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Beste Kersenplukkers, 
 

We zitten nu in het midden van 2022. Wat gaat het 

toch snel. Het is zo weer herfst en Kerstmis. Maar we  

zullen eerst genieten van de zomer en proberen dit 

in goede gezondheid te doen. Succes allemaal. 

 

Onlangs is er een onderzoek geweest in Mierlo over 

integraal accommodatiebeleid. Daar is De Vliegert 

ook ter sprake gekomen. Het begint met een bruisend en sociaal  

Mierlo. Een dorp waar mensen naar elkaar omkijken en waar echt iets 

te beleven valt. Maar hoe? Wat voor soort ontmoetingsplekken en  

locaties passen bij onze veranderende toekomst? Ik ga niet het hele 

rapport beschrijven want dat is natuurlijk erg lang. Ik hoop de belangrij-

ke dingen er voor ons uit te pikken. Er zijn in Mierlo genoeg verenigin-

gen en locaties die sociale cohesie en ontmoetingen bevorderen. 

Maar het blijft wel zo dat mensen zelf initiatieven moeten nemen. 

  

De onderzoekers stellen twee centrale ontmoetingslocaties voor: 
 

- Omgeving Patronaat, waar 'cultuur en ontmoeten' centraal komt te 

  staan. Daar hoort ook De Vliegert bij. 

- Gebied rondom d'n Intheek, 't Saam en het Molenplein, waar  

  'ontwikkelen en ontmoeten' het thema is. 

  Bij dit geheel is te weinig samenwerking. Dat zou beter kunnen volgens 

  het onderzoek en gesprekken met inwoners. Maar er is geen  

  standaardoplossing voorhanden. Voor ons kwam uit het onderzoek: 

- mooi goed onderhouden gebouw 

- mooie grote zalen 

- goede toegankelijkheid 

- ontevredenheid klimaatbeheersing 

- bereikbaarheid oké, wel wat uit de richting van het centrum  

- echt voor ouderen 

- veel activiteiten 

- mensen die niet komen kennen het ook niet 

- mensen voelen zich welkom.  

           ⟹ ⟹  
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Ze gaven wel wat tips: 
 

- entree uitnodigender te maken 

- meer grotere evenementen 

- samenwerken met andere verenigingen en ook toegankelijk voor 

niet‑ouderen. 

 

Het advies aan ons was: voor senioren is er voldoende aanbod en er 

zou in de avonduren meer kunnen. Samenwerking met 't Saam en het 

Patronaat zou zinvol zijn. Dit is in het kort verteld wat er uit het onder-

zoek kwam. Voor ons niets nieuws. En we zijn met verschillende zaken 

bezig wat betreft het ledenaantal en het gebouw. 

 

Nu iets anders. Voor de mensen die nog willen roken 

vraag ik beleefd dit niet meer te doen bij de hoofd-

ingang. Het geeft daar echt geen pas! Ik vraag u  

vriendelijk dit buiten achter de kleine zaal te doen.  

Als het regent kunt u onder een afdakje staan. We  

zorgen daar voor een asbak. Dank u voor uw begrip. 

 

Als laatste heb ik nog een vraag aan hobbyisten. Zijn er mensen die hun 

hobby willen delen met kinderen? Dan kunt u dit doen in de herfst-

vakantie bij de friemel- en frutseldagen van het jeugd-vakantiewerk.  

Zij hebben dringend hulp nodig. 

 

Voor iedereen die op vakantie gaat veel plezier en kom gezond weer 

terug. 

 

Fijne tijd, vriendelijke groeten, 

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter 
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Gratis entree in het Bonnefantenmuseum 
 

Dankzij de Vriendenloterij, kunnen we op 31 augustus met de  

Museumplusbus naar het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Deze 

reis is bedoeld voor zeventigplussers en vijfenzestigplussers die  

minder mobiel zijn. 
 

In een van de meest prominente gebouwen van Maastricht worden 

enkele hoogtepunten tentoongesteld van de vroege Italiaanse, 

Vlaamse en Nederlandse schilders. Daarnaast een fraaie collectie 

van middeleeuws beeldhouwwerk. De eigentijdse kunst bestaat o.a. 

uit Conceptuele Kunst, het Minimalisme en Arte Povera uit Italië. 
 

De collectie bevat tevens videokunst en grotere installaties van enke-

le jonge kunstenaars. In de bus is plaats voor maximaal 2 vaste  

rolstoelen en 16 opvouwbare rollators of rolstoelen. 
 

Deelname aan deze busreis kost per persoon slechts € 15,-. Dit zijn de 

kosten van de lunch en de begeleiding van BHV-ers. 
 

Inschrijven kan bij de receptie van De Vliegert door inlevering van de 

invulstrook op de volgende pagina en betaling van de bijdrage.  

Dit kan i.v.m. de vakantiesluiting alleen 's middags. 

