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Beste Kersenplukkers,
De activiteiten in De Vliegert zijn weer in volle gang. Het
doet me plezier om te zien hoeveel mensen gebruikmaken van ons gebouw. Hopelijk is heel Mierlo en Geldrop
op de hoogte van wat er bij ons allemaal mogelijk is.
Ik ben ervan overtuigd dat nog steeds heel veel mensen
De Kersenplukkers een vereniging vinden voor echte ‘auw’ mensen.
Maar dat is zeker niet waar! Je kunt je bij ons op allerlei fronten uitleven.
Denk maar aan bewegen, creatief bezig zijn, allerlei kaartspelen, darten,
biljarten, muziek maken, zingen, toneel en poetsen, om er maar een paar
te noemen. Laat je omgeving maar eens kijken op onze website want dan
zien ze de grote verscheidenheid van activiteiten binnen onze vereniging.
Zelfs bestuurlijke functies zijn er genoeg! Je ziet, je hoeft je bij De Kersenplukkers niet te vervelen. Dus… zegt het voort.
Op 12 oktober hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Wij willen deze
mensen hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hen waren wij nergens.
Het is wat vroeger in het jaar dan we gewend zijn maar dat kon helaas
niet anders. Ik realiseer me dat er nog verschillende mensen op vakantie
zijn en dus niet kunnen. Jammer, maar we proberen komend jaar weer
naar eind oktober te gaan zodat álle vrijwilligers kunnen mee genieten.
In het vorige bulletin schreef ik een stukje over de invalidentuin. Helaas kan
wegens omstandigheden hierover pas in november meer duidelijkheid
worden gegeven, maar intussen lijkt het mij een fantastisch initiatief. Dus
het Nieuws Bulletin van november goed in de gaten houden als het uw
interesse heeft. Het is zeker nog op tijd voor het komende tuinseizoen.
Dan het Kermismatinee. Dat was een groot succes. Verderop in dit Nieuws
Bulletin een verslag van deze heel gezellige middag met best veel
mensen, maar er kunnen er nog meer in de zaal.
Verder hoop ik dat u weer geniet van de uiteenlopende, interessante
artikelen in deze uitgave van het Nieuws Bulletin.
Vanuit de bestuurskamer wens ik u allen een fijne herfst toe. Geniet van de
mooie kleuren in de natuur die dit met zich meebrengt.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Creatieve Club
Ons clubgebouw heet Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert.
Als er iets creatiefs is, is het wel tekenen en schilderen. Vindt u het leuk
om dat ook te doen? Kom dan bij de Creatieve Club van De Kersenplukkers in De Vliegert waar je letterlijk en samen met andere
liefhebbers creatief bezig kunt zijn.
Wij zijn enthousiaste zestigplussers die elke woensdagochtend van
9.00 tot 12.00 uur in De Vliegert
bij elkaar komen. Onder
leiding van Johan Sleegers
wordt er dan getekend en
geschilderd met aquarel, acryl
of olieverf. Eenmaal per jaar
organiseren we in De Vliegert
een tentoonstelling van onze
schilderstukken.
Ook de gezelligheid verliezen
wij niet uit het oog. Jaarlijks
organiseren we twee keer een
gezellig samenzijn voor onze
leden.
Het lidmaatschap van de
Creatieve Club bedraagt
€ 6,00 per half jaar,
(naast het lidmaatschap van De Kersenplukkers).
Om u een idee aan de hand te doen: loop eens een keer geheel
vrijblijvend op een woensdagochtend bij ons binnen en bekijk ons
werk onder het genot van een kop koffie. Ervaring is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Piet van de Vorst : tel. 0492 - 66 12 14,
Henk Simons :
tel. 0492 - 66 31 16
Ans Hemmes:
tel. 0492 - 66 33 78.
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Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo
De onafhankelijke Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo
(SBG-M) is een vrijwilligersorganisatie die in augustus 2006 is opgericht om de maatschappelijke belangen van de senioren (iedereen
boven de 50) in de gemeente Geldrop-Mierlo te behartigen. Het is
een samenwerkingsverband van KBO Geldrop, De Kersenplukkers en
PVGE Geldrop-Mierlo. Voor wat betreft seniorenbeleid is SBG-M de
voornaamste en vaak enige overlegorganisatie voor de gemeente.
Er is regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouder.

