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Beste Kersenplukkers,
Momenteel zijn de kleuren buiten groen, rood,
oranje, bruin en geel. Volop herfst met mooie
temperaturen, kleuren en zon. Maar gisteren was het
bij De Vliegert mistig en rood knipperlicht buiten.
Veel brandweermensen in de weer.
Een heuseoefening van de brandweer en voor onze
BHV‑ers. (bedrijfshulpverleners). De eerste keer dat ik dit meemaakte in
de afgelopen 7 jaar. Erg zinvol was deze oefening. Er zal in het echt
maar eens iets gebeuren, dan is het toch goed dat men weet wat te
doen. Dank aan de mensen die er waren om dit mee te doen.
Op maandag 12 december is er een lezing van Remedica. Het is een
uiteenzetting over de digitale zorg. Ik denk voor velen van ons erg
zinvol. Het is op de voormiddag om 10 uur. Het zal ongeveer 1½ uur in
beslag nemen. Hartelijk welkom.
Het is nog niet duidelijk of op zondag 18 december Harmonie St. Lucia
een concert ten gehore zal brengen. Het officiële tijdstip vindt u t.z.t op
de website of in het volgende Nieuws Bulletin.
Dan is er het plan om eenmaal per maand ook een dansmiddag te
organiseren op zondagmiddag. Dit i.s.m. Wim v.d. Biggelaar. Dus als dit
goed loopt is er voortaan in de winter eenmaal per maand dansen op
zaterdagavond en eenmaal per maand op zondagmiddag. Wil je niet
dansen, dan is het ook leuk om te kijken en een borreltje te drinken en
gezellig te kletsen. Dus de beentjes van de vloer.
Bij de biljartclub is het begin gemaakt met een apparaat voor de luchtzuivering. Als ik meer informatie heb laat ik dat weten. Het is nu nog
even afwachten of dit het beoogde resultaat heeft. En of we er meer
moeten aanschaffen voor in de grote zaal.
Inmiddels heeft u gemerkt dat wij aan het werk zijn met een nieuwe
kassa en pinautomaat. Het is voor onze barmedewerkers wel even
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⟹⟹

wennen, maar het zal op den duur wel een gemak zijn. Hopelijk heeft u
begrip als het soms wat langer duurt als het druk is in de zaal. Iedereen
doet zijn best. Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor poetswerk en de bar. Meldt u aan, het is gezellig werk en hoe meer mensen
hoe minder tijd dat het behelst. Verder wens ik u een fijne herfstmaand.
Vriendelijke groeten,
Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter

* * * * *
Zondagmiddag Danscafé
Op zondagmiddag 6 november opent het Zondagmiddag Danscafé
voor het eerst zijn deuren. De kachel brandt, de koffie pruttelt!
Deze middag is speciaal in het leven geroepen voor mensen die in de
avonduren niet meer graag van huis gaan. Wij gaan voor u een sfeer
creëren waarin u zich thuis kunt voelen. Een hapje, een drankje, een
praatje, en een gezellig stukske muziek zijn de belangrijkste ingrediënten
van deze middag. En belangrijk is dat alles kan en
niks moet. Wilt u een keer een dansje maken?
Dat kan. Wilt u genieten van louter en alleen de
muziek? Dat kan. Wilt u gezellig keuvelen met
vriendinnen of vrienden? Dat kan! Alles is mogelijk.
Dus vraag uw vrienden of familie om eens mee te gaan ze zullen er
geen spijt van krijgen. Kortom dit is een middag voor u. Thuis zitten
kunnen we allemaal nog lang genoeg! Ga er op uit en doe mee in de
maatschappij. We hopen dan ook dat dit een begrip wordt binnen
De Kersenplukkers. Het Zondagmiddag Danscafé is geopend vanaf
13.30 uur en sluit om 17.30 uur. Het is alleen in de wintermaanden
geopend. Noteer de onderstaande data in uw agenda:
2022: 6 november, 18 december - is nog niet zeker.
2023: 22 januari, 26 februari, 19 maart, 23 april.
Mogen wij u ook begroeten? De entree is € 4,- maar daar krijgt u heel
veel voor terug.
De activiteitencommissie
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Korte berichten
Rabo Clubsupport
De Rabo Clubsupportactie heeft De Kersenplukkers dit jaar een
bedrag van € 847,65 opgeleverd. Hartelijk dank aan de Rabobank en al degenen die op de vereniging gestemd hebben.
Beginners Computercursus Klik & Tik
We gaan weer van start! Iedere cursist maakt hier op eigen tempo en
niveau kennis met de computer en raakt er dankzij de individuele
begeleiding steeds meer vertrouwd.
Geduldige vrijwilligers helpen je graag op weg
en meestal kun je zo instromen. Graag van
tevoren inschrijven aan de balie van de desbetreffende bibliotheek met het inschrijfformulier. Deelname is gratis,
niet twijfelen, gewoon doen! De tijd is 10.00 - 11.30 uur en de weekdagen zijn: Mierlo: maandagochtend.
Geldrop: donderdagochtend en Heeze: woensdagochtend.
Een serie van zes lessen start bij voldoende aanmeldingen.