De inschrijving sluit op 31 juli. 
 

Let op: vol is vol. Er kunnen 42 personen deelnemen. 
 

Het programma voor 31 augustus: 

- Om 9.15 uur vertrek vanaf De Vliegert 

- Koffie/thee 

- Rondleiding 

- Lunch 

- Vrij rondkijken in het museum 

- Om 15.00 uur vertrekt de bus weer huiswaarts. 
 

Tijdens de busrit worden geen consumpties aangeboden, deze  

dienen door de deelnemers zelf te worden meegebracht. 
 

Voor Informatie kunt u bellen met Toos Messing, tel.: 0638310190 

           ⟹ ⟹  
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De Vliegerbloazers stellen zich voor  
 

Wij zijn een mondharmonicaclub die ruim twintig jaar geleden is  

opgericht als onderdeel van seniorenvereniging De Kersenplukkers 

te Mierlo en we spelen daar gezellig en maken muziek. We zijn op 

zoek naar nieuwe leden, vanaf 50 jaar. Nieuwe leden buiten Mierlo-

Geldrop zijn ook welkom.  
 

Niet op een mondharmonica kunnen spelen hoeft geen probleem 

te zijn. Na enige tijd meedoen, zo nodig met hulp, lukt ook dát!  
 

We repeteren op vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. Dus, kom 

eens vrijblijvend luisteren en doe eventueel mee! Wist je dat mond-

harmonica spelen fysio is voor je (covid)longen? 
 

Voor meer informatie kunt u mailen met: 

mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl  

of bellen met:  - Jan Vogels 06 8335 7296 - Ad Brouwers 06 2501 5335  

 

Tekst en foto: Ad Brouwers 

 

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

Telefoon:   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Leeftijd:  . . . . . . . . jaar. 
 

Dieetwensen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Rollator / Rolstoel / Vaste rolstoel (onderstrepen wat van toepassing is). 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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      Overleden 

          Dhr.  F. van Bree                                           18 febr  2022 

 Dhr. J. Kusters     22 mei  2022 

 Mevr. J.Daanen - Savelkouls   29 mei  2022 

 Mevr. H. Megens - van Mierlo     8 juni  2022 

 Dhr. J.P.A. Hol     19 juni  2022 
 
  

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

     

  Wandeldata 

 
1e dinsdag van de maand, afstand 10 tot 15 km 

Vertrektijd, 9.30 uur vanaf De Vliegert. 

 

 
 

Vergaderdata 

 

 Bestuur Kersenplukkers    15  aug  2022  

 Activiteitencommissie      10  aug  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    15  aug  2022  

 Activiteitencommissie      14  sept  2022 

 Bestuur Kersenplukkers    19  sept  2022 
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                     Nieuwe Leden 

 

Mevr.  H. Boogaers 

Mevr. F. v.d. Linden - v. Hoof 

Dhr.  A. v.d. Linden 

 

       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 aug 2022. 

 

U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat  

ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -1394 6383. 
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Openingstijden De Vliegert t/m einde 2022 

 

Periode 1 mei tot en met 17 juli  

- De Vliegert is in de ochtenden gesloten voor alle vrije  

 inloopactiviteiten. De bar is dan ook gesloten. 

- Op woensdagavond is De Vliegert ook gesloten voor vrije  

  inloopactiviteiten en is er dus geen gelegenheid voor vrij darten en  

 biljarten. 

- Op donderdagvond is er wel gelegenheid voor darten en biljarten.  

De reguliere activiteiten van de afdelingen/clubs kunnen in deze  

periode gewoon doorgaan onder verantwoordelijkheid van de  

betreffende afdeling. Hiertoe behoren ook de bridgeavonden van 

Bridgeclub Mierlo op woensdagavond en de repetities van  

De Vliegerbloazers op vrijdagmorgen. 

  

Periode 18 juli tot en met 28 augustus  

- De Vliegert is zowel in de ochtenden als de avonden gesloten.  

- De Vliegert is in de middagen geopend voor reguliere activiteiten 

van afdelingen/clubs en overige vrije inloopactiviteiten.  

 

Vanaf maandag 29 augustus gelden weer de normale openingstijden 

van De Vliegert en kunnen ook reguliere activiteiten van de afdelin-

gen/clubs weer gewoon plaatsvinden.  

 

Kerstperiode 2022 

Op zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis) is  

De Vliegert gesloten.  

 

Kerstviering 

De kerstviering vind plaats op woensdag 21 december 2022.  

Op deze dag kunnen dan geen andere activiteiten plaatsvinden in 

De Vliegert. 

 

Het Bestuur van De Kersenplukkers 
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Opgeruimd staat netjes 
  

Dit is een oud gezegde dat heden ten dage nog steeds een echte 

waarheid is. Is het jullie ook opgevallen dat de omgeving van ons ver-

enigingsgebouw vrij is van blikjes, papier en nog ander afval dat je 

links en rechts overal tegenkomt? 

