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Beste Kersenplukkers, 
 

Omdat Marie-José nog geniet van een welverdiende  

vakantie is het aan mij om dit voorwoord te schrijven.  

Inmiddels zijn de schoolvakanties voorbij en zijn de 

meeste activiteiten in De Vliegert weer opgestart. Ook 

onze 'mooie' zomer is weer afgelopen en we gaan de 

herfst tegemoet. 

 

Tijdens de laatst gehouden persconferentie van onze minister-president 

Rutte en minister de Jonge zijn opnieuw versoepelingen aangekondigd 

in het covid-19 beleid. Een van de versoepelingen houdt in dat een 

groter aantal personen kan worden toegelaten tot de binnen-

activiteiten in De Vliegert. Een belangrijke bepaling die echter met  

deze versoepeling samenhangt is, dat voor toegang tot evenementen, 

buurthuizen en dus ook tot De Vliegert, getest moet worden of de deel-

nemers of bezoekers van De Vliegert coronavrij zijn. Deze test zal plaats-

vinden bij binnenkomst van De Vliegert. 

 

Elders in dit Nieuws Bulletin wordt hier extra aandacht voor gevraagd. 

Ondanks de last die uit het testen voortvloeit voor bezoekers en testers, 

ontkomen wij niet aan die verplichting en voor ons is het belangrijkste 

dat we extra aandacht hebben voor de gezondheid van onze leden. 

Wij gaan er dan ook van uit, dat u zich allemaal aan deze verplichting 

zult conformeren. 

 

Een ander punt waarvoor ik de aandacht wil vragen is de komende 

algemene ledenvergadering welke wordt gehouden op woensdag-

middag 6 oktober. Dankzij de versoepelingen die zijn aangekondigd en 

die ingaan op 26 september, is een grotere opkomst van onze leden 

toegestaan. De uitnodiging voor deze vergadering en de agenda zijn 

opgenomen in het vorige Nieuws Bulletin. Om enig zicht te hebben op 

het aantal leden dat de vergadering wil bijwonen, hebben wij u ge-

vraagd om u daarvoor aan te melden. U kunt zich nog tot 1 oktober 

aanmelden via het in het vorige Nieuws Bulletin opgenomen aanmel-

dingsformulier of via een mailtje naar de secretaris:  

secretaris@kersenplukkers.nl         ⟹  ⟹    

mailto:secretaris@kersenplukkers.nl
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Het zal een feest zijn als we vanaf 1 november 2021, zoals de verwach-

ting is van minister-president Rutte, volledig vrij worden van alle beper-

kingen die nu nog van toepassing zijn en terug te kunnen gaan naar 

het 'oude normaal'. Dan kunnen alle activiteiten weer volop draaien, 

kunnen we elkaar weer ontmoeten in De Vliegert om gezellig samen 

een kopje koffie of iets anders te drinken en bij te kletsen. Hopelijk  

krijgen we deze positieve informatie en worden alle beperkingen in  

verband met covid-19 weggenomen. 
 

Ondertussen: blijf allemaal gezond en geniet van de dingen die weer 

mogelijk zijn. 
 

Vriendelijke groeten, 

Joop van Zwet, secretaris 

         

           

*  *  *  *  * 

Samen zingen 
 

Tjonge jonge, wat was het weer gezellig 15 september bij het samen 

zingen. We waren bijna met dubbel zoveel mensen als bij de eerste 

keer. 
 

Dit wil toch zeggen dat we echt behoefte hebben 

aan samen zingen en gezellig bij elkaar zijn. Want je 

hoeft echt niet goed te kunnen zingen, neuriën of 

playbacken is ook al goed. Het gaat om de gezellig-

heid en het samen zijn. 
 

En ik zeg je, het is ook kei leuk en gezellig, je wordt er blij van. Dus als je 

ook mee wilt zingen, de volgende data voor dit jaar zijn: 
 

13 oktober,  10 november,  8 december, van twee tot vier uur. 
 