Lezing Digitalisering van de zorg
Op maandag 12 december geeft Remedica om 10.00 uur een lezing
in de kleine zaal van De Vliegert met als onderwerp de digitalisering van de zorg. De maatschappij en de zorg digitaliseren meer en meer. Tegenwoordig gebruiken we de computer, het internet
en apps op smartphones steeds vaker.
Tegelijkertijd maakt u zich mogelijk zorgen over de veiligheid hiervan.
Dan bent u niet de enige. Met name senioren lopen hier tegen aan.
Als het gaat om digitalisering in de zorg, dan kan dat bij diabetes de
kwaliteit van leven sterk verbeteren. Zo maken digitale hulpmiddelen
als een glucosesensor en een bijbehorende app het voor mensen
met diabetes eenvoudiger om met hun diabetes om te gaan. Maar
hoe houdt u hier zelf de regie over in handen? Tijdens de bijeenkomst
bieden wij ook persoonlijke en praktische hulp bij vragen die u heeft
over gezondheidsapps, waaronder de Freestyle LibreLink-app.
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Een avondje Wim Daniëls
Het recept voor een heerlijk begin van het
weekend. En dit recept zal zeker nog een tijd
nawerken. Wat een leuke avond, het was
luisteren maar vooral lachen. Wim kan op een
heerlijke, smakelijke manier vertellen. Liefst 150
mensen hebben dan ook kunnen genieten van
zijn optreden, en ik kan me bijna niet voorstellen
dat er iemand spijt van had.
Kortom een geweldige, gezellige en ook een
beetje leerzame avond. Zeker voor herhaling
vatbaar. (Tekst: Maria vd Kimmenade, Foto: Cor Lijten).
Ronde tafels te koop
Met Kerstmis en het nieuwe jaar in zicht, willen
we De Vliegert in een aantrekkelijk nieuw jasje
steken. Dit houdt in dat de drie witte ronde
Ikea-tafels diameter 105 cm die nu in het
cafégedeelte staan, overbodig worden. We
willen onze leden eerst in de gelegenheid stellen
om een bod (vanaf € 50,- per tafel) uit te
brengen. Geïnteresseerden kunnen een bod
voor 15 november in een gesloten enveloppe
afgeven aan de receptie van De Vliegert
(t.n.v. Sierclub).
Walk The Line
Film, woensdagavond 16 november om
20.00 uur in De Vliegert. Dit is het verhaal
van Johnny Cash. Zijn muziek veranderde
de wereld en hij groeide uit tot een waar
icoon. Maar Johnny Cash werd niet
geboren als country-legende. Eerst plukte
hij katoen, hij ging als verkoper van deur tot deur en hij zat bij de
luchtmacht. Maar wanneer hij de Sun Studios in Memphis binnenstapt, verandert zijn leven voorgoed. Zijn unieke stem maakt ⟹ ⟹
7

