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Beste Kersenplukkers,
Onze open dag is alweer voorbij en gelukkig goed
bezocht. Mensen van de activiteitencommissie,
afdelingen en barmedewerkers hartelijk bedankt voor
jullie inzet. Op pagina 16 kom ik hier op terug.
Vanuit het SBG-M, senioren belangen Geldrop-Mierlo,
kan ik u melden dat wij bezig zijn om mee te werken aan sociale
huur- en koopwoningen in onze gemeente. Wij denken dat het hard
nodig is om dit te realiseren. De groep bouwen en wonen doet haar
uiterste best.
Zo ook de groep van vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuner
(Voa’s en Ceo’s). Momenteel hebben we 2 Voa’s en 2 Ceo’s. Zij volgen
jaarlijks bijscholing voor dit vak. Zij krijgen cliënten doorgestuurd, op eigen
initiatief, via een ouderenorganisatie zoals KBO, PVGE en De Kersenplukkers, maar ook via het CMD (gemeente) en de LEV groep. Heel soms ook
via de praktijkondersteuner van de huisarts. In totaal waren er afgelopen
jaar 54 hulpvragen. Zij hebben een eigen tel.nr. 06 13 94 63 83. Dus heeft u
vragen op het gebied van administratieondersteuning, advieswerk of
onafhankelijke cliëntondersteuning en bent u 50 jaar of ouder dan kunt u
dit nummer bellen.

Op 2 april is de familiequiz gehouden in De Vliegert. Het was een groot
succes! Mensen waren zeer enthousiast. Hopelijk volgend jaar weer en
met nog meer deelnemers. Dank aan de activiteitencommissie.
Verder in dit nummer de komende activiteiten. Er zal best iets voor u bij zijn
om te bezoeken.
Wij zoeken nog steeds naar vrijwilligers die mee willen besturen of mee
willen organiseren. Schroom niet en meldt u aan bij het bestuur. U bent
van harte welkom.

Allemaal een fijne lenteperiode gewenst.
Vriendelijke groeten, Marie-José van de Kimmenade, voorzitter.
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Openingstijden De Vliegert
Openingstijden De Vliegert tijdens de zomermaanden 2018
Periode 30 april tot en met 13 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 inloop
activiteiten 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 reguliere repetities van
Canta Classica op woensdagavond en de repetities van
De Vliegerbloazers op vrijdagmorgen.
Periode 16 juli tot en met 24 augustus
*
De Vliegert is zowel de ochtenden als de avonden gesloten.
*
De Vliegert is de middagen geopend voor reguliere activiteiten
van afdelingen/clubs en overige vrije inloopactiviteiten.
Vanaf maandag 27 augustus
Vanaf deze datum gelden weer de normale openingstijden van De
Vliegert en kunnen ook reguliere activiteiten van de afdelingen/clubs
weer gewoon plaatsvinden.
Kerstviering
De kerstviering vindt plaats op woensdag 12 december 2018. Op deze
dag kunnen geen andere activiteiten plaatsvinden in De Vliegert.
Openingstijden De Vliegert in de kerstperiode 2018
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 is De Vliegert gesloten.
Op maandag 24 december en maandag 31 december 2018 is
De Vliegert ook gesloten. In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is
De Vliegert tijdens de avonduren gesloten.
Het Bestuur
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Algemene Ledenvergadering - een verslag
Op 28 maart jongstleden vond de 66e Algemene Ledenvergadering
plaats. Er waren 99 aanwezigen, waaronder acht bestuursleden. Naast
de geagendeerde punten toverde voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade nog een verrassing uit de hoge hoed: geheel onverwacht voor
iedereen stelde zij voor Jaap Veneman te benoemen tot erelid. De
aanwezigen stemden hier met daverend applaus van harte mee in.
Maar eerst werd er stevig
vergaderd nadat Marie-José
v.d. Kimmenade de
vergadering had geopend
en de aanwezigen van
harte welkom had geheten.
Een speciaal woord van
welkom was er voor de
ereleden. Traditiegetrouw
vroeg zij een minuut stilte uit
respect voor allen die ons
het afgelopen jaar zijn
ontvallen. Verder vroeg zij aandacht voor de Open Dag op 22 april.
Deze is in het leven geroepen om mensen die De Kersenplukkers niet
zo goed kennen op de hoogte te brengen van al het moois wat wij te
bieden hebben. We hopen op vele bezoekers en liefst heel veel
niet-leden van De Kersenplukkers. Voorts vroeg zij aandacht voor de
inmiddels gespeelde eerste De Vliegert Familiequiz.
Ingekomen stukken
Secretaris Joop van Zwet memoreerde dat er een brief was binnengekomen van de biljartclub inzake het nieuwe Huishoudelijk Reglement.
Joop zei dat daar later in de vergadering op terug zou worden
gekomen. Ook las hij een paar afmeldingen voor.
Notulen
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige jaarvergadering van 15 maart 2017 en van de extra jaarvergadering op
12 april 2017 zodat die werden goedgekeurd.
⟹ ⟹
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Jaaroverzicht van de secretaris
Het bestuur kijkt met genoegen terug op een geslaagd Kersenplukkersjaar. In 2017 hebben zich 69 nieuwe leden aangemeld
(tegenover 50 in 2016). Helaas moesten wij in deze periode door
overlijden, verhuizingen en opzeggingen van 62 leden afscheid
nemen. Daardoor is het afgelopen jaar het aantal leden per saldo
toegenomen met zeven leden tot 1.379 personen.
Het totaal aantal vrijwilligers bedraagt ongeveer 125 personen. Het
bestuur dankt deze vrijwilligers voor hun inzet. Het jaar 2017 eindigde
met een vast medewerkersbestand van twee personen.
Naast Elaine hebben we later in het jaar Trees van Schijndel mogen
verwelkomen. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet en flexibiliteit.
Ook dankte de secretaris de redactie en bezorgers van het Nieuws
Bulletin. Hij benadrukte dat bijdragen van afdelingen maar zeker ook
van individuele leden zeer op prijs worden gesteld.
Iets waar het bestuur bijzonder gelukkig mee is is natuurlijk de
prachtige accommodatie waar het bruist van activiteiten. Onder
aanvoering van Maarten Verbruggen heeft hier een geweldige
verfraaiing plaatsgevonden.
Wat onze afdelingen betreft: de al jaren bestaande klussendienst is
inmiddels toegetreden tot De Kersenplukkers en opereert daardoor
onder onze vlag.

