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Beste Kersenplukkers, 

 

Wij zitten alweer aan het laatste Nieuws Bulletin van dit 

seizoen. Hierna volgt een vakantieperiode waarin veel 

mensen weg zijn, of met dit mooie weer toch besluiten 

om lekker thuis te blijven. Het is nu hier ook erg fijn en 

mooi, als je er maar voor open staat. 

 

Wij hebben in ons vorig bulletin u de vakantie-openingstijden van De  

Vliegert laten weten. Nu in deze vakantieperiode is het ‘s ochtends en  
’s avonds gesloten. Maar iedere middag is het gebouw open. Je kunt er 
altijd terecht om gezellig te kaarten, te sjoelen, te buurten en koffie te drin-

ken of een borreltje te pakken.  

Ik kreeg te horen dat dit voor sommige mensen onduidelijk was. Maar er is 

echt iemand aanwezig om u te helpen. Dus voor mensen die niet weten 

wat te doen in de namiddag, spreek iets af met bekenden of vrienden en 

kom naar De Vliegert. Of je komt alleen, er is altijd wel iemand waar je 

mee kunt buurten! Het zou jammer zijn als de barmedewerkers er voor 

niets staan.  

De afdelingen die er normaal hun activiteiten hebben, weten hun tijden 

wel. Niemand hoeft zich te vervelen in vakantieperiode. 

 

Graag wil ik u al attent maken op 6 oktober. Dan is er in ons verenigings-

gebouw weer een testdag van Max Vitaal. U kunt laten testen hoe fit u 

bent en wat u nog kunt verbeteren.  Deze testdag is er vorig jaar ook  

geweest en er was veel belangstelling voor. Dit wordt vanuit de gemeente 

gepromoot. Verdere informatie volgt nog in andere Nieuws Bulletins. Maar 

U kunt deze datum alvast noteren.  

 

Ik wens u allen een fijne vakantie toe en hopelijk vindt u in deze vakantie-

periode, in de namiddag ook de weg naar De Vliegert. 

 

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

 

Als vereniging moeten wij voldoen aan de AVG. Voor het Nieuws Bulletin 

en de website heeft dat gevolgen die het bestuur en de redactie graag 

onder uw aandacht willen brengen.  

 

Zowel in het Nieuws Bulletin als op de website worden regelmatig per-

sonen met naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeld. Er worden 

tevens foto's geplaatst waarop personen duidelijk herkenbaar zijn. Deze 

zaken vormen een belangrijk aspect van onze vereniging en moeten 

mogelijk blijven. De AVG eist nu dat steeds toestemming gevraagd 

wordt voor het publiceren van deze persoonsgegevens.  

 

Als u een artikel instuurt voor publicatie dan vragen wij u vanaf nu om 

daar een toestemmingsverklaring bij te voegen van personen van wie 

persoonsgegevens worden vermeld. Zonder een dergelijke verklaring 

zullen de persoonsgegevens uit de tekst worden verwijderd. 

 

Bij foto's die personen gericht in beeld brengen is toestemming van de 

betreffende personen vereist. De gegeven toestemming zullen wij bij de 

foto's vermelden. Zonder toestemming voor de foto's kan het artikel  

geplaatst worden maar zullen wij foto's indien nodig eruit verwijderen. 

 

Voor publicaties die door leden van de vereniging zelf worden verzorgd 

zoals in clubbladen, kranten, clubwebsites en onlinemedia is de vereni-

ging niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.  

De officiële communicatiekanalen van de vereniging zijn het Nieuws 

Bulletin en de website www.kersenplukkers.nl. Subdomeinen van kersen-

plukkers.nl vallen hier niet onder en zijn clubwebsites, ook al hebben zij 

dezelfde hostingprovider als de vereniging.  
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Nieuwe wedstrijdleider bridge  

 

Eilis Eilander is de nieuwe wedstrijdleider van Bridgeclub De Vliegert.  

Ze volgt Pieter de Bruin op die deze mooie maar veeleisende functie 

drie jaar lang heeft uitgeoefend. 

 

Het leiden van de grootste bridgeclub van Mierlo is een prachtig vak. 