van hem een ster. Hij tourt door Amerika met legendarische namen
als Elvis Presley, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis. Maar op het hoogtepunt van zijn roem, dreigt de ster ten onder te gaan aan zijn destructieve levensstijl en drugsverslaving. Pas wanneer hij June Carter, de
vrouw van zijn leven, ontmoet leert Johnny de fijne grens tussen
grootsheid en ondergang te bewandelen.
Samen musiceren
Wie zou het leuk vinden mee te komen spelen in mijn dwarsfluitgroep
op dinsdagochtend om 12.00 uur of blokfluitgroep op vrijdagochtend
om 10.45 uur? Beide om de week, een uur,
in Mierlo. Kosten € 7,50 per persoon per keer.
We gaan o.a. kerstrepertoire voorbereiden
voor kerstsamenspel op 10 december
's middags. Je bent ook welkom als je altblokfluit of dwarsfluit wilt
leren spelen.
E-mail: diana.sonnenschein@onsbrabantnet.nl of
Whatsapp: 06‑11245020.

* * * * *
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Openingstijden De Vliegert 2023
Periode 1 mei tot en met 16 juli
- De Vliegert is in de ochtenden gesloten voor alle vrije inloopactiviteiten. De bar is dan ook gesloten.
- 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 onder meer de bridgeavonden
van Bridgeclub Mierlo op woensdagavond en de repetities van de
Vliegerbloazers op vrijdagmorgen.
Periode 17 juli tot en met 27 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.
Periode 1 mei tot en met 27 augustus
Mochten er activiteiten gepland worden buiten de genoemde
openingstijden in de zomerperiode dan kunnen deze in overleg met
en goedkeuring van het bestuur plaatsvinden. Daarbij dient wel een
BHV-er aanwezig te zijn en is de openstelling van de bar afhankelijk
van de beschikbaarheid van een barvrijwilliger.
Vanaf maandag 28 augustus
Dan gelden weer de normale openingstijden van De Vliegert en kunnen ook reguliere activiteiten van de afdelingen/clubs weer gewoon
plaatsvinden.
Openingstijden De Vliegert in de kerstperiode 2023
Op maandag 25 en dinsdag 26 december 2023 (Kerstmis) en op
nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024 is De Vliegert gesloten.
Kerstviering
De kerstviering zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2023.
Op deze dag kunnen dan geen andere activiteiten plaatsvinden in
De Vliegert.
Het Verenigingsbestuur
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Samen Zingen
En weer is er een maand voorbij. Mensen, mensen wat gaat de tijd
toch snel. Maar laat de tijd niet voorbijgaan zonder ervan genoten te
hebben, dus een reden te meer om te komen zingen.
Jammer genoeg konden we door omstandigheden de bijeenkomst
van september niet door laten gaan maar afgelopen 12 oktober was
weer keigezellig en we hebben
weer uit volle borst gezongen.
Gezelligheid bovenaan, we treden
niet op, je hoeft niet als de beste te
kunnen zingen. We gaan voor het
samen zijn en de gezelligheid met
leuke liedjes en heel fijne, gezellige
begeleiding. Dus er is geen drempel en iedereen mag zich aansluiten. De bijeenkomsten zijn altijd de
tweede woensdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 uur. Dus voor dit
jaar zijn dat nog: 9 november en 14 december. Tot ziens in De Vliegert.
Oproep
Wij van Samen Zingen zijn op zoek naar muzikale begeleiding. Onze
muzikanten hebben aangegeven dat het misschien nog niet zo gek is
om op zoek te gaan naar nieuwe muzikanten. Hoewel ze er nog erg
veel plezier in hebben geven ze toch aan dat ook zij ouder worden.
Dus vandaar deze oproep. Zijn er mensen die een instrument bespelen (het geeft niet welk) en het leuk vinden om ons te begeleiden met
je muziek, je bent van harte welkom. Als je denkt dat kan ik niet, het is
altijd het proberen waard, dus schroom niet en meld je aan, we zien
wel waar het schip strandt. De meeste liedjes komen uit de oude
doos, dus iedereen kent ze. Inlichtingen bij Maria van de Kimmenade,
tel.: 06 - 8370 0251, e-mail: mbvdkimmenade@outlook.com
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Tai Chi
Tai Chi is goed voor iedereen, maar zeker voor ouderen. Waarom is
dat zo? Als we wat ouder worden en bewegen minder goed gaat,