Verder dank aan de carnavalsvereniging voor de door hen georganiseerde dansavonden. En ook de activiteitencommissie met een
nagenoeg compleet vernieuwde bezetting begint in toenemende
mate nieuwe activiteiten te ontplooien. Veel dank! Tot slot zijn er een
aantal BHV’ers bijgekomen. Het zijn de bridgeclubleden Theo en
Leatitia Dams, Frans en Rita van Gerven en Wil de Hoon.
De voorzitter dankte de secretaris voor zijn bijdrage.
Financieel Jaarverslag 2017 en Exploitatiebegroting 2018
De Kersenplukkers is een financieel gezonde vereniging zoals te zien
was in het laatste Nieuws Bulletin en op de leestafels in de foyer.

⟹ ⟹
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Het batig exploitatiesaldo van ruim € 500,- is aan de vrije reserve toegevoegd. We zijn ook in het verslagjaar in de gelegenheid geweest
een bedrag van € 2.000,- te reserveren voor de viering van het
zeventigjarig bestaan van onze vereniging in 2021.
De gunstige exploitatiecijfers, die vooral te danken zijn aan een
hogere baromzet en een betere bezetting van onze accommodatie,
bieden de mogelijkheid om in 2017 een bedrag van € 8.000,- te
doteren aan de Stichting de Oude Kersenboom, eigenaar van het
gebouw en de daarin aanwezige inventaris en inrichting.
In 2018 worden door de Stichting belangrijke investeringen gedaan
om ons gebouw energiezuiniger te maken.
Energiekosten zijn een grote kostenpost in onze exploitatie. Binnenkort
worden zonnepanelen geplaatst en ook wordt de huidige verlichting
in De Vliegert vervangen door energiebesparende LED-verlichting.
Ben Janssen: “Uw penningmeester ziet met voldoening terug op een
gezonde exploitatie en balans van De Kersenplukkers in 2017 en ook
de Exploitatiebegroting voor 2018 geeft een positief beeld. Voor een
contributieverhoging is geen enkele aanleiding en ik stel dan ook voor
die voor 2018 te handhaven op € 15,-.” Deze laatste opmerking werd
met applaus omarmd door de vergadering.
Tot slot dankte de penningmeester zijn collega en tweede penningmeester Ans Waterschoot voor de ondersteunende werkzaamheden
in het voorbije jaar. Een bijzonder woord van dank had hij voor
Jeanne Laming die gedurende een groot aantal jaren met veel
accuratesse haar bijdrage heeft geleverd aan het voeren van de
administratie. Jeanne gaat verhuizen en heeft daarom besloten
daarmee binnenkort te stoppen. Als blijk van waardering overhandigde Ben haar een bloemetje en een kleine attentie.
Op haar beurt dankte de voorzitter Ben Janssen voor zijn geweldige
werk. De vergadering ging akkoord met de jaarrekening over 2017 en
de begroting voor 2018 en liet dat met applaus duidelijk merken.
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⟹ ⟹

