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Beste Kersenplukkers,
We hebben net weer de griepspuit kunnen halen. Ik hoop dat u
deze inderdaad heeft laten zetten want u moet niet te licht tegen de griep aankijken. Het kan grote gevolgen hebben, zeker
voor senioren. Dus voorkomen is beter dan genezen.
We zijn nu ongeveer een jaar bezig met Automaatje. Er zijn
steeds meer mensen die daar gebruik van maken. Nog een keer een herinnering. Twee dagen voordat u ergens naar toe wilt moet u zich aanmelden. U wordt dan volgens afspraak opgehaald en weer thuis gebracht.
Het maakt niet uit of dat een ziekenhuisbezoek is of dat u naar familie of
vrienden gaat. U betaalt € 0,30 per kilometer en het is geregeld. Een voorbeeld: een rit naar het centrum van Geldrop (op en neer 12 km) kost u
€ 3,60. Zorg wel dat u dit twee dagen van tevoren regelt. Aanspreekpunt is
Mieke Bogaert via tel. 040 - 782 08 67.
In dit Nieuws Bulletin wil ik de mensen die hier elke maand aan werken nog
eens extra bedanken voor hun inzet. Zij werken achter de schermen maar
zijn wel heel belangrijk. Net als de mensen die het boekje rondbrengen.
Hartelijk bedankt allemaal. Er zijn zelfs mensen die dit al meer dan 25 jaar
doen. Het zou fijn zijn als wij, als bestuur, weten wie dat zijn. Dus als er, in
welke club of groep dan ook, mensen zijn die 25 jaar of meer extra vrijwilligers werk doen maak dit dan kenbaar. Het is toch een hele prestatie.
DANK!
Inmiddels zijn er mensen die het al gemerkt hebben, maar de rokersruimte
in ons gebouw is dicht en is het dus niet meer mogelijk daar te roken. Dit is
een landelijke verordening waar ook wij aan moeten voldoen. Om rokers
toch een beetje tegemoet te komen, kunnen zij vanuit deze ruimte buiten
roken onder een afdakje. Daar is een asbak gehangen. Hopelijk snappen
de rokers dit.