Het bestuur van Seniorenbelangen wordt kennismatig ondersteund
door een aantal vrijwilligers, verdeeld over zo genoemde
werkgroepen. Ideeën voor toekomstige activiteiten, waar ze ook ontstaan, worden getoetst aan het beleid en prioriteiten worden gesteld
in onderling overleg. De werkgroepen zijn primair verantwoordelijk
voor het opvangen van signalen uit hun leefomgeving en het omzetten ervan in adequate acties en/of projectvoorstellen. Na rapportage zal het bestuur de projecten met de meeste toegevoegde waarde verder ondersteunen.
Missie
Seniorenbelangen is actief betrokken bij alle vormen van beleid en
beslissingen van maatschappelijke organisaties die de positie van
senioren in de samenleving raken. Zij stelt zich op als gesprekspartner
voor organisaties als gemeente en provincie, woningstichtingen, zorginstellingen, etc. Daarnaast is de stichting actief bij het verstrekken
van informatie die belangrijk kan zijn voor ouderen.
Om dat te kunnen doen moet Seniorenbelangen goed op de hoogte
zijn van wat er leeft en wat de behoeftes en verlangens van de doelgroep zijn. Dit is mede een taak voor genoemde werkgroepen. Ontvangen signalen, ideeën, suggesties, etc. worden getoetst op hun
waarde voor de hele doelgroep en omgezet in acties voor bij voorbeeld simpele verbeteringen of het opzetten van nieuwe activiteiten
Leden van De Kersenplukkers kunnen direct contact opnemen met
SBG-M maar kunnen dat ook doen via Joop van Zwet en Marie-José
v.d. Kimmenade, beiden bestuursleden van SBG-M.
* * * * *
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Korte berichten
Lezing over erfrecht en erfbelasting
Op 3 oktober a.s. zal de heer Henk Groenemans in De Vliegert een
lezing geven over een onderwerp waarmee we allemaal, vroeg of
(hopelijk) laat, te maken krijgen: overlijden.
Als deze situatie zich in uw onmiddellijke omgeving voordoet heeft u,
naast heel veel verdriet, allerlei andere zaken aan uw hoofd. Als eerste moet binnen een dag tijd alles worden geregeld met betrekking
tot het definitieve afscheid: wat voor dienst, wie nodigen we uit en
hoe, etc. Daarnaast moet er ook van alles volgens de wet geregeld
worden, waar gelukkig wat meer tijd voor staat. Denk hierbij aan
erfrecht en erfbelasting. De heer Groenemans gaat u hierover in deze
lezing informeren.
Een heel interessant onderwerp waar iedereen zijn of haar voordeel
mee kan doen. Dus kom ook naar De Vliegert op 3 oktober, waar de
lezing om 9.30 uur begint. Entree inclusief koffie of thee € 2,00

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 9 oktober. Iedereen is van harte
welkom. De andere Samen Zingen bijeenkomsten voor dit jaar zijn op
13 november en 18 december. We zingen van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 - 83 70 02 51

Gezondheid stimuleren
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. 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. Meer hierover in het volgende Nieuws Bulletin.
* * * * *

7

Bridgeclub viert derde lustrum
Bridgeclub De Vliegert werd opgericht in 2004. Op vrijdagmiddag 20
september werd het vijftienjarig bestaan feestelijk gevierd met een
bridgedrive en een viergangendiner dat muzikaal begeleid werd door
Hans den Brabander.
Een halfuurtje eerder dan normaal beginnen de bridgers binnen te
stromen in De Vliegert. De wedstrijdleiding zit in de hal in plaats van in
de zaal. Niet minder dan 134 leden komen het feest bijwonen. Niet
alleen de wedstrijdbridgers van de vrijdagmiddag maar ook de instuifbridgers van de woensdagmiddag zijn erbij.