Wel 140 mensen bij elkaar in de grote zaal van De Vliegert en jij moet 

zorgen dat alles op rolletjes loopt met de computer, de scoreverwer-

kingskastjes en de indeling van de paren. Dan moet je ook nog tijd 

hebben om iedereen even persoonlijk te verwelkomen. Vervolgens 

spreek je de aanwezigen toe en als de wedstrijd eenmaal is begonnen 

dan ben je bezig met foutjes bij de score-invoer recht te zetten,  

mensen die aan de verkeerde tafel zitten naar de juiste te dirigeren en 

soms met nog veel ingewikkeldere problemen. En niet te vergeten, je 

bent tevens hoofdarbiter.  

 

Vandaar dat als de zittende wedstrijdleider vindt dat hij het lang  

genoeg heeft gedaan er niemand in de rij staat om hem op te volgen. 

"Ik kan wel merken dat ik drie jaar ouder ben geworden", zei Pieter bij 

aanvang van de laatste wedstrijd die hij leidde op 1 juni. Maar hij zei 

het ook graag gedaan te hebben en kreeg een groot applaus van de 

leden die hem waarderen om zijn enorme inzet en nauwkeurigheid. 

Pieter heeft zich maar aan één ding geërgerd: als de kaarten weer 

eens 14-12, of nog erger, 16-10 zaten terwijl toch iedereen precies 13 

kaarten moet hebben. Een vermaning, maar wel met een kwinkslag, 

was meestal het gevolg. 

 

Ondanks de grote uitdaging die het wedstrijdleiderschap inhoudt had 

Pieter al een opvolger gevonden, en wel Eilis Eilander. Zij is bepaald 

geen onbekende in de Mierlose bridgewereld. Ze is al jaren lid van 

meerdere clubs en was actief als bestuurslid voor De Kersenplukkers.  

"Ik moet nog veel leren",  zo vertelt Eilis" maar de zomercompetitie is 

een mooie periode om te oefenen". Inmiddels heeft ze al een paar 

zomerwedstrijden erop zitten. De leden zijn maar wat blij dat er weer 

een goede wedstrijdleider is.  
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Libelle Zomerweek  

Op dinsdag 22 mei is een behoorlijk aantal leden van De Kersenpluk-

kers naar de Libelle Zomerweek in Almere geweest. Het thema dit jaar 

was ‘Disco love’. Onder het gezelschap bevond zich één heer, en 
naar verluidt heeft hij zich net zoals de dames prima vermaakt. Onder 

de bezielende leiding van Marcel, chauffeur van de OAD, waren we 

rond 11.00 uur in Almere, waarna het gezelschap zich verspreidde. Het 

weer was uitstekend en er hing een prettig sfeertje op de locatie aan 

het Almeerderstrand. Overigens, of de dames en/of heer zich aan de  

disco hebben overgegeven is niet bekend. 

 

Al bij binnenkomst ontvingen we een handige tas voor onze folders, 

kortingsbonnen, aankopen e.d. Er was genoeg te zien, te luisteren, te 

proeven … én te kopen! Er was voor ieders wens wel iets te vinden of 
te bewonderen. Het geheel was ruim opgezet, zodat men lekker relaxt 

kon rondlopen. Gelegenheid om een hapje en drankje te nuttigen en 

daarbij even uit te rusten was er volop, uiteraard ook op het strand.  
 

Als afsluiting hebben we in Gameren nog genoten van een prima  

diner. Kortom, een heel plezierige dag zo werd in het algemeen  

geoordeeld. Tegen half tien waren we weer terug in Mierlo waar in-

middels de regen met bakken uit de lucht viel, maar ja, oost west, thuis 

best, dus dan toch maar die bus uit en een nat pak halen. 
 

Dank voor ieders inbreng aan deze dag.  