De gezellige wintertijd komt weer. Zo ook onze kerstviering op 11 december. Wat er deze middag precies te doen is houden we nog even als
verrassing. Vanaf 20 november kunt u kaartjes voor deze viering
kopen bij de receptie. Bestellen kan niet. We moeten nou
eenmaal regels stellen want anders krijgen we een puinhoop en
dat willen we niet. Ik wens u allemaal een fijne tijd.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Canta Classica licht tipje nieuwe muzikale sluier op
In het vorige Nieuws Bulletin hebben we gemeld dat Canta Classica
een nieuwe muzikale leiding heeft. De eerste opgave van deze
nieuwe leiding is ervoor te zorgen dat voor de kerstviering zowel de
samenzang als het miniconcert wordt voorbereid. Daar wordt druk
aan gewerkt en Canta Classica belooft u dat dat mooi wordt.
Wie zijn die nieuwe muziekmakers, de dirigent en de pianist? We zullen
een tipje van de sluier oplichten door Fried en Wendy aan het woord
te laten. Wij tonen van Fried zijn speciale heldere ogen terwijl Wendy
nog wat onder de pet houdt.
Dirigent
Fried Manders studeerde klassiek en improvisatie
aan het Brabants Conservatorium. Inmiddels zit hij
veertig jaar in het vak als uitvoerend musicus,
workshopleider en toonkunstenaar. Hij ontwikkelde
ensemble- en orkestdirectie in klassieke, Afrikaanse
en Latijns-Amerikaanse muziek.
Pianiste/percussioniste
Wendy Lina studeerde creatieve therapiemuziek aan Hogeschool
Arnhem Nijmegen en specialiseerde zich in
klassiek piano en improvisatie. Zij werkt als
piano-, gitaar- en percussiedocent,
als koorleidster van Sweet Sixties, speelt in
klassiek duo Lina & Loraine en is zangeres
en liedjesschrijver in The Moonlight Heroes.
Zij is al vijftien jaar met Fried onderweg,
eerst als muziektherapiestagiaire, later als
collega muzikant, workshopleider en levensgezel.
Fried en Wendy richtten samen muziekwerkplaats Padoekmuziek op.
Zij maken gezamenlijk liedjes, audioproducties en thematische muziekfilms. Ook geven zij workshops en concerten.
In het volgende Nieuws Bulletin berichten we weer over de muzikale
vorderingen van Canta Classica, Fried en Wendy.
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Dichten: creatief bezig zijn met woorden
In de maand december worden, of werden, velen van ons er mee
geconfronteerd: dichten. Wie heeft er niet eens met Sinterklaas of met
Kerstmis een gedicht gemaakt. Voor de een was dat een fluitje van
een cent maar een ander kon er dagenlang mee bezig zijn en over
piekeren, of er zelfs slapeloze nachten aan overhouden.
Dichten is niet eenvoudig en zeker niet voor iedereen weggelegd.
Misschien zijn er bij De Kersenplukkers wel mensen van wie het werk
gedicht genoemd mag worden. Wij doen in dit artikel een oproep
aan die mensen. Een van die creatieve geesten levert in dit artikel
een bijdrage: José Latjes, al bijna twintig jaar lid van De Kersenplukkers.
Muziek en dichten
Zowel muziek als dichten zijn erg belangrijk voor José Latjes. Zij heeft
maar liefst veertien jaar mondharmonica gespeeld bij De Vliegerbloazers en was vijftien jaar actief op de piano. Naast haar liefde
voor muziek voelt José zich ook aangetrokken tot dichten en tekenen. Ze houdt dat niet alleen voor zichzelf. Zo is zij regelmatig gast bij
Dichterskring Helmond waar zij haar gedichten voorleest aan mensen
met dezelfde passie. Ook zijn, naast een paar gedichten, veel van
haar tekeningen gepubliceerd in het lijfblad van het IVN. Met trots
zegt ze dat haar gedichten ook zijn opgenomen in de Mierlose Krant.
Wie is José Latjes
José is 65 jaar en geboren en getogen in Valkenswaard. Via omzwervingen in Eindhoven, Rotterdam
en Vlaardingen is zij bijna veertig jaar geleden in Mierlo neergestreken. Zij heeft een zoon,
een dochter en drie kleinkinderen. José werd bijna twintig
jaar geleden, ja echt waar,
lid van De Kersenplukkers.
Naast lid van De Vliegerbloazers
was ze ook een jaar bij de
Creatieve Club. Sinds kort doet ze mee bij Samen Zingen.
⟹ ⟹
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⟹

Op de vraag hoe José tot dichten is gekomen kwam een mooi
antwoord. “In juni 2015 had ik een heel mooie herinnering, met name
over vogeltjes en de natuur. Die heb ik op papier gezet en hiermee
heb ik in april 2016 de derde prijs gewonnen bij een wedstrijd die was
uitgeschreven door Bibliotheek Dommeldal. De jury adviseerde mij
door te gaan met dichten en sindsdien heb ik bijna zeshonderd
gedichten gemaakt.”
Vorig jaar september heeft José de eerste prijs gewonnen in een wedstrijd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Woningstichting Compaen. Hiervoor maakte ze een gedicht over wonen van
precies vijfhonderd woorden en voerde dat uit, inclusief eigen tekeningen, in de vorm van een prentenboek.
Oproep aan u allen
José Latjes is een bijzonder mens met een heel creatieve geest. Maar
misschien zijn er meer leden van De Kersenplukkers die tekenen en/of
dichten als hobby hebben en hun creaties willen laten zien. Schroom
niet om contact op te nemen met de redactie van het Nieuws
Bulletin. Dit kan per e-mail: redactie@kersenplukkers.nl maar ook
telefonisch via 0492 – 66 28 24.
Tekst en foto:
Cor Vreven

Een nieuwe dag
Iedere dag als de zon opgaat
en je weer uit je bed opstaat,
komt weer een nieuwe dag,
waarop je weer leven mag.
Je weet wat je gisteren hebt beleefd,
maar nog niet wat de nieuwe dag jou geeft.
Is het eigenlijk geen wonder?
Iedere dag is weer bijzonder.