Deze middag geen groene kleedjes maar feestelijk rood en een glaasje prosecco op de tafels. Kersenplukkersballonnetjes zijn ook van de
partij. Welkomstwoordjes van bridgeclubvoorzitter Rob van Kerkhoven
en Kersenplukkersvoorzitter Marie-José van de Kimmenade luiden de
feestelijkheden in. Ongeduldig als altijd zitten de bridgers al met de
kaarten in hun handen maar eerst vraagt Rob erelid en cluboprichter
Jan van de Kerkhof om naar voren te komen. Onder ferm applaus
wordt erbij stilgestaan dat de grootste club van De Kersenplukkers zijn
bestaan te danken heeft aan een initiatief van Jan.
⟹ ⟹
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De lustrumcommissie bestaande uit Greet van Lieshout, An van den
Reek en gastheer Theo Dams neemt de honneurs nu waar. Er zijn
prijzen voor de winnaars van de vier lijnen waarin gespeeld gaat
worden. Een van die prijzen is een bridgehanddoekensetje dat nog
gemaakt is door Annette van Meijl, van wie de club in de zomer
helaas afscheid moest nemen.
Het bridgen kan beginnen. Met een heerlijk stuk cake en een worstenbroodje tussendoor gaat dat natuurlijk heel goed en de sfeer zit
er al snel in. Voor iedereen het weet zitten de vijf speelronden er op
en is het half vijf. Tijd voor een korte pauze waarin de uitslag berekend wordt en iedereen een luchtje kan scheppen.
Intussen maakt Hans den Brabander zijn opwachting. Gelardeerd
met verhaaltjes brengt hij allerlei liedjes ten gehore die prima in de
smaak vallen bij het publiek. Hits uit de jaren '60 en '70 en Brabantse
liedjes komen voorbij. Buiten is het busje van cateraar John Smits
voorgereden en dat belooft wat. Het schijnt allemaal te beginnen
met 'Amuse'. Even gegoogeld wat dat is, maar je kunt het blijkbaar
eten en dat is goed nieuws na al dat denkwerk aan de bridgetafel.
Een lopend buffet volgt en dat laat eenieder zich prima smaken. Het
zal waarschijnlijk door de consumptiemunten en de muziek komen
dat aardig wat leden de dansvloer betreden. Naarmate het diner
vordert tot in de avonduren waan je je eerder bij de carnavalsclub
dan bij de bridgeclub. Zelfs de polonaise wordt ingezet.
Plots blijkt het al bijna acht uur en is er gelukkig nog net tijd genoeg
om een heerlijk ijsje van John te nuttigen. De lustrumcommissie wordt
in de bloemetjes gezet en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan.
Er is heel veel waardering voor de organisatie en natuurlijk ook voor
de barvrijwilligers die een lange dag maakten.
Tekst en foto: Arno Buij

Fotoboek: https://www.kersenplukkers.nl/index.php?id=48

9

Biljartlessen: leerzaam en gezellig
Twee keer per jaar staan in De Vliegert biljartcursussen op de agenda.
Op tien maandagochtenden is er plaats voor 24 spelers die het mooie
biljartspel beter willen leren spelen. Aan de cursus die op 16 september
begon doen 23 leergierige biljartliefhebbers mee. Elke deelnemer krijgt
op elk van deze ochtenden 25 minuten privéles van een van de vier
leermeesters.
Bij De Kersenplukkers wordt al sinds jaar en dag gebiljart en op 1 januari
1981 werd de biljartclub officieel opgericht. Het zal zo’n twintig jaar geleden zijn dat het initiatief ontstond om mensen die dat graag wilden,
te helpen het biljartspel beter onder de knie te krijgen en de fijne
kneepjes van het spel bij te brengen. Op dit moment zijn Ad Brouwers,
Jo v.d. Kimmenade, Tiny Meulendijks en Willem v.d. Wal de leermeesters. Dorien Smirk zorgt ervoor dat de centjes van de deelnemers
binnenkomen. De kosten bedragen € 8,50 voor tien lessen.