 

Toos Messing 
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   Overleden 

   

  Mevr. Ria van Lottum     

  Mevr. Gerda van Neerven     

  Mevr. Nella van Stiphout - Beks   

  Mevr. Fien v.d. Boomen - Caris     

  Dhr. Piet Kox 

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
  

 vrijdag     13 / 27  juli         korte wandeling 

 dinsdag       7  aug         lange wandeling 

 vrijdag     10 / 24  aug         korte wandeling 

 dinsdag       4  sept         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 
 

Vergaderdata 
 

 Algemeen bestuur     17 juli    2018 

 Activiteitencommissie    15 aug 2018 

 De Oude Kersenboom     21 aug 2018  

 Activiteitencommissie    12 sept 2018 
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Nieuwe Leden 

 
 

Dhr. F.J.M. Steenbakkers   

Mevr. W.D.A.M. Steenbakkers - Douven  

Mevr. J.F.M. van Hooft 

 

Welkom bij De Kersenplukkers 

Oproep van de redactie 
 

Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,  

wanneer zij iets bijzonders te melden hebben, of behoefte  

hebben aan nieuwe leden, dit altijd doorgeven aan de redactie. 
 

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende  

Nieuws Bulletin is maandag 20 aug 2018. 
 

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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Mondharmonicaclub  
 

Onlangs hebben we op onze jaarvergadering afscheid genomen van 

Jan Vogels als voorzitter, een taak die hij met verve heeft vervuld. Na 

twintig jaar! is het mooi geweest en is er weer iemand anders aan de 

beurt. Beschikbaar en gekozen hiervoor is Maria van de Kimmenade. 

Succes Maria met deze gezellige club. 

Een van de eerste acties van Maria was om Jan Vogels voor te stellen 

als ERELID. Hier was iedereen het mee eens. Proficiat Jan en bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afgebeelde personen hebben toestemming verleend voor publicatie 
 

Spelen is fitness voor de longen  

Dat is een van de redenen om mondharmonica te spelen. Er staan 

diverse artikelen op internet die dit bevestigen. Maar het is ook gezel-

lig om met elkaar muziek te maken. Bij ons kan dat iedere vrijdagmor-

gen, dan oefenen we en drinken gezellig koffie met elkaar. Optreden 

doen we ook, maar niet zo vaak. Er zijn wel medische blaaspijpjes 

voor mensen met longproblemen, maar het is toch veel leuker om dat 

met elkaar te doen op een mondharmonica. Blazen kan iedereen 

ook zonder longproblemen en liedjes blazen kunnen we je leren. 
 

Repetities 

Elke vrijdagochtend (tot 6 juli) van 09.45 tot 11.30 uur in De Vliegert en 

bezoekers of geïnteresseerden zijn van harte welkom.!!! 
 

E-mail: mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl  

En verdere Info: Ad Brouwers tel. 06 25 01 53 35 
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Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo zoekt een voorzitter en 

een secretaris 

 

De stichting SBGM behartigt namens de ouderenbonden de belangen 

van 50-plussers binnen Geldrop en Mierlo op het gebied van bouwen 

en wonen, zorg en welzijn en veiligheid en verkeer.  

 

Voor de gemeente is de stichting gesprekspartner met betrekking tot al 

deze onderwerpen. Zie website www.seniorenbelangen-gm.nl.  

Wij zoeken een gedreven voorzitter (M/V) en dito secretaris (M/V) die 

ons bestuur komen versterken. 

 

Is je interesse gewekt of wil je meer informatie? Neem dan contact  

op met Hans Josiassen, tel. 06 - 15 44 99 11 of  

Marie-José van de Kimmenade tel. 06 - 24 27 33 31. 

 

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo.  
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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.  

Samen zingen 
 

Wij zijn heel blij om te kunnen mededelen dat de bijeenkomsten in 

het kader van Samen Zingen steeds meer vorm krijgen. 
 

Zoals alle verenigingen heeft ook Samen Zingen een vakantiepau-

ze. Na de vakantie zullen een accordeonist (Walther), een gitarist 

(Walter), en een begeleider (Henk) er mede voor gaan zorgen dat 

de middagen nog gezelliger worden. 
 

We hebben al een keer samen gezongen en het was oergezellig.  

Ook hebben we er voor gekozen om voortaan één keer per 

maand bij elkaar te komen om samen te zingen en dat is op elke 

tweede woensdag van de maand. De datums zijn:  

12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. 
 

Op 12 december is het Kerstviering in De Vliegert dus een 

mooie gelegenheid om ons te laten horen. 
 

Zet deze datums in je agenda en sluit je aan. Je krijgt er zeker 

geen spijt van! 
 