Gedicht:
José Latjes

De kunst van het leven
is omgaan met wat jou wordt gegeven.
Doe het met een lach en met een traan.
Laat de dagen komen en laat ze gaan.
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Monique Neven - Stillebroer exposeert in De Vliegert
Vanaf begin oktober zijn in de grote zaal van De Vliegert schilderijen
te zien van Monique Neven-Stillebroer. Zij is daar zeer enthousiast over
en zegt: “Wat leuk dat ik mijn tekeningen en schilderijen mag exposeren in jullie prachtige zaal! Toen Ali van Stiphout mij vroeg dit te doen,
was ik meteen enthousiast.”
Wie is Monique en wat houdt haar dagelijks bezig
Monique Neven-Stillebroer is 51 jaar en getrouwd met Olaf. Zij wonen
aan de Kerkstraat in Mierlo en hebben samen
één zoon, Kevin.
Monique: “Overdag werk ik als freelance
vormgever, marketeer en tekstschrijver.
Mooie dingen maken geeft me energie, het
maakt me blij. Ik werk voor veel verschillende
opdrachtgevers. Elke dag ziet er daardoor
anders uit en daar hou ik van. Sommigen
van jullie kennen me misschien nog wel als
eindredacteur en vormgever van Mierlo
Magazine, dat van 2012 tot en met 2017
werd uitgegeven door Stichting Centrum- en
lintenmanagement Mierlo.”
Historie
“In mijn tienerjaren - ik woonde toen nog boven de rivieren, in Huizen begon ik te tekenen. Dat verwaterde door studie en werk”, aldus Monique. Zij vervolgt: “Pas toen ik een jaar of 32 was, pakte ik het weer
op. Hier in Mierlo, door les te nemen bij Bert Kruidering in de Hekelstraat. Daar leerde ik aquarelleren en pasteltekenen. En wat een plezier gaf me dat! Inmiddels teken en schilder ik alweer vele jaren. Ik blijf
steeds bijleren, door cursussen en workshops te volgen. Zo volg ik wekelijks tekenles bij Ineke van der Burg op de Volksuniversiteit in Geldrop
en doe ik regelmatig mee aan allerlei korte cursussen en workshops.
Van lettertekenen en schilderen met olieverf tot creatief illustreren,
kleurpotloodtekenen en striptekenen. Daardoor leer ik niet alleen
nieuwe technieken en stijlen kennen, het zorgt er ook voor dat ik vol
ideeën zit voor nieuwe projecten.”
⟹⟹
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Over haar tekeningen en schilderijen
Pastelkrijt en aquarelverf hebben Monique’s hart veroverd. Kenmerkend voor haar aquarellen is, dat ze Oost-Indische inkt gebruik om ze
diepte en karakter te geven. Favoriete onderwerpen zijn bloemen,
planten, dieren en landschappen. De natuur dus. Als een schilderij
een mystieke sfeer heeft, dan vindt ze dat heerlijk om naar te kijken.
Toch houdt ze ook van realisme. Die combinatie van realisme en fantasie vind je terug in de werken die hier hangen.
Wil je meer weten? Op de website www.moniqueneven.art vind je
informatie en inspiratie. Je kunt ook contact opnemen met
Monique Neven-Stillebroer, tel. 06 - 17 10 64 68.

Een voorbeeld van het werk van Monique.
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Korte berichten
Darten in De Vliegert
We zijn weer volop aan het darten in De Vliegert. Nu de avonden
langer worden wordt het alleen maar leuker om gezellig bezig te zijn.
Wij darten op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Natuurlijk
hebben we een vaste club maar iedereen is van harte welkom.
Misschien vind je het wel leuker dan je denkt. Het niveau speelt bij ons
een ondergeschikte rol. De spelregels zijn niet moeilijk en snel aan te
leren. Je hoeft naast de contributie van De Kersenplukkers niks extra’s
te betalen om mee te doen.
We willen graag nieuwe leden verwelkomen want wij vinden: hoe
meer zielen hoe meer vreugd. Dus kom gerust een keer kijken of meedoen! Gezelligheid en samen iets doen staan voorop.
Voor meer informatie kun je bellen naar Ed Desar, tel. 0492 - 66 21 66.