Kascommissie
De kascommissie werd vertegenwoordigd door de heer Martien
Verspaget. Hij memoreerde dat de kascommissie de stukken heeft
gecontroleerd en alles prima in orde heeft bevonden. Hij stelde voor
de penningmeester decharge te verlenen en dat gebeurde onder luid
applaus.
Dit was tevens de laatste keer dat de heer Verspaget sprak namens de
kascommissie. Zijn plaats wordt, na goedkeuring door de vergadering,
ingenomen door de heer F. Manders. H. Groenemans en G. de Paauw
completeren deze commissie.
Huishoudelijk Reglement
Arno Buij gaf een aantal redenen waarom het Huishoudelijk Reglement (HR) aangepast moest worden. Een daarvan was het definiëren
van binnen de vereniging gebruikte begrippen als afdelingen,
activiteiten, commissies, werkgroepen, diensten en de verschillende
vormen van bestuur. De begrippen onderafdeling en groepering
komen te vervallen.
Verder beoogt het HR duidelijkheid te scheppen over de rechten,
plichten en bevoegdheden van de verschillende besturen binnen de
vereniging.
Ook wordt ingegaan op het delegeren van het ledenacceptatiebeleid
naar de afdelingen waarbij het hoofdbestuur geen poortwachtersfunctie meer heeft.
Ten slotte krijgt het hoofdbestuur de bevoegdheid om, alleen in
bijzondere gevallen, personen jonger dan 50 jaar het lidmaatschap toe
te staan.
Er volgde een discussie waarbij door verschillende leden vragen
werden gesteld en opmerkingen werden gemaakt. Uiteindelijk werd
het voorstel in stemming gebracht en twaalf leden stemden tegen het
nieuwe HR. Dit betekent dat het voorstel met grote meerderheid is
aangenomen en het HR vanaf nu van toepassing is.