De huidige mannen die biljartles geven. Vlnr. Ad Brouwers, Willem v.d. Wal,
Tiny Meulendijks en Jo v.d. Kimmenade
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⟹ ⟹

In de prima geoutilleerde biljartzaal hangt een heuse biljartsfeer. Er
klinkt rustige achtergrondmuziek en de aanwezigen praten zelden
met luide stem.
Een kenmerkend geroezemoes overheerst en je hoort het mooie tikgeluid van elkaar rakende ballen. Ook is het geluid van het ‘ketsen’
af en toe te horen.
De leermeesters brengen de cursisten technieken bij zoals doorstoten,
trekken, het juiste effect geven en de bal de perfecte snelheid meegeven. Het lijkt allemaal heel gemakkelijk maar in de praktijk gaat het
nogal eens mis. Maar dat is niet erg, want na een gemiste kans om
een punt te scoren legt de docent de ballen weer gewoon op hun
plek terug en de cursist doet een nieuwe poging. En zo nodig nog
een, en nog een. Zoals bij veel dingen is ook bij het biljarten herhaling
belangrijk om een hoger niveau te bereiken. Velen weten wel hoe
een carambole gemaakt moet worden maar missen de finesse om
hem ook daadwerkelijk te maken. Op deze cursus leer je hoe je het
beste kunt aanleggen om een carambole te maken én krijg je de
ruimte om de finesses onder de knie te krijgen ofwel de nauwkeurigheid van het stoten te verbeteren.
Kortom, voor de biljartliefhebber die graag beter wil gaan biljarten is
dit een fijne, leerzame cursus in een sfeervolle ambiance.

Tekst en foto’s: Cor Vreven

Tiny Meulendijks geeft aanwijzingen
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Overleden

Mevr. Geurtz - van Dijk

24 sept 2019

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur De Kersenplukkers
Activiteitencommissie

9 okt 2019
15 okt 2019
13 nov 2019

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
dinsdag
1 okt
vrijdag 11 / 25 okt
dinsdag
5 nov
Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
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lange wandeling
korte wandeling
lange wandeling