Vrijwilligersavond
Op 12 oktober was het weer zover: de jaarlijkse vrijwilligersavond die
door het bestuur wordt aangeboden aan de vrijwilligers die, elk op
hun eigen wijze, het hele jaar door actief zijn bij en voor De Kersenplukkers. Ruim honderd vrijwilligers waren, al of niet met partner, naar
De Vliegert getogen. Het was een gezellige en ongedwongen bijeenkomst waar kon worden
gebuurt, gedanst en gedachten
en ideeën uitgewisseld. Het
drankje en het hapje ontbraken
uiteraard niet.
Voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade bedankte iedereen
voor al het werk dat het hele
jaar door belangeloos wordt
gedaan. Hoogtepunt van de avond was een spetterend optreden
van de door velen geliefde entertainmentgroep Striepke Veur.
Op hun geheel eigen en vertrouwde wijze zorgden zij voor menige
schaterlach. Al met al een heel gezellige avond en door de
vrijwilligers heel erg gewaardeerd.
⟹⟹
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Moestuin voor mindervalide
hobbytuinders
Stel, je hebt altijd getuinierd of willen tuinieren. Je eigen krop sla en
andijvie kweken, verse aardbeien plukken en eigen prei, worteltjes
en boontjes verbouwen. Maar helaas is het traditionele tuinieren, op
de vlakke grond, om welke reden dan ook, voor jou niet meer
mogelijk.
Gelukkig kunnen we jou de hand reiken. De Mierlose Tuinvereniging
op het Oudven heeft speciaal voor de mindervalide hobbytuinder
een moestuin ingericht waarin je op tafelhoogte kunt tuinieren. Op
een verhard deel van de moestuin worden negentien kweekbakken
geplaatst waar je op tafelhoogte kunt tuinieren en waar rolstoelers
met de knieën onder kunnen.
Voorwaarde is dat je geheel zelfstandig kunt tuinieren, de kweekbedden goed onderhoudt en je straatje netjes houdt. De zware klussen worden gedaan door de valide medetuinders of vrijwilligers.
Vanaf voorjaar 2020 ligt die tuin op jou te wachten.
Nadere bijzonderheden, zoals kosten en voorwaarden, publiceren
we over enige tijd in de Mierlose Krant.

Samen Zingen
Wij zijn weer volop samen aan het zingen, neuriën en playbacken.
Alles mag bij ons, bij voorbeeld alleen maar ertussen zitten en genieten.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 november. Iedereen is van
harte welkom. De laatste Samen Zingen bijeenkomst voor dit jaar is
op 18 december. We zingen van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 - 83 70 02 51.

11

Overleden

Dhr. T.H. Rood
Mevr. A.H. Kuijs - van Son
Dhr. G. van Lieshout
Dhr. R. Lageman

aug
7 okt
11 okt
12 okt

2019
2019
2019
2019

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur De Kersenplukkers
Activiteitencommissie
Bestuur De Kersenplukkers
Bestuur Oude Kersenboom

13
19
11
17
17

nov
nov
dec
dec
dec

2019
2019
2019
2019
2019

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

5
8 / 15
3
13 / 27

nov
nov
dec
dec

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. G.A.J. Josiassen
Mevr. M.A.J.A. Josiassen - Wouters
Mevr. A. Bors
Dhr. M.H.A. Sanders
Mevr. P.M. Sanders - Peters

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 18 nov 2019.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Nieuwe toneelverlichting in De Vliegert
Het heeft heel wat tijd en energie gekost maar het resultaat is er dan
ook naar. Na veel voorwerk, intern overleg, gesprekken met externe
adviseurs en leveranciers en, tot slot, het installatiewerk van toegewijde vrijwilligers beschikt De Vliegert over een podium waar voor elke
activiteit de juiste verlichting kan worden ingesteld. We kunnen daar
als vereniging heel lang veel plezier aan beleven.
De bestaande toneelverlichting was al vijftien jaar oud en erg beperkt. Vooraan in de zaal hingen lampen die het podium belichtten
maar die alleen konden worden gericht door op een ladder te klimmen; nogal gevaarlijk. En dat moest nogal eens gebeuren want de
verlichtingswensen zijn voor veel situaties verschillend. Op het podium
hingen een paar TL-bakken en dat was het dan. Met name de oude
lampen voor het podium waren energieslurpers en gaven dus ook
heel veel warmte af. Zonde, vooral bij warm weer.
Plan maken
Afgelopen jaar heeft het bestuur een budget beschikbaar gesteld en
aan Jaap Veneman gevraagd om een voorstel te maken. Om een
goed beeld te krijgen van de wensen van de verschillende geledingen uit de vereniging heeft Jaap een aantal mensen gevraagd mee
te denken. Hierbij was de toneelvereniging vertegenwoordigd en
verder dachten, naast Jaap Veneman, Henk van Dijk en Maarten ⟹

