.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 19 februari 2018.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.
Druk: Drukkerij Messerschmidt

15

De volgende bedrijven zijn
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.
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