gaan we vaak minder bewegen, met als gevolg dat gewrichten nog
meer verstijven en daardoor bewegen nog lastiger wordt. Dus bewegen we nog minder.
Tai Chi haalt je met z’n zachte, langzame bewegingen uit die vicieuze
cirkel, door te bewegen binnen je eigen grenzen, zonder pijn. Tai Chi
versterkt de spieren, waardoor de gewrichten beter beschermd
worden en eventuele gewrichtspijn minder wordt. Bovendien worden
de diepe structuurspieren versterkt en daarmee de coördinatie en
stabilisatie verbeterd. Zo draagt het bij aan valpreventie.
Bij De Kersenplukkers gaat een groep van start op donderdag
17 november, in de grote zaal. De lessen zijn van 10.30 - 12.00 uur,
onder leiding van een instructeur. We beginnen met een groep beginners en gevorderden door elkaar, in de hoop dat zij elkaar kunnen
versterken.
In beginsel mogen leden van De Kersenplukkers gratis hieraan mee
doen. Daarna betalen ook zij ca. € 19,- per half jaar aan contributie.
Nadere informatie en opgeven bij Ans Waterschoot,
e‑mail: tai‑chi@kersenplukkers.nl.
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Wie wordt de nieuwe Prins(es) van CV De Kersenplukkers?
Als de blaadjes gaan vallen de dagen gaan korten en de maand
november dichterbij komt is in de wandelgangen bij De Vliegert
gespreksonderwerp nummer 1 de vraag wie de nieuwe Prins
(of wordt het dit keer weer een Prinses) van carnavalsvereniging
De Kersenplukkers gaat worden. Ook dit jaar is dat niet anders!
Wie o wie zal zondag 20 november 2022 tijdens de gezellige amusementsmiddag in De Vliegert bekend worden gemaakt als de opvolger
van Prins Bennie d’n Urste? Met regelmaat worden de leden van de
prinsencommissie gepolst of er al een nieuwe prins of prinses is. En of
er al tips bekend zijn. Ook zijn er sluwe vossen binnen De Kersenplukkers die via leugentjes en speciale foefjes achter de identiteit van de
nieuwe Dorstlustige Hoogheid proberen te komen. Ja de juiste toon is
weer gezet, het spel is weer op de molen, en de dag van de onthulling komt elke 24 uur een dag dichterbij!
Hoogtepunt van de dag
Tijdens de amusementsmiddag op zondag 20 november zal
vanzelfsprekend op passende wijze afscheid worden genomen van
Prins Bennie (Jansen) d’n Urste en zijn adjudant Ria van Hoof. Een
dorstlustig koppel dat niet één maar zelfs drie jaar te boek heeft
gestaan als Prins en Adjudant. Binnenkort nemen ze afscheid en zullen
zij worden opgevolgd door een gloednieuw feestduo. Twee echte
feestgangers die na de noodgedwongen annulering van vorig jaar
niet langer meer aan het lijntje gehouden hoeven te worden. Eindelijk
kunnen beiden na ruim twee jaar hun grote geheim prijs geven!
Eindelijk kunnen ze hun ware gezicht tonen en een feestje gaan bouwen met al die andere Kersenplukkers die van een gezellig middagje
in De Vliegert houden. Hun presentatie door vorst Jan Jansen zal
ongetwijfeld hét hoogtepunt van de amusementsmiddag worden.
Qua amusement heeft de organisatie van carnavalsvereniging
De Kersenplukkers weer enkele ouderwetse toppers weten te strikken
voor de amusementsmiddag op zondag 20 november. Naast de
groep WAI uit Mierlo, zullen in de ton verschijnen de tonproaters
Rob Scheepers, Frans Bevers en negenvoudig Brabants Kampioen
Berry Knapen.
⟹⟹
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Kaartverkoop
De muzikale begeleiding van de middag, die zal aanvangen om
14.00 uur (zaal open 13.15 uur) is in de vertrouwde handen van de
vaste huis-DJ Wim van den Biggelaar. Kaarten voor de amusementsmiddag op zondag 20 november kosten € 5,00 per stuk en zijn verkrijgbaar aan de bar van De Vliegert. Maar let op! Vol is vol, en uitverkocht betekent dikke vette pech! Dus zorg dat u tijdig in het bezit bent
van een kaartje als u van dichtbij wilt meemaken wie de nieuwe
Prins(es) der Kersenplukkers zal worden.
Een week na de bekendmaking van de nieuwe 43e Dorstlustige Hoogheid der Kersenplukkers zal op zondag 27 november vanaf 14.00 uur
de traditionele prinsenreceptie plaatsvinden. Een gratis toegankelijke
middag waarbij iedereen vanzelfsprekend van harte welkom is!
Tekst en Foto's: Jos Lenssen