Henk van Dijk (l) en Jaap Veneman bezig met de montage
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Verbruggen mee. Verder is het deskundige advies van het Eindhovense Keymusic, dat tevens de lampen, bekabeling en apparatuur
heeft geleverd, meegenomen en kwam men tot een voorstel dat
door het bestuur is goedgekeurd.
Project
We spraken met Jaap Veneman die we projectleider van deze
verbouwing mogen noemen. Hij zegt: “We hebben gekozen voor
moderne ledverlichting en dat betekent enorm veel minder energie-

gebruik en warmte. De lampen vooraan in de zaal zijn vervangen en
op het podium zijn aan alle kanten extra lampen geïnstalleerd.
Hierdoor kan op elke willekeurige plek op het toneel relatief eenvoudig de gewenste verlichting worden gecreëerd. Denk hierbij aan
specifieke eisen bij een toneeluitvoering, bij het belichten van een
koor of orkest, of het uitlichten van een of meerdere artiesten. We
hebben gekozen voor theaterlampen omdat we die vanaf de vloer
kunnen instellen.”
Omdat de zware lampen boven de bezoekers hangen staat veiligheid met stip voorop. Om alle risico’s uit te sluiten is de ophanging gecontroleerd door een specialistisch bedrijf. Jaap zegt dat de installatie
zo robuust is dat er een kleine personenauto aan kan hangen.
Dan het werk
Het meeste installatiewerk is gedaan door Henk van Dijk, Ton Ratten
en Jaap Veneman van de groep Beeld en Geluid.
⟹⟹

15

Ook Maarten Verbruggen heeft zijn steentje bijgedragen. Jaap Veneman zegt: “Het is best lastig boven je macht te werken op steigers en
ladders met lampen die tien kilo wegen. Voor alle zekerheid zijn alle
ophangingen extra beveiligd met staalkabels.” Verder was er een
belangrijke rol weggelegd voor Lex Andringa. Hij heeft de decors op
het toneel gebouwd en voor het aanbrengen van de nieuwe verlichting moesten de wanden worden versterkt.
Bediening
Omdat bij De Kersenplukkers niet met professionals wordt gewerkt
maar met deskundige vrijwilligers is bewust gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke bediening. Natuurlijk is alles computergestuurd en is
het nodig om in de komende tijd ervaring hiervoor op te bouwen.
Tekst: Cor Vreven
Foto’s: Jaap Veneman

* * * * *
Rabobank organiseert bijeenkomst Wonen voor Senioren
Zonder zorgen zelfstandig blijven wonen. Dat wilt u toch ook? Maar
bent u op de hoogte van alle mogelijkheden? Het is verstandig om u
op tijd voor te bereiden op de jaren die komen. Rabobank Peelland
Zuid nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst 'Wonen voor Senioren'
die plaatsvindt in zaal Denheuvel in Mierlo op vrijdagmiddag 29
november en duurt van 14.00 - 16.00 uur.
De financieel adviseurs van de Rabobank nemen u mee bij alles wat
meespeelt bij de keuze om in uw huidige woning te blijven wonen of
juist te verhuizen, het benutten van uw overwaarde en de mogelijkheden tot bijlenen. De nalatenschapscoach Anja Manders en/of
Martien Giebels benadrukken de voor- en nadelen, de gevolgen en
de fiscale aspecten van schenken en erven. Tijdens de bijeenkomst
en bij de borrel is er voldoende mogelijkheid tot het stellen van
vragen.