⟹ ⟹
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Bestuur
Mevr. Marie-José v.d. Kimmenade en de heer Arno Buij werden onder
applaus herkozen.
Mevr. Mariet van Tilborg trad
af. Zij werd door de voorzitter
uitgebreid bedankt voor haar
tomeloze inzet als bestuurslid.
Gelukkig blijft Mariet
beschikbaar in het vrijwilligerspeloton. Gerard Goossens, die
tussentijds als tweede secretaris
is begonnen, werd formeel lid
van het bestuur nadat de
vergadering hiermee met
applaus akkoord was gegaan.
Ereblijken
Zoals in de openingsalinea van dit artikel reeds gemeld stelde de
voorzitter voor Jaap Veneman te benoemen tot erelid. Zij schetste het
bijzondere aan Jaap. Marie-José: “Vroeger dacht ik altijd dat Jaap de
directeur van De Vliegert was. Je kwam hem overal tegen, van
geluidstechnicus tot redacteur en websitebeheerder. In welke sector
was Jaap niet actief? Daarom stel ik voor om Jaap te benoemen tot
erelid.” De vergadering liet met een stormachtig applaus weten dit
een meer dan prima idee te vinden. Marie-José overhandigde Jaap
een cadeautje en echtgenote Annelies een mooie bos bloemen.
Jaap was beduusd en zei: ”Je kunt bij De Kersenplukkers van alles
verwachten maar dit had ik toch nooit gedacht.”
Rondvraag en sluiting
In de rondvraag werd nog teruggekomen op het aannamebeleid voor
nieuwe leden. Verder niets meer aan de orde zijnde dankte de voorzitter alle aanwezigen en sloot de vergadering.
Nazit
Na de vergadering werd, onder het genot van een glaasje, nog even
nagekaart. Daarbij werd een hapje geserveerd en zorgde pianist Ben
Meulman voor passende muzikale ondersteuning.
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Voorbeeldreglement voor afdelingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart jl. werd een
nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen. Naar aanleiding
hiervan is het voorbeeldreglement voor afdelingen vernieuwd. Het
kan worden gedownload van de webpagina: www.kersenplukkers.nl/
index.php/reglementen/overzicht
Afdelingen van De Kersenplukkers kunnen in aanvulling op de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging een
eigen reglement opstellen waarin zij zaken regelen die specifiek zijn
voor hun eigen leden en bijeenkomsten. Noodzakelijk is dit niet maar
het verenigingsbestuur vindt het een goede zaak om het wel te doen.
De qua ledenaantal grote afdelingen hebben al een eigen
reglement of zijn er mee bezig.
Om het voor de afdelingsbesturen gemakkelijker te maken heeft het
verenigingsbestuur een voorbeeldreglement opgesteld dat als
leidraad kan dienen bij het opstellen van een afdelings- of clubreglement. Men kan hierin onderwerpen toevoegen of juist weglaten.
Zaken die al in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
De Kersenplukkers geregeld zijn hoeven niet nog eens opgenomen te
worden.
Afdelingsreglementen worden van kracht in twee stappen. De eerste
is goedkeuring door de eigen leden, de tweede is goedkeuring door
het verenigingsbestuur. Het is daarom aan te raden te beginnen met
het maken van een concept en dit te laten controleren door het
verenigingsbestuur.
Een door het verenigingsbestuur goedgekeurd afdelingsreglement
gaat deel uitmaken van de reglementen van de vereniging. Dat
betekent dat het verenigingsbestuur formeel de verantwoordelijkheid
voor het afdelingsreglement aanvaardt. De uitvoering van het
reglement berust in de eerste plaats bij het afdelingsbestuur zelf maar
dit is ten allen tijde verantwoording verschuldigd aan het
verenigingsbestuur, zoals verwoord in het Huishoudelijk Reglement,
Artikel 12, lid 12.
Het Bestuur van De Kersenplukkers
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Overleden
Dhr. W. Smulders
Dhr. L. v.d. Kragt
Dhr. R. van Waaijenburg
Dhr. P. de Hoon
Dhr. H.P.M. van Lierop
Dhr. H.J. v.d. Linden

april 2017
aug 2017
2 april 2018
18 april 2018
21 april 2018
24 april 2018

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

Vergaderdata
Algemeen bestuur
Activiteitencommissie
Activiteitencommissie
Algemeen bestuur

15 mei
16 mei
13 juni
19 juni

2018
2018
2018
2018

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
dinsdag
1
vrijdag 11 / 25
dinsdag
5
vrijdag
8 / 22

mei
mei
juni
juni

Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen tel. 0492 - 43 20 32.
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lange wandeling
korte wandeling
lange wandeling
korte wandeling

Nieuwe Leden
Dhr. C.A.G.J. Romonesco
Mevr. E.W.M. Romonesco - Minten
Dhr. F.A.J. Heezemans
Dhr. H.W.M. van Stiphout

Welkom bij De Kersenplukkers

Let op:
Dagreis naar Libelle Zomerweek op 22 mei a.s.
is nog niet zeker, er zijn nog een paar plaatsen vrij...reageer snel!

Voor meer info of de reis doorgaat ja of nee, zie onze website
www.kersenplukkers.nl/index.php/nieuws

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 28 mei 2018.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Eerste De Vliegert Familiequiz groot succes
Het was tweede paasdag. Hoeveel mensen zouden komen opdagen
voor de eerste uitgave van de Familiequiz in De Vliegert? Het waren er
ongeveer vijftig en daarmee was de organisatie meer dan tevreden.

De vijftig deelnemers, verdeeld over acht teams, streden om de
eerste De Vliegert Wisselbokaal. Het ene team had geen informatie
bij zich om op terug te vallen, een ander clubje had de halve
huisbibliotheek meegenomen en weer anderen speurden via hun
tablet of smartphone het internet af. Er hing een gezonde spanning in
de grote zaal want wie wil nou niet winnen. Maar de belangrijkste
doelstelling van de activiteitencommissie is zeker gehaald want gezelligheid en plezier voerden op deze middag duidelijk de boventoon.