Voor meer informatie kun je terecht bij Maria v.d. Kimmenade, 
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Aan alle leden van de fietsclub De Vliegert-Trappers 
 

Uit ervaring blijkt dat voor de tochten op de woensdagen veel 

minder belangstelling is dan voor die op de maandagen. Op 

maandag zijn er gemiddeld twintig personen en op woensdag 

amper acht waarvan vier begeleiders. 

 

We hebben er aan gedacht de tochten op woensdag te schrap-

pen maar uiteindelijk hebben we besloten om tot het einde van 

dit fietsseizoen zowel op maandag als op woensdag 

tochten te blijven organiseren. 
 

Dan nog een mededeling van algemeen belang. 

 

Gerrit v.d. Boogaard stopt na dit seizoen met fietsen. 

Als er andere mannen of vrouwen zijn die taken over 

willen nemen horen wij dat graag. Hopelijk kunnen we dan ook 

weer volgend jaar gaan fietsen. 

OPROEP - Vrijwilliger kerstversiering  
 

Na jaren de kerstversiering verzorgd te hebben in de zaal van  

De Vliegert, ben ik op zoek naar iemand die dit van mij wil en kan 

overnemen. 
 

Ik word een dagje ouder en daarom wil ik dit graag doorgeven 

of leren aan een persoon die het ook fijn vindt om met bloemen 

en planten creatief te zijn. 
 

Wellicht kan degene die daar interesse in heeft, dit jaar samen 

met mij de kerstkrans en guirlande maken voor de podiumzaal.  

Dit zou ik erg leuk vinden. 
 

Heb je interesse? Geef dit a.u.b. door aan Elaine aan de bar. 

Bij voorbaat dank voor je interesse. 
 

Hartelijke groet, Jan Smeets 
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

3 band-Competitie 

Momenteel zijn we aan het inventariseren of er voldoende 

draagvlak is voor een 3-band competitie op de woensdagmorgen.  

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan in op de intekenlijst op het  

publicatiebord zodat we dit in gang kunnen zetten. 
 

Zomercompetitie 

Deze speelt ondertussen met 25 libre spelers en 13 bandstoters. Resul-

taten zie website. 
 

Uitwisseling met Veteranen uit Someren 

Op 11 juli komen zij naar Mierlo om met negen spelers een uitwisseling 

met ons te spelen. Kom eens kijken in onze mooie koele biljartzaal. 
 

Lakens vervangen 

Er bestaat ondertussen een nieuw, door de bond goedgekeurd  

synthetisch laken: Dutch Premium Comfort, dit wordt op zaterdag  

18 augustus op de biljattafels gemonteerd.  
 

Competitie  

Deze start op 27 en 28 augustus. De indelingen worden t.z.t. door de 

wedstrijdleiding gemaakt. Mocht je anders willen spelen dan vorig 

jaar, maak dit dan op tijd kenbaar bij je groepsleider of een van de 

wedstrijdleiders. 
 

Biljartlessen 

Je kunt je weer inschrijven voor een tiental lessen gegeven door onze 

betere biljarters. 

Kosten zijn € 8,50 euro voor onze leden. Er zijn nog plaatsen beschik-

baar. Inschrijven kan via het publicatiebord. 
 

E-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl 

Omdat Onsbrabantnet verdwijnt wordt het oude correspondentie 

adres ‘Biljartclubdevliegert’ omgezet in ‘biljartclub@kersenplukkers.nl.’ 
Hier kun je alle informatie verkrijgen en al je wensen betreffende de 

AVG kwijt. Zie ook de website: bcdevliegert.kersenplukkers.nl voor alle 

info en uitslagen. 

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Zomerreces 

Voor alle spelers die van een vakantie gaan genieten, veel plezier en 

mooi weer. Diegenen die het te warm krijgen zou ik zeggen, kom eens 

een balletje stoten  in onze koele biljartzaal.  

En voor de overige spelers, tot 27 augustus. 

        Bestuur BC de Vliegert 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 20 aug 2018. 

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 

Algemene ledenvergadering 

Bridgclub 

vrijdag 24 aug 13.00 uur 

Kermismatinee maandag 10 sept 13.00 uur 

Linedanceclub - Workshop woensdag 26 sept 13.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar   

zaterdag 29 sept 20.00 uur 
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