Zet deze data vast in je agenda. We vragen wel een kleine bijdrage 

voor bepaalde kosten. Heb je vragen bel dan: 06 - 8370 0251. 
 

Maria v.d. Kimmenade 
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Korte berichten 
 

Tinkers, Drinkers, Dreamers afgelast  

Het optreden van de band Tinkers, Drinkers, Dreamers op 26 september 

werd afgelast wegens een blessure van een van de bandleden. Het 

optreden is nu gepland op 27 maart 2022. Gekochte kaartjes blijven 

uiteraard geldig. 

Dansavond met DJ Wim v.d. Biggelaar 

Op zaterdag 2 oktober is er weer een gezellige dansavond in De Vlie-

gert in Mierlo. Zoals u wellicht weet is de 1,5m regeling afgeschaft. Dit 

houdt in dat u gewoon zonder opgave weer welkom bent. Wat wel 

veranderd is: u moet bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs  

tonen (zie pag. 8). Drastische maatregelen maar wij zijn verplicht er ons 

aan te houden. Wij zouden ook niks liever zien dan dat gewoon ieder-

een zo binnen mag. Dus wij hopen u te mogen begroeten op 2 okto-

ber. Aanvang 20.00 uur, locatie De Vliegert, Heer van Rodestraat 109A 

te Mierlo. Informatie 06 ‑ 4968 5438. 

Gratis dansles op proef 

We herinneren u er nog even aan dat de gratis proeflessen dansen 

gaan beginnen op maandag 4 oktober om 15.45 uur. Een aanmeld-

strookje vindt u in het vorige Nieuws Bulletin. 

Rijbewijskeuringen via Regelzorg  

We berichtten u al eerder over de rijbewijskeuringen via Regelzorg.  

Zie hiervoor het Nieuws Bulletin van juni (nr. 5). Deze gaan opnieuw  

plaatsvinden op dinsdag 5 oktober en dinsdag 7 december. 

U kunt op de website https://www.regelzorg.nl/ een afspraak maken.  

Het kan ook via tel.: 088 - 23 23 300. 

Algemene Ledenvergadering  

Wilt u zich nog aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering van 

De Kersenplukkers op woensdag 6 oktober a.s. dan kan dat t/m 1 okto-

ber met het aanmeldstrookje dat u vindt in het vorige Nieuws Bulletin.  

De corona-apps 

Voor wie de corona-apps nog niet heeft gevonden: zowel voor 

Android als Apple smartphones zijn ze gratis te verkrijgen. 

Voor Android vind je ze in de Google Play Store en voor Apple in de 

App Store. Ze heten in beide digitale winkels hetzelfde. Om je QR-code 

te maken en te laten zien heb je de Corona Check App nodig. ⟹ ⟹ 
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Om als controleur op te treden heb je de Corona Check Scanner no-

dig. De laatste kun je ook gebruiken op een tablet. Voor de eerste is 

dat niet zo handig. Denk eraan dat de apps af en toe een update 

willen uitvoeren. Dat kan lastig zijn als je net je QR-code wilt laten zien. 

Controleer daarom voor binnenkomst even of de app het meteen 

goed doet en laat hem anders zijn updatewerk eerst doen. 

Verdere info, bij voorbeeld over het maken van een papieren bewijs 

vindt u op https://coronacheck.nl/nl 

 

*  *  *  *  * 

PLUS Sponsoractie 

Spaar Uw Club Gezond 

Sinds 5 september en tot 13 november ontvangt iedereen bij elke 10 

euro aan boodschappen en geselecteerde actieproducten bij Plus 

Mierlo een sponsorpunt. Dit is een sponsorpunt met een unieke code 

die u moet openkrassen. De unieke code dient geactiveerd te wor-

den op de actiesite van 'Spaar je club gezond'. Kies op deze site voor 

Seniorenvereniging De Kersenplukkers en activeer je sponsorpunten 

door de unieke code in te vullen. 
 