Het wordt weer lachen, gieren en brullen met de tonproaters
Rob Scheepers, Frans Bevers en Berry Knapen.
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Overleden
Mevr. C.A.M. van der Heijden - Liebreks

27 sept 2022

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers

16
21
14
19

Wandeldata
1e dinsdag van de maand, afstand 10 tot 15 km
Vertrektijd, 9.30 uur vanaf De Vliegert.
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nov
nov
dec
dec

2022
2022
2022
2022

Nieuwe Leden
Dhr. R.J.N. Stinessen
Dhr. A.C.J.A. Wannemakers
Mevr. S.R.A. Hofman - Groot
Dhr. J.D. Hofman
Mevr. J. Kuperus - Fonville
Mevr. K. van Stiphout
Mevr. A. v.d Velden - Joosten
Dhr. M. v.d. Velden
Dhr. P. van Lierop
Dhr. S. Stemm
Mevr. M.A.C. van Mierlo
Dhr. L.N. Boymanns
Mevr. A. Kneepkens
Mevr. J.J.M. Damen - van Lit
Mevr. G.M.A. van den Crommenacker

Welkom bij De Kersenplukkers

Ouderenadvies
Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de
cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via
tel. 06 -1394 6383.

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 21 nov 2022.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Mannen met baarden
Mannen met baarden is een groep met een heel gevarieerd gospelprogramma. Gospel, geboren in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika, staat voor goed nieuws, een optimistische
boodschap. In deze onrustige, barre en voortjakkerende tijden wil
Mannen met baarden met dit programma houvast en ankerpunten
bieden en zicht geven op een hoopvol perspectief.
De gospelmuziek die ze spelen komt uit het Amerikaanse folk- en
countryrepertoire. Mannen met baarden bestaat uit drie vocalisten,
twee gitaristen, een mandolinespeler, een bassist en een accordeonist. Ze beloven een zeer gezellige, muzikale avond, dus ga dit
meemaken.
Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 2 december om 20.15 Mannen
met baarden. De entree bedraagt € 4,00.
Hebt u nog een kaartje voor Tinkers, Drinkers, Dreamers dan kunt u dat
voor deze avond gebruiken.
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Nuenens Muziektheater Priamore
Priamore betekent eerste liefde. Het Nuenense
Muziektheater Priamore dat nu al 25 jaar bestaat,
heeft ongeveer 30 leden. De leden vormen door de
liefde voor zang en muziek één grote familie die bijeengehouden
wordt door onze dirigent Marjan Olivier en onze nieuwe pianist
Beer van Daelen.
In ons concert proberen wij u voor de pauze te laten genieten van
een deel van ons repertoire. En na de pauze brengen wij u alvast in
stemming voor de komende Kerst.
Wij verheugen ons al op ons concert op zondag 11 december a.s.
om 13.30 uur in De Vliegert.
Wilt u meer weten over ons dan kunt u contact opnemen met:
Peter van der Kamp, Secretaris Priamore
tel.: 040 ‑ 283 8202.
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Werelddansdag in De Vliegert
In het eerste weekend van oktober
werden de Werelddansdagen
gehouden. Dit is niet aan onze eigen Vliegert-werelddansers voorbij
gegaan. De aftrap werd gegeven op vrijdag 30 september voormiddag tijdens de Arbeidsvitaminen van de Nederlandse Publieke
Omroep op Radio 5.
Op zaterdag 1 oktober was er om 10.00 uur een stormloop van meer
dan 100 dansers uit Zuid-Nederland naar De Vliegert, waar ze werden
ontvangen en verrast met koffie en thee, vergezeld van een groot
stuk appeltaart die wel tot de lekkerste van het noordelijk halfrond