Nieuwe Leden

Dhr. D. Koppelmans
Dhr. K. Mulder

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 21 okt 2019.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Kermismatinee wederom groot succes
Op maandag 9 september, kermismaandag, vond in de grote zaal
van De Vliegert voor de tweede keer het kermismatinee plaats. Het
bleek een prima idee om het optreden van vorig jaar een vervolg te
geven want er waren ongeveer honderd enthousiaste aanwezigen.
En die genoten zichtbaar van het zeer afwisselende programma dat
muziekkunstenaar John v.d. Heijden verzorgde.
John begon zijn optreden rustig
en ingetogen. Hij speelde achtergrond- en loungemuziek zodat
de aanwezigen gezellig met
elkaar konden kletsen. Na korte
tijd werd hij een beetje uitbundiger en kreeg hij de sfeer met
groot gemak op een hoog peil.
Hij presenteerde zijn muziek met
een flinke dosis humor en zichtbaar veel plezier. De bezoekers
zongen niet alleen mee maar
maakten ook gretig gebruik van
de dansvloer. Zelfs de vergelijking met carnaval mocht worden gemaakt want John slaagde erin een flinke polonaise op
gang te brengen.
Veel van de liedjes die John v.d. Heijden ten gehore bracht zijn uit
de tweede helft van de vorige eeuw en riepen duidelijk herkenning
op bij de bezoekers. Hij bleef niet alleen achter zijn instrumentarium
staan maar kwam ook meerdere keren de zaal in met zijn
accordeon. Er ontstond dan regelmatig enige hilariteit, zeker als
bezoekers de microfoon onder hun neus kregen om een stukje mee
te zingen.
⟹ ⟹
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Gastoptreden
John bleek niet de enige artiest van de
middag. Hij onderbrak zijn optreden voor een
intermezzo van de zingende voormalig
uitbater van zaal ‘De Weijer’, Henry Janssen.
Hij zong een paar mooie countrysongs en
oogstte daarmee veel applaus.
Wie is John v.d. Heijden
John is geboren in Eindhoven en was al op
jonge leeftijd actief in de muziek.
Tijdens zijn vooropleiding aan het conservatorium in Tilburg trad hij al regelmatig op als
zanger/entertainer. Maar ook begeleidde hij
op zijn toetsen bekende artiesten als Guus
Meeuwis, Will Tura, Lee Towers en Thérèse Steinmetz.
In de afgelopen jaren verzorgde John ook veel optredens in het buitenland. Hij trad onder andere op in Engeland, Schotland, Duitsland,
België, Frankrijk en Spanje. Hij beschikt over een onuitputtelijk arsenaal
aan nummers uit de Nederlandse en internationale muziekhistorie.
Rond de klok van half zes werd John v.d. Heijden met een
oorverdovend applaus bedankt voor de oergezellige middag.

Tekst en foto’s:
Cor Vreven

Er was zelfs een heuse polonaise
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Rembrandt in de Jordaan; een interessante lezing
Een van Nederlands grootste kunstenaars, Rembrandt van Rijn, is op
4 oktober 1669 gestorven. Dat is dit jaar 350 jaar geleden. De heer
Jacques Hendrikx verzorgde op donderdag 12 september een lezing
in de intieme kleine zaal van Cultureel Ontspanningscentrum De
Vliegert. Er waren zo’n dertig geïnteresseerden.
Halverwege de zeventiende eeuw verhuisden de allerrijksten van Am-

sterdam naar het westen van de stad. Omdat daar de opdrachten
vandaan moesten komen trok de kunstwereld achter deze mensen
aan, ook die kant uit. In 1656 ging Rembrandt failliet en hij verhuisde
ook naar het westen en wel naar Rozengracht 184, het huis tegenover het toen beroemde Doolhof. Bij zijn faillissement werd Rembrandt
een regeling aangeboden omdat hij, zoals dat heette, te goeder
trouw failliet was gegaan. Hij hoefde daardoor zijn schulden niet te
betalen. Dit duurde vier jaar. Omdat hij het geld dat hij zou verdienen
toch maar zou moeten afstaan aan zijn schuldeisers zou hij in die periode weinig geschilderd hebben. Echter, 1660 was het begin van zijn
meest vruchtbare periode, hetgeen wel eens zou kunnen betekenen
dat hij in de vier jaar van zijn faillissementsregeling echt niet heeft
stilgezeten!
⟹ ⟹
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Andries de Graaf
De familie De Graaf was de machtigste familie van Amsterdam. Rembrandt maakte een schilderij van Andries de Graaf maar die wilde
dat niet kopen omdat hij vond dat het niet op hem leek. Hij werd echter door een commissie verplicht het schilderij te kopen en heeft dat
ook gedaan. Maar daarvoor heeft Rembrandt zwaar moeten boeten. Hoezo dan? Wel, Andries de Graaf werd burgemeester van Amsterdam en vertelde iedereen die het maar horen wilde Rembrandt
geen opdrachten te geven. Het gevolg was een slechte tijd voor
Rembrandt want hij verloor heel veel rijken als klant.