 

Dit was voorheen ook een ergernis van een lid van onze vereniging. 

Hij is er al een tijdje mee bezig om de omgeving schoon te maken, 

inclusief de aangrenzende parkeerplaats, de speeltuin en de Jeu de 

Boules baan. Wekelijks is hij in de weer met bezem, schoffel, hark en 

vuilniszak om dit alles zo schoon te maken als het nu is. 

 

Ook draagt hij er zorg voor in het najaar dat 

de bladkorf goed gevuld is. Dit actieve lid is 

Hans van Vlerken die vlakbij woont en alles 

goed in de gaten houdt. 

 

Dank je wel Hans, wij zijn je zeer erkentelijk! 

 

 

Tekst en foto's: Cor Lijten 
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Nieuws van de dansvloer 

 

Het seizoen is inmiddels afgelopen en de danslesactiviteiten zijn  

gestopt tot na de vakantieperiode. Het afgelopen seizoen hebben 

enthousiaste paren de beginselen geleerd van een aantal dansen.  

Zij hebben al op een paar dansavonden hun vaardigheden met heel 

veel plezier toegepast. Het kunnen dansen heeft hen aangemoedigd 

om vaker naar een dansavond te gaan, ook vanwege de gezellig-

heid naast de vloer. 

 

Aan het einde van het wedstrijdseizoen hebben wij (Thom en Ria 

Bloks) een mooie vierde plaats behaald op de Nederlandse kampi-

oenschappen in de categorie Senioren IV Hoofdklasse. 

 

Bij voldoende belangstelling willen we na de vakantieperiode, vanaf 

oktober, de draad weer oppakken en de rest van de dansen aanle-

ren. U bent weer van harte welkom om ook deel te nemen aan de 

lessen. Als u nog niet kunt dansen, beginnen we gewoon vooraan. 

Bent u al wat verder dan pikken we het vanaf dat punt op. 

 

Stuur even een mailtje naar thom.bloks@gmail.com wanneer u zin 

heeft om mee te doen.  

 

Hopelijk tot ziens. 

Thom en Ria Bloks 

mailto:thom.bloks@gmail.com
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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 - 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/formulieren 
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Nieuws uit de biljartzaal  
 

Prijsuitreiking stadscompetitie 

Op vrijdag 10 juni heeft in het complex Rozenhof de prijsuitreiking van 

de winnaars van de stadscompetitie plaatsgevonden. Ook in onze 

club hebben we enkele prijswinnaars.  

In de Persoonlijke Kampioenschapklasse (PK) is Hans Janssen in de 5e 

klasse winnaar geworden en in de 3e klasse heeft Paul van Hoof de 

eerste prijs gewonnen. 

In de teamcompetities hebben twee teams de eerste prijs: in de 

C‑klasse het team van Jack Metternich en in de B‑klasse het team van 

Jos van den Broek. Proficiat allemaal. 

Stadscompetitie 

In het nieuwe seizoen zijn er een aantal wijzigingen. Dit omdat er  

onvoldoende deelname in de C‑klasse was. Hierdoor moesten de  

C-deelnemers opnieuw ingedeeld worden. In de B‑klasse gold het  

minimum 25 waardoor er een aantal spelers niet meer mee konden 

doen. De leiding heeft besloten om het minimum terug te brengen 

naar 20, zodat een aantal C-spelers toch mee konden doen. In de 

nieuwe opstelling doen we mee met drie A-teams en drie B-teams. Op 

vrijdag 24 juni is de indeling gemaakt voor het nieuwe seizoen. Op de 

website is dit te volgen. 

Biljartlessen 

Voor onze leden en aspirant-leden geven we weer 10 biljartlessen, 

gegeven door onze betere spelers. Kosten zijn € 10,- en we beginnen 

op maandag 19 september om 09.00 uur. Inschrijven kun je op het 

publicatiebord in de biljartzaal. 

Agenda 

zaterdag 20 augustus: Kick-off   

zaterdag 27 augustus: Nieuwe lakens 

maandag 29 augustus: Start competitie 

maandag 19 september: Begin van de biljartlessen. 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze  

website: http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/     

e-mail:    biljartclub@kersenplukkers.nl 

 

 

http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/
mailto:biljart@kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 15 aug 2022. 

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 

Agenda dag datum aanvang 

Kienen dinsdag   5 juli   19.30 uur 

Samen Zingen  woensdag  13 juli   14.00 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag  16 juli   20.00 uur 

Kienen dinsdag  19 juli   19.30 uur 

Samen Zingen  woensdag    10 aug   14.00 uur 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag      3 sept   20.00 uur 

Kermismatinee maandag      12 sept   13.30 uur 

Samen Zingen  woensdag     14 sept   14.00 uur 

 

  Geniet van jullie vakantie, dan doen wij het ook! 
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