* * * * *
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Koersbal en jeu de boules
De koersbalclub/jeu de boules-club is een van de
onderafdelingen van De Kersenplukkers. De jeu de
boules-club werd onofficieel opgericht op 4 oktober 1991 op initiatief
van E. Slegers die ook voorzitter werd. W. Kornuyt stelde zich tijdelijk
beschikbaar als penningmeester. Er waren acht leden. De officiële
oprichting met statuten e.d. volgde op 30 april 1992.
Omdat jeu de boules buiten moest worden gespeeld gebeurde dat
alleen in de zomermaanden, dus in de winter was er niets. Om dit te
ondervangen werd op 9 juli 1993 de koersbalclub opgericht met de
mensen van de jeu de boules club als leden, het werd dus een
gecombineerde club die het hele jaar door twee keer per week kon
spelen.
Op dit moment is dat nog steeds zo, alhoewel er maar weinig jeu de
boules wordt gespeeld omdat de meeste leden liever binnen spelen
en de huidige baan eigenlijk verkeerd ligt.
We zijn nu met vijftien actieve leden en we spelen twee keer per
week, op dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf half twee. Ieder jaar
wordt er, van november tot april, voor het kampioenschap gespeeld.
We spelen ook een keer of drie per jaar tegen de koersbalclub uit Geldrop, uit en thuis en dat is altijd heel gezellig en natuurlijk met wisselend succes.
Het koersballen lijkt op jeu de boules: je moet ook zo dicht mogelijk bij
het doelballetje komen te liggen, maar je mag niet in een rechte lijn
spelen, je moet altijd via een ‘kromme’ lijn rollen. De ballen zijn niet
precies rond en hebben een afwijkend zwaartepunt waardoor ze
vanzelf al een bepaalde koers gaan, als er tenminste juist wordt gespeeld. Daardoor is het echt een kunst om zo dicht mogelijk bij het
doelballetje te komen liggen.
Wij zoeken nog een paar nieuwe leden, dus als u denkt, dat lijkt me
wel wat bent u van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen
nemen op dinsdag- of vrijdagmiddag om het eens mee uit te
proberen.
We zijn een gezellig clubje en zien u graag komen!
Het bestuur
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Optreden The Salty Dogs en De Kersenhoedjes
Op vrijdag 1 november zullen Shantykoor The Salty Dogs en smartlappenkoor de Kersenhoedjes optreden in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert.
Shantykoor The Salty Dogs uit Mierlo viert dit jaar haar twintigjarig
bestaan. Het koor bestaat uit
veertig enthousiaste leden en
beschikt over een tienhoofdig
combo met viool, trekzak,
mondharmonica, gitaar, accordeons, penny whistle, banjo,
grote trom en tamboerijn.
Zij zingen in het Nederlands,
Engels, Frans en Duits; vaak originele shanty’s maar ook meezingers.
De Kersenhoedjes is het smartlappenkoor uit Mierlo. Het koor bestaat
uit meer dan veertig leden en wordt muzikaal ondersteund door drie
accordeonisten en een drummer. Zij zingen gevarieerde Nederlandstalige liedjes en brengen
hiermee vrolijkheid, een beetje
show en meezingers.
Deze muzikale avond begint
om 20.00 uur en eindigt om
ca. 22.15 uur.
The Salty Dogs treden op van
20.00 uur tot 20.45 uur.
Na een korte pauze zullen vanaf 21.00 uur De Kersenhoedjes tot
22.15 uur hun liederen ten gehore brengen.
Kaartjes voor deze avond zijn voor €3,00 per stuk te verkrijgen bij de
receptie van De Vliegert of daar te bestellen via tel. 0492 - 66 34 36.
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12 november: lezing over Eindhovens kanaal
Op dinsdag 12 november organiseert De Kersenplukkers een lezing
over het Eindhovens kanaal. Deze lezing wordt gepresenteerd door
Rinie Weijts van Heemkundekring Myerle.

Aan de hand van ongeveer 160 foto's zal hij alle zaken die in en om
het kanaal spelen presenteren. Hij noemt o.a. de dijkdoorbraak, de
oorlog, ongelukken, het zwemverbod, boze schippers, recreatie,
natuur, visserij, bruggen, sport en veel andere bijzonderheden die u
niet mag missen.
De fotopresentatie begint om 20.00 uur en duurt tot ± 22.15 uur.
Kaartjes voor deze avond kosten € 2,00 p.p. incl. een kopje koffie of
thee. Ze zijn af te halen aan de receptie van De Vliegert of daar te
bestellen via tel. 0492 - 66 34 36.
19