gerekend mag worden. De grote zaal werd al in stemming gebracht
door een vijfpersoons gelegenheidsorkest zodat iedere danser zich al
zeer welkom voelde.
Daarna werden dansen uitgevoerd uit alle hoeken van de wereld
door de verenigingen die rondom de dansvloer gegroepeerd zaten.
Tijdens de lunch kon men genieten van koffie en thee met ook weer
heerlijke worstenbroodjes, belegde broodjes en rozijnen/
krentenbollen. Na deze verrukkelijkheden kon het dansen voortgezet
worden en de vloer stroomde weer vol.
Ook waren er speciale gasten met Indonesische achtergrond, die in
prachtige kleurrijke kleding hun dansen demonstreerden en zij riepen
de sfeer en de gedachten op van de Gordel van Smaragd (Multatuli),
verdienstelijk en op een bijzondere wijze. Dat was voor iedereen toch
wel dé grote verrassing van de dag en werd zeer gewaardeerd.
De organisatie van deze bijzondere dag was in handen van onze
eigen werelddansgroep onder leiding van de enthousiaste
welbespraakte drijfveer van deze geslaagde bijeenkomst:
Gemma Ehrismann. Haar gedreven liefde voor de dans is dan ook niet
te stuiten.
De werelddansdag in De Vliegert was een hoogtepunt voor de groep
en we kunnen er met veel plezier op terugkijken, want het was ook
keigezellig. Bedankt Gemma en de werelddansgroep voor deze
geweldige voor herhaling vatbare dag. Tot ’t wir us is.
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Back to Swingtime weer een grandioos succes
We schrijven zondagmiddag 2 oktober. De Vliegert is er klaar voor!
De gasten kunnen komen. De band 't Orkesje heeft opgebouwd en
de eerste klanken vullen de sfeervolle zaal van De Vliegert.
Wat dan meteen opvalt zijn de vrolijke gezichten van de mensen die
binnen komen, ze hebben er enorm zin in. Helaas dit keer geen Toon
en Maria, zij waren verhinderd en belden op zaterdag af vanwege
corona. Daarom had de organisatie een speciale verrassing geboekt,
iets wat perfect bij deze middag paste. Toon en Maria houden we
tegoed tot een latere editie.
Dus we gaan het komende jaar het weer twee keer organiseren. En
wel op 26 maart en 29 oktober. Dit mede omdat er zo’n behoefte
aan is, de muziek zo herkenbaar is en iedereen meezingt met elk
nummer. En ja het zijn
natuurlijk ook supermuzikanten, de heren
van ’t Orkesje, die de
gevoelige snaar van
het publiek feilloos
weten te raken.
De volle zaal swingt,
het is een groot feest.
Natuurlijk moeten wij
ook iedereen dankbaar zijn die deze middag mee mogelijk maakten. En dat zijn er wel
wat, o.a. de vrijwilligers, de activiteitencommissie, bestuursleden,
Pedro Verleisdonk en de firma Bergerhof voor het beschikbaar stellen
van een Zündapp uit hun collectie. Maar ook Jos Lenssen en Vivianne
van Bijsterveld die de publiciteit verzorgden, iedereen genoemd of
niet genoemd heel hartelijk dank voor jullie inzet! We hopen dat we
komend jaar weer op jullie mogen rekenen.
De organisatie.
Tekst & Foto: Wim van den Biggelaar
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Nieuws van de dansvloer
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 in
De Vliegert te gaan, ook vanwege de gezelligheid naast de vloer.
Bij voldoende belangstelling willen we vanaf januari op maandagmiddag om 15,45 uur de draad weer oppakken en de mensen leren
genieten van het dansen. Dansen is een van de beste manieren om
in beweging te zijn omdat je hierbij de meeste spieren van je lichaam
gebruikt. Zoals ook professor Eric Scherder op televisie heeft gezegd