Italië
Het was Christiaan Huijgens die Rembrandt adviseerde naar Italië te
gaan. Maar Rembrandt zei dat Italië desgewenst maar naar hem
moest komen. En dat gebeurde want hem werd gevraagd om twee
grote schilderijen te maken in een kerk in Genua. Hij zou daarvoor
eerst twee voorbeelden moeten maken zodat zijn opdrachtgevers
wisten waar ze aan toe waren. Dat wilde Rembrandt eigenlijk niet en
de onderhandelingen duurden daarom in en uit. Hij vroeg drieduizend gulden voor die twee werkjes en dat was ontzettend veel geld.
Als vergelijking: de Nachtwacht heeft hem zestienhonderd gulden
opgeleverd! Uiteindelijk kwam hij met zijn opdrachtgever overeen dat
hij fl. 1023,13 zou krijgen voor die twee werkjes. Hij maakte ze, maar
het is niet bekend of deze stukken ooit in Genua zijn aangekomen.
Leerlingen
Gedurende zijn hele schildersleven heeft Rembrandt jaarlijks ongeveer tien leerlingen gehad. Zij betaalden hem honderd gulden per
jaar. Zijn eerste leerling, in Leiden, was Gerrit (Gerard) Dou, zijn laatste
leerling, in Amsterdam, was Aert de Gelder.

Leed van overlijden zoon Titus
Rembrandt schilderde zowel in 1666 als in 1669 een zelfportret. Op het
laatste zag hij er heel veel ouder uit. Dit is ongetwijfeld het gevolg van
het verdriet dat hij had van het overlijden van zijn zoon Titus.
Plotselinge dood
Het kan bijna niet anders dan dat Rembrandt een plotselinge dood is
gestorven. Het blijkt immers dat hij op 2 oktober 1669,
⟹ ⟹
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twee dagen voor zijn dood, nog volop onderhandelde met Pieter van
Brederode. Op 8 oktober, vier dagen na zijn plotselinge overlijden,
werd hij begraven in een gehuurd graf in de Westerkerk in Amsterdam.
Rembrandt had twee nazaten: zijn buitenechtelijke dochter Cornelia
(toen veertien jaar oud) en zijn kleindochter Titia (dochter van zijn
zoon Titus, toen zeven maanden oud).
De presentator
De presentator van de lezing, Jacques Hendrikx, heeft Nederlandse
Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Op dit moment is hij schrijver en cultureel gids, expert op het gebied
van De Nachtwacht en Rembrandts leven en werk.
Hij heeft negen romans geschreven, zes in samenwerking met Hans
Münstermann onder het pseudoniem Jan Tetteroo en drie onder
eigen naam.
Tekst en foto: Cor Vreven

* * * * *

Canta Classica: een nieuw geluid
Canta Classica heeft een roerige tijd achter de rug.
Wat zeg ik, het is nog steeds spannend. Ja, zoiets verwacht je niet bij
een ‘bejaardenkoor’. Ha, ha, Canta Classica bewijst dat ze nog sprankelend, actief, enthousiast en vol levenslust is.
Uiteraard zijn er regelmatig leden die om gezondheidsredenen of persoonlijke motieven, soms met pijn in het hart, afscheid moeten nemen.
Maar dat hoort ook bij het leven. Heel erg jammer is het als de dirigente, Marion de Wit, te kennen geeft dat ze haar tijd anders wil doorbrengen. Leo, haar man en onze pianobegeleider, is met pensioen
⟹ ⟹
18