Gezondheid stimuleren: wat we zelf kunnen doen
Binnen de gezondheidszorg krijgen onderwerpen als voeding en beweging steeds meer aandacht. Naarmate we ouder worden verandert
er veel in ons leven en ons lichaam en ontstaan nieuwe vragen, onder
andere over gezondheid. Voorlichting kan helpen om goed met onze
gezondheid om te gaan. Een bijeenkomst hierover vindt plaats op
donderdag 14 november in Cultureel Ontspanningscentrum
De Vliegert en duurt van 13.30 tot 16.30 uur.
Deze voorlichtingsbijeenkomst, speciaal voor senioren, over gezonde
voeding en bewegen, wordt georganiseerd door Seniorenbelangen
Geldrop-Mierlo in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost.
Bij gezonde voeding gaat het bij voorbeeld over ‘de schijf van 5’. Wat
houdt die in en hoe gaan we daarmee om. Wat te doen met andersoortige voedingsmiddelen, voedinghypes etc.
De beweegvoorlichting geeft een overzicht van wat voldoende
bewegen is, welke vormen van bewegen zijn beter waarvoor etc.
De presentatie ligt in handen van de heer Chris Verhoeven.
U kunt zich aanmelden voor deze interessante
bijeenkomst vóór vrijdag 8 november 2019
bij Nellie v.d. Sanden of aan de balie van
De Vliegert, Heer van Rodestraat 109A,
tel. 0492 - 66 34 36.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten want
de toegang is gratis, evenals een kopje koffie
of thee.
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SBG-M: Werkgroep Bouwen-Wonen-Veiligheid
Binnen Senioren Belangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is men actief bezig
met aandachtspunten voor bouwen, wonen en veiligheid in de
gemeente Geldrop-Mierlo. Doelstelling is het bevorderen van een optimale leefomgeving en maximale veiligheid met daarbij extra aandacht voor senioren. Er is regelmatig overleg met de betreffende wethouders en ambtenaren. Ook is er overleg met de woningcorporaties
en huurdersverenigingen.
Gezien de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in onze samenleving verdienen zaken als vervoer en wonen met gemak onze
aandacht en inbreng. Maar ook spelen zaken als de energietransitie
met alle bijbehorende aspecten zoals van het gas af, laadpalen, zonnecollectoren, warmtepompen, enz.
Om dit te doen zijn mensen nodig en zijn wij op zoek naar uitbreiding
en/of ondersteuning bij dit vrijwilligerswerk. Daarom willen wij graag in
contact komen met personen die interesse hebben in, en mogelijk
kennis van zaken op, genoemde terreinen.
Mocht dit bericht je belangstelling hebben gewekt, neem dan s.v.p.
contact met ons op voor een informatief gesprek.
Namens de SBG-M Werkroep,
Wim Voormolen, tel. 06 - 41 78 03 04
Frits Jetten, tel. 0492 - 66 14 44.
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Wie wordt de nieuwe Prins(es) van De Kersenplukkers?
Het nieuwe carnavalsseizoen 2019-2020 wordt voor carnavalsvereniging De Kersenplukkers a.s. zondag 1 december geopend met de
traditionele amusementsmiddag in Cultureel Ontspanningscentrum
De Vliegert. Hoogtepunt van de middag zal zonder twijfel de presentatie zijn van de nieuwe Prins van De Kersenplukkers. Of wordt de
nieuwe Dorstlustige Hoogheid dit keer misschien wel weer een Prinses?
Afscheid Prins Fonske
Tijdens deze carnavaleske zondagmiddag zal op passende wijze
afscheid worden genomen van Prins Fonske
(Slegers) d’n Urste en zijn
adjudant Hans (Seijkens),
een dorstlustig duo dat
zonder twijfel kan terugkijken op een heel mooi en
gezellig carnavalsjaar.
Als absoluut hoogtepunt
van de middag zal aansluitend de nieuwe Prins
of Prinses van cv De Kersenplukkers worden bekendgemaakt.
Uitgaande van het verleden zal ook dit keer de onthulling van de
nieuwe Prins(es) een spannende gebeurtenis worden. Benieuwd wat
de prinsencommissie dit keer in petto heeft? Zorg dan dat je erbij bent
tijdens de amusementsmiddag waar verder hoofdrollen zijn weggelegd voor drie absolute topkletsers.

Topkletsers
Evenals vorig jaar zullen ook dit keer weer drie tonproaters optreden
die elk een half uurtje slap zullen zwetsen in de ton. Drie toppers, te
weten Berry Knapen, Frans Bevers en Rob Scheepers (Helmond),
gerenommeerde zeveraars die de lachspieren ongetwijfeld overuren
zullen bezorgen. Ook zal de Mierlose amusementsgroep WAI optreden.
⟹ ⟹
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Kaartverkoop
De muzikale begeleiding op deze middag, die om 14.00 uur begint,
is in de vertrouwde handen van de vaste huis-DJ Wim v.d. Biggelaar.
Kaarten kosten € 5,00 per stuk en zijn vanaf nu verkrijgbaar aan de
receptie van De Vliegert. Maar let op! Vol is vol! Dus zorg dat je tijdig
in het bezit bent van een kaartje als je van dichtbij wilt meemaken
wie de nieuwe Prins(es) zal worden.
Een week na de bekendmaking van de nieuwe 42ste Dorstlustige
Hoogheid van De Kersenplukkers, op zondag 8 december, zal vanaf
14.00 uur de traditionele prinsenreceptie plaatsvinden. Een gratis
toegankelijke middag waarbij iedereen vanzelfsprekend van harte
welkom is!
Tekst en foto: Jos Lenssen

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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17 december: kerstdagtocht Oberhausen
Ook dit jaar 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!
In het overdekte winkelcentrum zijn meer dan 220 winkels, café’s,
restaurants, prima openbare toiletten en uitgaansmogelijkheden. Vele
bekende modeketens hebben in het winkelcentrum onderdak zoals
H&M, Peek & Cloppenburg, Gerry Weber en C&A.