is het ook een goede training voor je hersenen.
U bent van harte welkom om ook, of weer, 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.
In overleg met het bestuur is besloten de contributie vast te stellen op
€ 3,‑ per persoon per maand. U moet wel lid zijn of worden van
De Kersenplukkers om mee te mogen doen. Voor dat bedrag kom je
verder nergens aan bod voor dansles. Stuur even een mailtje naar
thom.bloks@gmail.com wanneer u mee wilt doen. Hopelijk tot ziens.
Tekst: Thom en Ria Bloks
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Schilderijententoonstelling Creatieve Club
Na jaren van stilte organiseert de Creatieve Club (schilderclub) van
De Kersenplukkers weer een schilderijententoonstelling. In de grote en
kleine zaal van De Vliegert hebben we een twintigtal schilderstukken
gehangen, welke door onze leden zijn gemaakt.
De schilderijen zijn met
behulp van waterverf,
acryl of olieverf op papier
of canvasdoek vervaardigd. Ook het formaat en
de stijl van de stukken
wisselt sterk. Zo zijn er
afbeeldingen welke
abstract of figuratief zijn,
terwijl andere weer een
landschap, dieren of
bloemen tonen.
De meeste schilderstukken
zijn te koop.
De schilderclub werd in
2009 opgericht en bestaat
momenteel uit 10 leden.
Op de woensdagochtend
van 9.00 tot 11.30 uur
worden wij begeleid door
Fatima. Iedereen kan dan,
onder het genot van een
kopje koffie, vrij tekenen en schilderen. Gezelligheid staat bij ons
voorop.
Wij hebben nog plaats voor een paar nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd neemt dan contact op met onze voorzitter Piet van de Vorst
(tel.: 06 - 5137 9791) of loop op de woensdagochtend geheel vrijblijvend bij ons binnen.
Tekst: Henk Simons, Foto: Arno Buij
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Ouderenadviseurs en cliëntondersteuners gevraagd
Wij zijn op zoek naar vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners in Geldrop-Mierlo. De gemeente heeft een belangrijke taak in het
bieden van hulp aan burgers.
Op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig hebben daarvoor
aankloppen bij de gemeente. Die onderzoekt vervolgens welke ondersteuning nodig is. Bij dat onderzoek heeft de aanvrager recht op
bijstand door een cliëntondersteuner.
KBO‑Brabant leidt vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners
op om ouderen met onder andere een WMO-vraag bij te staan. Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (dat zijn de samenwerkende seniorenorganisaties binnen Geldrop-Mierlo) biedt deze hulp ook aan voor de
senioren in onze gemeente. Daarom zoeken we vrijwilligers voor de
functie van ouderenadviseur en cliëntondersteuner. Onze mensen
werken op vrijwillige basis, onafhankelijk van andere organisaties en
de gemeente, maar in samenspraak met Seniorenbelangen.
Wat doet een ouderenadviseur en of cliëntondersteuner?
- Samen met de cliënt, eventuele mantelzorger en het verdere sociale
netwerk van de cliënt op zoek gaan naar een geschikte oplossing
voor de hulpvraag
- ondersteunen van de cliënt voorafgaand aan, indien gewenst, bij en
na het doen van een WMO-melding
- ondersteunen bij het onderzoek (het keukentafelgesprek)
- bewaken van de verslaglegging en het proces.
Wat krijgt de vrijwilliger?
- Een tweedaagse cursus op hbo-niveau
- periodieke bijscholing
- begeleiding
- interessant en voldoening gevend vrijwilligerswerk.
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⟹⟹