Als het niet lukt om de sponsorpunten te activeren mag u de sponsor-

punten ook in de fraai versierde 'Kersenplukkersemmer' doen bij de 

Plus op de klantenservicebalie. Ook in De Vliegert staat een doos op 

de bar waar u uw sponsorpunten in mag doen. Het bestuur van De 

Kersenplukkers zorgt dat uw sponsorpunten worden geactiveerd. Hoe 

meer sponsorpunten er worden geactiveerd, hoe mooier het bedrag 

wordt dat wij ontvangen van de Plus. 

 

Doneer uw Plus Sponsorpunten aan  

Seniorenvereniging De Kersenplukkers. 
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Coronatoegangsbewijs verplicht in De Vliegert 
 

Zoals u wellicht hebt meegekregen van de pers-

conferentie van demissionair minister-president 

Mark Rutte of anderszins vanuit de media: er 

mag weer veel meer, maar er is wel controle 

nodig. 
 

Wat betekent dit voor de leden van De Kersenplukkers of gasten die 

willen deelnemen aan activiteiten binnen De Vliegert: 
 

Coronacheck bij binnenkomst in De Vliegert. 
 

Bij de entree van De Vliegert zal u gevraagd worden om aan te tonen 

dat u geen corona heeft en voldoet aan de gestelde maatregelen, 

die per 25 september 2021 ingegaan zijn. Dit kan door: 

- Het tonen van een QR-code op de Corona Check-app op uw 

  smartphone 

- Het tonen van een vaccinatiebewijs c.q. vaccinatieboekje 

- Het tonen van een herstelbewijs 

- De uitslag van een recente (24 uur) negatieve coronatest. 
 

Hierbij wordt ook om uw identiteitsbewijs gevraagd. 
 

Mocht u dit niet kunnen aantonen, dan hebt u geen toegang tot De 

Vliegert en de activiteiten die daar plaatsvinden. Hierdoor voldoen 

we aan de regels en hebben aanwezigen bovendien de grootste  

zekerheid dat de kans op besmetting minimaal is. 
 

Controleert u voor binnenkomst even of uw corona check app up to 

date is. 
 

Daarnaast gelden binnen De Vliegert de volgende RIVM-regels: 
 

- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen 

- Was regelmatig uw handen 

- Ontsmet tafels en gebruikte materialen na afsluiting van de activiteit 

- Beperk het rondlopen tot een minimum 

De nieuwe maatregelen kennen dus beperkingen, maar als we ons 

houden aan die maatregelen kunnen er binnen De Vliegert weer 

                     ⟹ ⟹  
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meer leden veilig deelnemen aan de activiteiten en gaan we weer 

verder in de richting van het 'oude normaal'.             

We rekenen hierbij op ieders begrip en medewerking. 
 

Hulp nodig? 
 

We kunnen ons voorstellen dat mogelijk een aantal leden niet be-

schikt over de nodige corona-app of een vaccinatiebewijs of een 

herstelbewijs.  
 

Mocht u hierover vragen hebben of geholpen willen worden, neem 

dan contact op met de receptie van De Vliegert 

(receptie@kersenplukkers.nl of telefonisch 0492 - 66 34 36). Daarna zal 

er contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken 

om u, daar waar dat mogelijk is, verder te helpen. 
 

Namens het Algemeen Bestuur van De Kersenplukkers. 