In de kerstperiode is CentrO werkelijk een sensatie. Er is enorm veel te
zien en te beleven en het winkelcentrum ziet er adembenemend uit.
Er staan maar liefst 150 houten hutjes met allerlei artikelen, cadeautjes
en natuurlijk de nodige lekkernijen. De kerstmarkt ligt rondom het overdekte winkelcentrum. 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!
⟹ ⟹
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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. In de bus wordt voor (gratis!)
koffie en thee gezorgd. Aan het eind van de middag, om circa
16.30 uur, vertrekken we weer naar Mierlo. Op deze manier kunt u
optimaal genieten van de verlichte kerstmarkt en heeft u 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. Bij de inschrijving dient u aan
te geven of u hier wel of niet aan wenst deel te nemen.
Deze reis gaat door bij minimaal 35 deelnemers. Bij meer dan 50
aanmeldingen hanteren we een wachtlijst.
Inschrijving: woensdag 6 november vanaf 13.30 uur in De Vliegert.
Kosten dagtocht inclusief diner (en drankje):
€ 40,00 p.p.
Kosten alleen dagtocht:
€ 22,00 p.p.

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.
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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Nieuws uit de biljartzaal
Kersttoernooi
Over amper twee maanden begint alweer ons kersttoernooi.
De data zijn 16 t/m 20 december. Vijf middagen lekker biljarten in een
mooie kerstachtige biljartzaal. De inschrijvingen komen via de groepsleiders en als je er geen hebt kun je een mailtje sturen naar
wlbcdevliegert@gmail.com. Een aanrader om mee te doen met ons
gezelligste toernooi van het jaar!

Competities
De eerste periode van de librecompetitie is bijna ten einde en de periodewinnaars komen langzaam tevoorschijn. Groep A: Wim Kersten, B: Toon
v.d. Waterbeemd, C: Paul van Hoof, D: Cor Lijten, E: Jos Broné, F: Paul van
Lieshout, G: Pieter Driessen en H: Ed Hemmes.
Enige tijd geleden is ook de woensdagavondcompetitie weer gestart.
Dit jaar hebben de deelnemers gekozen om alleen maar te bandstoten.
Zoals gebruikelijk vind je alle gegevens op onze website.
Stadscompetitie
Momenteel worden de PK-wedstrijden gespeeld van de vijfde klasse. De
groepswedstrijden beginnen hierna aan de zevende ronde. Vanaf 5 oktober is de vierde klasse gestart en die wedstrijden worden op verschillende
locaties gespeeld, o.a. in De Vliegert. Kijk op onze website voor meer
informatie.
Biljartlessen
De biljartballen rollen goed. Met een bijna volle bezetting zijn onze lesgevers druk bezig. Heb je dit gemist dan kun je je weer inschrijven voor de
volgende lessen die beginnen op 13 januari 2020. De kosten blijven € 8,50
voor tien lessen voor leden van onze club.
Website en e-mailadres Biljartclub
Onze website is: bcdevliegert.kersenplukkers.nl
Ons e-mailadres: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

datum

aanvang

The Salty Dogs en
De Kersenhoedjes

vrijdag

1 nov

20.00 uur

Fietsclub - Seizoensafsluiting

zaterdag

2 nov

20.00 uur

Kienen: elke dinsdagavond
In de oneven weken

dinsdag

5 nov
19 nov

19.30 uur
19.30 uur

Lezing en Filmavond
'Het kanaal'

dinsdag

12 nov

20.00 uur

Samen Zingen

woensdag

13 nov

14.00 uur

Lezing 'Gezonde Voeding'

donderdag

14 nov

13.30 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

23 nov

20.00 uur

Carnavalsvereniging
Prinsverkiezing

zondag

1 dec

14.00 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

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 18 nov 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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