Na de inleiding van Willem van Leerdam van de activiteitencommissie
kwam het spel op de wagen. Er waren vragen in vijf uiteenlopende
categorieën. In de eerste ronde werd de kennis over Mierlo getest en
in de tweede ronde kwamen allerlei weetjes over De Vliegert aan
bod. Het thema van de derde ronde was: Van alles wat …
Na de welverdiende pauze volgden nog twee ronden. In ronde vier
moest worden aangegeven waar in Mierlo bepaalde foto’s waren
gemaakt en in de laatste ronde kon goed worden gescoord als de
juiste antwoorden op de dertig zeer uiteenlopende vragen over
muziek werden gegeven.
Nadat alle vragen aan bod waren gekomen begon het grote
wachten.
⟹ ⟹
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De jury had een behoorlijke kluif aan het nakijken van de antwoorden
en kwam rond 17.00 uur met de langverwachte uitslag.
En het bleek inderdaad spannend want de verschillen waren klein.
Maar er kan maar één team het beste zijn, en dat was het team met
de fantastische naam De Steunkousen. Zij behaalden 74 punten, vier
punten meer dan nummer twee, de groep De Supporters.
De Steunkousen gingen terecht naar huis met de eerste De Vliegert
Wisselbokaal en kregen daarbij een mooie mand met lekkernijen.
De rode lantaarn, en een doos bonbons, kwam in handen van
De Denkertjes, die met 45 punten de laagste score behaalden.
Er was ook nog de prijs voor het beste zangtalent.
De jury had namelijk onaangekondigd beoordeeld wie het beste
meezong met de muziekvragen uit de laatste ronde. Dat bleken Els
de Witte en Miel van Heugten te zijn.

In de afsluiting was er een speciaal woord van dank voor Bianca van
Oeffel die ontzettend veel werk in de voorbereidingen heeft
gestoken. En natuurlijk mogen we onze huis DJ Wim v.d. Biggelaar niet
vergeten want die was de hele middag paraat met mooie, gezellige
en sfeerverhogende muziek. Cor Lijten liep nog even alle vragen door
en leverde de antwoorden.

⟹ ⟹
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Naast het jastoernooi afgelopen januari en het optreden van Neil Diamond Memories was deze middag wederom één van de nieuwe
initiatieven van de grotendeels vernieuwde activiteitencommissie. En
ook deze middag was een succes, dus zeker voor herhaling vatbaar!
Tot slot de complete uitslag:
1
De Steunkousen
2
De Supporters
3
Ikwisutwel
4
Even aan ons moeder vragen
5
Wai achter de bar
6
De Mulders
7
Fam. van Heugten
8
De Denkertjes

74 punten
70 punten
68 punten
63 punten
60 punten
56 punten
46 punten
45 punten

Foto’s: Harrie v.d. Sanden
Tekst : Cor Vreven

* * * * *
Geslaagde open dag in de Vliegert.
Het was stralend weer op zondag 22 april. Ik was bang dat er weinig
belangstelling zou zijn. Gelukkig viel dat reuze mee en waren er nogal
wat mensen die onze vereniging kwamen bezoeken.
De mensen van vele afdelingen hadden hun kraampjes mooi ingericht.
Het zag er ook heel aantrekkelijk uit. Daarnaast waren er mooie
demonstraties van dans en zang. De middag werd mede opgeluisterd
door de Parelzangers uit Heeze. Al met al een heel leuke middag onder
het genot van een drankje en bezoekjes aan het biljarten, koersballen
en darten. Er zijn leuke reacties geweest over de verbouwing en nieuwe
aankleding. Het resultaat is toch een paar nieuwe leden!
Graag wil ik de activiteitencommissie en de barmedewerkers hartelijk
bedanken. En natuurlijk de mensen van de hele vereniging die deze
open dag mogelijk maakten. Het is voor herhaling vatbaar.
Marie-José van de Kimmenade, voorzitter
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Nieuwe expositie in De Vliegert
Wij zijn een schilderclubje dat elke woensdag samen komt om te
schilderen. Aan ons is de vraag gesteld of wij willen exposeren in
De Vliegert zodat jullie ook ons werk kunnen bewonderen.
Wij: Anny Smolders, Joke Donkers, Thea Sanders en Annie Koolen
zijn jaren geleden begonnen met schilderen bij Jan Laming.
Helaas is Jan twee jaar geleden overleden.
Wij besloten toen om niet te stoppen en komen iedere
woensdagochtend bij Annie Koolen thuis om samen te schilderen.
Vaak gaat het nog over Jan, over zijn schildertechnieken en
welke tips hij zou geven.
Wanneer Jan een streep zette, was dit vaak de kers op de taart en
was het schilderij ineens af.
Jan had een bijzonder oog voor detail. Wij hebben veel van hem
geleerd en nu leren we nog steeds van elkaar.
Zijn jullie nieuwsgierig naar een greep uit onze collectie, dan bent u
van harte welkom om onze creaties te komen bewonderen In
De Vliegert. U zult versteld staan.
Tot ziens in De Vliegert. Anny, Joke, Thea en Annie.