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?id=99 

mailto:receptie@kersenplukkers.nl
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     Overleden 

 
 

       

 Dhr. M.J. Verspaget    24  aug  2021 

 Mevr. J. Smetsers - Jacobs   27  aug  2021 

 Mevr. P.E. Duffhuis - Verhagen    4  sept  2021 

 Dhr. H.J.A. Verheijen    18  sept  2021  

 

 Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

 

    Wandeldata 

 
 

 We hebben geen wandelinformatie 

 ontvangen 

Vergaderdata 
 

 Algemene Ledenvergadering     6  okt   2021 

 Activiteitencommissie       13  okt   2021 

 Bestuur Kersenplukkers     15  okt   2021  

 Activiteitencommissie       17  nov  2021 

 Bestuur Kersenplukkers     19  nov  2021  
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                                  Nieuwe Leden, 

 
 

Dhr. G.F. Brandsen 

Mevr. M. Donkers - v.d. Putten 

Dhr. J.H. Wijers 
 

Welkom bij De Kersenplukkers    

Oproep van de redactie 
 

Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,  

wanneer zij iets bijzonders te melden hebben, of behoefte  

hebben aan nieuwe leden, dit altijd doorgeven aan de redactie. 

 

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende  

Nieuws Bulletin is maandag 18 okt 2021. 

 

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

ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -1394 6383. 
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Ziek en ook nog kaal geplukt door de overheid? 
 

Dat de lichamelijke ongemakken toenemen met het verstrijken van 

de jaren hebben we waarschijnlijk allemaal al wel ondervonden. 

Daarbij heeft u ongetwijfeld ook gemerkt dat de overheid probeert 

om de kosten van die zorgverlening steeds meer op u te verhalen. 
 

Zoals te doen gebruikelijk in Nederland 

is die Eigen Bijdrage afhankelijk van uw 

inkomen en vermogen waarbij wordt 

uitgegaan van de gegevens van uw 

aangifte Inkomstenbelasting. Ben je zo 

arm als Job en heb je helemaal niets 

dan kost die zorgverlening ook (bijna) 

niets (van een kale kip valt immers niets te plukken). Maar heb je wel 

wat inkomen of vermogen opgebouwd in de loop van de jaren dan 

klopt de overheid bij je aan voor een (soms substantiële) bijdrage in 

die zorgkosten.  
 

Moeten we nu ook ons eigen huis verkopen of onze spaarpot hele-

maal omdraaien om dat allemaal te bekostigen? 
 

Waarschijnlijk heeft u ook een aantal vragen over dit onderwerp  

zoals: 
 

• Hoe zit het nu werkelijk in elkaar en waar is dat geregeld? 
 

• Hoeveel bedraagt die Eigen Bijdrage? 
 

• Kan ik die eigen bijdrage in aftrek brengen bij mijn aangifte  

 Inkomstenbelasting? 
 

• Wanneer en aan wie moet die Eigen Bijdrage worden betaald? 
 

• Is daar nog iets aan te doen? 
 

In mijn presentatie bij De Vliegert op donderdagmorgen 7 oktober 

om 09.30 uur geef ik u antwoord op bovenstaande vragen.  

Kaartjes voor € 2,- zijn te verkrijgen bij de receptie. 
 

Tekst: Henk Groenemans 



 13 

 

De kracht van kleur voor je uitstraling  

 

Word jij ook zo blij van kleur? Kleur is overal om ons heen en beïn-

vloedt hoe we ons voelen. Hoe zou het zijn als je kleding draagt in 

kleuren waar jij blij van wordt? Op donderdagmiddag 14 oktober 

2021 geeft Marga van Neerven een workshop over het gebruik van 

kleur in je kleding.  
  

Kleding komt het beste tot zijn recht als je kleuren draagt die bij je 

passen. Niet alleen bij je uiterlijk 

maar ook bij je persoonlijkheid.  

De Mierlose Marga van Neerven 

van Studio Mooi Mezelf laat  

tijdens deze workshop zien wat 

de kracht van kleur is voor je  

uitstraling en hoe je dat kunt 

toepassen in je garderobe.  

Marga is een creatieve,  

ondernemende kleurstylist die 

anderen graag helpt bij het  

kiezen van kleur voor hun  

kleding. Ze gelooft dat kleur een 

weerspiegeling is van wie je 

bent en inspireert graag om dat te laten zien. Want met de juiste  

kleuren voel je je beter, en dat straal je uit.  
 