gegaan. Beiden kiezen er nu voor om Canta Classica vaarwel te zeggen en samen van het pensioen te gaan genieten. Canta Classica
heeft op een gezellige avond, na de repetitie, afscheid genomen van
Marion en Leo. Daarbij heeft het koor spontaan Marion gevraagd een
toepasselijk lied te dirigeren, Abendruhe van Mozart.
We zullen Marion en Leo missen. Beiden hebben het koor op een
mooi niveau gebracht met hun tomeloze inzet gedurende bijna tien
jaar. Volgend jaar gaan we ons tweede lustrum vieren. Dat zijn we
aan het voorbereiden met onze nieuwe muzikale gidsen.
Er is een nieuwe, mannelijke dirigent, Fried Manders, en een vrouwelijke pianobegeleider, Wendy Lina. We zullen hen bij een volgende
gelegenheid uitgebreider bij u introduceren. Eerst dienen we als koor
te wennen aan de nieuwe leiding. Dat geeft uiteraard naast onzekerheid ook nieuwe inspiratie. Het enthousiasme van een nieuwe muzikale klassieke weg is een uitdaging die we als koor willen aangaan. Na
een evaluatie van de eerste drie repetities heeft het koor unaniem
besloten om door te gaan op de ingeslagen weg.
Tekst en foto: Frans Sools

* * * * *
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Tentoonstelling en verkoop handgemaakte spullen
De handwerkclub heeft na een jaar handwerken weer heel leuke
dingetjes gemaakt. Deze producten worden op 27 oktober tentoongesteld tijdens de Open Dag in De Vliegert en natuurlijk zijn deze
handgemaakte werkjes dan ook te koop. Ook zal de Creatieve Club
(zie artikel op pag. 5 in dit Nieuws Bulletin) zelfgemaakte producten
laten zien en te koop aanbieden en kunnen mensen die thuis creatief
zijn hun creaties hier tentoonstellen en verkopen.
Op de tentoonstelling vind je niet alleen een breed scala aan gebreide, geborduurde en gehaakte spullen van leden van de handwerkclub maar ook zelfgemaakte verjaardagskaarten, kerstkaarten, etc.
De producten zijn vaak heel erg mooi en, natuurlijk, uniek.
Verder zal de Creatieve Club, bestaande uit mensen die graag
tekenen en schilderen, op de tentoonstelling aanwezig zijn. Ook hun
producten zijn niet alleen om naar te kijken maar mag je ook kopen.
Ook worden mensen die thuis creatief bezig zijn uitgenodigd om hun
kunstwerkjes te laten zien en te verkopen. Naast de producten die
hierboven vermeld staan mogen dit zeer uiteenlopende creaties zijn
zoals zelfgemaakte kralensnoeren of andere sieraden, houtsnijwerk,
vogelhuisjes, etc. Alles wat creatief is mag getoond worden.
Geïnteresseerden kunnen één van de nog tien beschikbare tafels
huren. Neem hiervoor contact op met de receptie van De Vliegert via
tel. 0492 - 66 34 36 of met Nellie v.d. Sanden via tel. 0492 - 54 11 99.
De Open Dag begint op 27 oktober om 13.30 uur en duurt tot 16.00
uur. Kom gezellig kijken en doe er je voordeel mee.
Mocht je overigens interesse hebben om zelf al die mooie, unieke
dingen te maken moet je eens kennis maken met dit clubje, dat uit
ongeveer twaalf enthousiastelingen bestaat. Elke dinsdagmiddag
komt de club van 13.30 tot 16.00 uur bij elkaar in De Vliegert. Wip dan
eens vrijblijvend binnen! Je kunt ook contact opnemen met Nellie
Janssen via tel. 06 - 49 99 26 38. Zij wil je graag verder informeren.
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Kerstviering 2019 in De Vliegert
Vorig jaar was de grote zaal van Cultureel Ontspanningscentrum
De Vliegert, de thuisbasis van seniorenvereniging De Kersenplukkers,
tot de laatste stoel bezet. “En toch hebben we veel mensen helaas
moeten teleurstellen”, aldus voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade.
Voor de aanwezigen werd het een mooie, sfeervolle kerstviering met
een afsluitende broodmaaltijd.
Ook voor dit jaar zal er weer een gevarieerd programma worden aangeboden met onder andere het optreden van onze VliegerBloazers,
Canta Classica en een kerstspel van onze toneelgroep.
Omdat we vorig jaar veel mensen hebben moeten teleurstellen vanwege de beperkte zaalruimte en de snelle verkoop van de kaartjes,
heeft het bestuur besloten om de kaartverkoop voor dit jaar anders
aan te pakken.
We maken dit jaar onderscheid in een drietal kleuren toegangskaartjes:

•

toegangskaartjes voor de leden kosten € 5,00. Men kan al dan
niet gebruik maken van de afsluitende broodmaaltijd

•

toegangskaartjes voor optredende artiesten, die na afloop
geen gebruik maken van de afsluitende broodmaaltijd, kosten
nihil

•

toegangskaartjes voor de optredende artiesten die na afloop
wel gebruik willen maken van de afsluitende broodmaaltijd,
kosten € 2,50.

Met deze onderverdeling hopen we minder mensen teleur te stellen
en gelegenheid te geven om de kerstviering met aansluitende broodmaaltijd bij te kunnen wonen.
De verkoop van de bovengenoemde kaartjes zal op 20 november
2019 starten en er zal strikte controle worden gehouden op het bezit
van een toegangsbewijs van de juiste kleur.
Namens het bestuur: Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter.
21

Nieuws uit de biljartzaal
Uitwisseling met veteranen uit Someren
De uitwisseling met de veteranen uit Someren is gepland op woensdag
2 oktober. Een gezellige uitwisseling waarbij elke deelnemer twee wedstrijden speelt. Aangekleed met een lekker hapje. Kom gerust kijken.
Woensdagavondcompetitie
Vanaf 2 oktober is de woensdagavondcompetitie weer aan de gang. Er
hebben zich 22 deelnemers aangemeld die, verdeeld over twee groepen,
elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de ‘Vliegert-arena’ elkaar het
vuur na aan de schenen zullen leggen. De biljartdiscipline is bandstoten.
De biljartzaal is open vanaf 19.00 uur. Details over deelnemers, wedstrijdschema’s en standen vindt u natuurlijk op onze website.
Airco en luchtkwaliteit biljartzaal
De airco werkt weer en het warme weer hebben we buiten kunnen houden. De luchtkwaliteit is een ander issue en heeft op dit moment de aandacht van het bestuur.
De Fa. Heesmans heeft metingen verricht en komt kijken naar de mogelijkheden waar installaties en kanalen eventueel geplaatst kunnen worden.
Zij zijn bezig om de opgenomen gegevens (metingen) in beeld te brengen.
Biljartlessen
De biljartlessen zijn weer gestart en er wordt goed gebruik van gemaakt.
Website en e-mailadres
Onze website is: bcdevliegert.kersenplukkers.nl
en ons e-mailadres: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

Lezing door Henk Groenemans
‘Erfrecht en Erfbelasting’

donderdag

Kienen: elke dinsdag in de
oneven weken

dinsdag
dinsdag

Samen Zingen

woensdag

Vrijwilligersavond

datum

aanvang

3 okt

9.30 uur

8 okt
22 okt

19.30 uur

9 okt

14.00 uur

zaterdag

12 okt

20.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

19 okt

20.00 uur

Tentoonstelling en verkoop
handgemaakte spullen

zondag

27 okt

13.30 uur

The Salty Dogs en
De Kersenhoedjes

vrijdag

1 nov

20.00 uur

Lezing en Filmavond
'Het kanaal'

dinsdag

12 nov

20.00 uur

Lezing 'Gezonde Voeding'

donderdag

14 nov

13.30 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

23 nov

20.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 21 okt 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.

Druk: Drukkerij Messerschmidt
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Donateurs van De Kersenplukkers
•
•
•
•
•
•
•
•

De Bottelarij Marcel Scheepers
Bouwbedrijf van Gerven
Jos van Happen Containers en Recycling
Heesmans Installatie Techniek
Veldsink-Bekx Adviesgroep-Regiobank
Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh
Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V.
Autobedrijf van Vlerken
Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het
bestuur, of kijk op:
www.kersenplukkers.nl/index.php?id=99

24