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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Nieuws uit de biljartzaal
Jaarvergadering
Op 8 mei hebben we onze jaarvergadering weer. Kom naar deze
vergadering voor op- en aanmerkingen en inspraak. De rest van
het jaar moet je het ermee doen!
Onderlinge competitie Geldrop
Dit jaar is BC de Vliegert kampioen geworden. Op 5 april
hebben we de prijsuitreiking in De Vliegert georganiseerd tezamen met de 3 andere verenigingen uit
Geldrop: Trefpunt, de Soos en Ons Thuis! De trofee was
vernieuwd in de vorm van een kampioensschaal.
Biljart Competitie
Op 17 april zijn de groepskampioenschappen gespeeld om te bepalen
wie de uiteindelijke winnaar is per groep. Aangezien we 8 groepen
hebben met ieder 3 perioden hebben we ook 24 periodekampioenen.
De winnaars per groep staan ondertussen op de website.
Op 24 april was de Kampioensmiddag. Nu werd er gestreden met alle
groepskampioenen tegen elkaar wie zich de echte algemene
Clubkampioen mocht noemen. De winnaar kon je zien als je erbij was
Lentetoernooi
Op 30 april start het lentetoernooi, een gezellig samenzijn waarbij
bezoekers welkom zijn. Er wordt eerst in 3 dagen beslist wie er op
vrijdag doorgaan.
Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen)
De PK’s finales 1e klasse zijn gespeeld.
Drie leden van de Vliegert zaten in deze finale. Walter v.d. Westen,
Jaques van Meerwijk en Jo v.d. Kimmenade. Jo heeft uiteindelijk het
allerbeste gespeeld en is Kampioen PK 1 e klasse van de Helmondse
Stadscompetitie. Proficiat!
Voor het spelen in de stadscompetitie zoeken we nog enkele biljarters
die in teamverband competitie willen spelen.
Website www.bcdevliegert.nl voor het laatste nieuws en meer.
Bestuur BC de Vliegert.
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Werelddansgroep De Vliegert
Een keer per jaar komen een aantal werelddansgroepen uit Zuidoost
Brabant bij elkaar om samen te dansen. Omdat de werelddansgroep van de Kersenplukkers dit jaar40 jaar bestaat, was dat een
mooie gelegenheid om deze bijeenkomst in De Vliegert te organiseren. Op dinsdagochtend 27 maart zijn er dansers vanuit Someren,
Heeze, Leende, Maarheeze, Soerendonck en Eindhoven naar Mierlo
gekomen. Meer dan 100 dansers hebben er samen een onvergetelijke ochtend van gemaakt. Het was een groot feest: De jongste
danser was 57, de oudste 93. Allemaal vrolijke, optimistische mensen
die genieten van samen dansen (blijven zo heerlijk in beweging) op
mooie muziek.
We hebben heerlijk gedanst, koffie en thee gedronken met een keur van lekkers, gekletst en gelachen.
Om 12.30 uur was het feest afgelopen en is iedereen
moe maar voldaan huiswaarts gekeerd. Wie het ook
eens wil proberen is welkom.
Wij dansen iedere dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur.
Kom eens kijken en dans eens mee.
Gemma Ehrismann, Docent werelddansen.

Agenda

dag

datum

aanvang

Lezing over de ziekte van
Parkinson

dinsdag

15 mei

10.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

26 mei

20.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 28 mei 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
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