Als u:
- beschikt over sociale vaardigheden,
- affiniteit hebt met (zorgvragende) ouderen,
- in staat bent ambtelijke taal te begrijpen en te vertalen voor uw
cliënt,
- goed kunt samenwerken met andere organisaties en het netwerk
van de cliënt,
- in staat bent de balans te vinden tussen de belangen van de cliënt,
diens netwerk en de maatschappij/samenleving,
- enige interesse heeft in juridische stukken, verordeningen, wetgeving
en informatie daarover op hbo‑niveau,
- minimaal 4 uur per week beschikbaar bent voor het vrijwilligerswerk,
dan bent u van harte welkom als onze nieuwe vrijwilliger. Graag vertellen wij u meer daarover in een persoonlijk gesprek.
Neem contact op met Ad Wilbers van Seniorenbelangen GeldropMierlo, via tel.: 06 ‑ 5344 9175 of via e-mail: info@adwilbers.nl, of met
onze vrijwilligers, tel.: 06 ‑ 1394 6383.
Tekst: Ad Wilbers (SBG-M)
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Nieuws uit de biljartzaal
Competities
De libre competitie loopt voortvarend. Voor enkele groepen is de
eerste wedstrijdperiode afgerond. De vorm van de dag is soms doorslaggevend; verrassend hoe er beter dan normaal wordt gepresteerd,
maar soms zit ook alles tegen. Maar dan merk je dat winnen of
verliezen niet alles is en dat gezelligheid toch ook belangrijk is.
De eerste speeldagen van de bandstootcompetitie en van de
stadscompetitie in de regio liggen ook achter ons. Ook hier volop
spanning. Een oproep aan alle spelers: laat je teamleider tijdig weten
als je verhinderd bent. Zij plannen de wedstrijden dus is het lastig als
op het laatste moment omzettingen nodig zijn.
Corona
De besmettingen lopen op, dit blijkt uit landelijke cijfers. Ook in onze
eigen omgeving worden we nog steeds verrast doordat iemand het
heeft opgelopen. De ernst van het ziektebeeld lijkt niet meer zo groot,
maar toch. Een oproep aan ieder: houd afstand binnen de biljartzaal,
neem de nodige voorzorg, blijf thuis, test of laat je testen als je klachten hebt.
Onderhoud biljartzaal
De vrijwilligers kunnen ieders medewerking gebruiken. Help hen door
de lege kopjes en glaswerk terug te brengen naar de bar en niet op
de tafels te laten staan als u weggaat.
Klimaat in de biljartzaal
Ter verbetering van de luchtkwaliteit is een apparaat geplaatst in de
biljartzaal. Dit apparaat haalt de lucht in de zaal een aantal keren per
uur door een filter. Het zuivert de lucht door covid-achtige virussen
eruit te halen, maar ook het fijnstof (deeltjes biljartkrijt) wordt zo uit de
lucht gehaald. De teamleiders weten hoe het apparaat te bedienen.
Kersttoernooi
Besloten is dit mooie toernooi weer te gaan organiseren. Dit na een
onderbreking vanwege de Corona. Hiermee moet nog steeds ⟹ ⟹
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rekening worden gehouden. Dit heeft gevolgen voor het aantal mensen dat in de zaal aanwezig mag zijn vanwege het ventilatieadvies.
Het toernooi wordt gehouden van 12 t/m 16 december.
Nieuwe leden
Drie nieuwe leden hebben zich aangemeld.
Te weten: Peter van Lierop, Berry van Grootel en Fons Wannemakers.
Welkom bij de vereniging en heel veel biljartplezier.
Website
Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze
website: http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/
e-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl

25

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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Agenda

dag

datum

aanvang

Danscafé

zondag

6 nov

13.30 uur

Kienen

dinsdag

8 nov

19.30 uur

Samen Zingen

woensdag

9 nov

14.00 uur

Film in De Vliegert

woensdag

16 nov

20.00 uur

Tai Chi

donderdag

17 nov

10.30 uur

Dansavond met
DJ Wim van den Biggelaar

zaterdag

19 nov

20.00 uur

Prinsenverkiezing &
Kletsmiddag

zondag

20 nov

14.00 uur

Kienen

dinsdag

22 nov

19.30 uur

Prinsenreceptie

zondag

27 nov

14.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 21 nov 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
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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