Wil jij ook zien en ervaren wat kleur voor je kan doen? Kom dan op 

donderdagmiddag 14 oktober 2021 van 13.30 uur tot 16.00 uur naar 

de workshop, met in de pauze gelegenheid voor een kopje koffie of 

thee of een drankje. Kaarten zijn voor € 2,00 verkrijgbaar bij de recep-

tie van De Vliegert. De vorig jaar verkochte kaarten zijn uiteraard nog 

steeds geldig.  
 

Kijk gerust alvast op de website www.studiomooimezelf.nl.  

Voor meer informatie kun je bellen met Toos Messing,  

tel. 06 - 3831 0190 
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Bridgecompetitie 
 

Op 27 augustus jl. werd de jaarvergadering van de bridgeclub ge-

houden. Naast het behandelen van de gebruikelijke agendapunten 

werden de plannen voor komend clubjaar door het bestuur uiteenge-

zet. 
 

De zomerinstuif loopt sinds 9 juli en mocht  

vanwege de coronaregels door maximaal 64 

spelers bezocht worden. Toevallig kwam dit 

aantal vrijwel overeen met het aantal belang-

stellenden. De club heeft echter 185 leden en 

dat betekent dat nogal wat spelers het er niet op wagen om te 

komen. Niettemin vonden degenen die wel kwamen het gezellige 

middagen. 
 

De competitie zou normaal gesproken zijn begonnen op 3 september 

maar omdat dan toch meer belangstellenden werden verwacht dan 

toegestaan is in de zaal, werd besloten de eerste competitieronde  

te vervangen door instuifzittingen. De laatste daarvan zal zijn op  

1 oktober a.s. Van deze 5 zittingen wordt een individueel klassement 

bijgehouden. Dit zegt niet zo veel, het is meer voor de aardigheid. 
 

Het bestuur gaat coronatoegangsbewijzen vragen en dan mogen  

er vanaf eind september meer mensen binnen zodat een parencom-

petitie haalbaar wordt. En dan moet het toch echt beginnen op  

8 oktober. Het is voor de spelers dan ook tijd om het bij wedstrijdleider 

Frans Manders te melden als zij in een andere paarsamenstelling  

willen doorgaan dan toen het anderhalf jaar geleden allemaal 

stopte. 
 

Verder zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe de opkomst zal zijn op die 

eerste echte competitiezitting van 8 oktober. Daarom is het ook pret-

tig als paren die nog niet willen beginnen dit doorgeven, dan kan bij 

de opzet van de competitie daarmee rekening worden gehouden. 

Berichten bij voorkeur via e-mail aan: bridgeclub@kersenplukkers.nl of 

via tel.:  06 - 2339 0397 (WhatsApp, SMS of Voicemail). 
 

Tekst: Arno Buij 
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Mijmeringen 
 

Tja, als je door ons dorp loopt en je kijkt een beetje rond dan zie je 

niet meer zoveel van al het oude en mooie van ons Mierle zelf. Ook al 

was ik nog heel jong toen ik hier voor de eerste keer voet in het dorp 

zette met mijn vlam, het sprak me wel meteen aan en wat heel bel-

angrijk was, ik voelde me er thuis, meteen al.  

 

Het dorpse, knusse, en oude, ja dat had toch wel wat. Als ik eerlijk ben 

dan moet ik er ook bij vermelden dat, de eerste tijd toen we getrouwd 

waren, ik nog nagekeken werd want ik kwam van buiten Mierlo. Maar 

aangezien we niet vertrokken, raakten ze daar ook 

wel aan gewend en alles went tenslotte, niet dan?  

En nu ik dit alles zo opschrijf begin ik weer te mijmeren, 

en denk aan het winkeltje van Margo, door de week 

de boodschappen bij Margo en dan wat zowat  

iedereen deed, op laten schrijven in het boekje.  

Zo gauw je het loonzakje had gekregen meteen weer 

naar Margo, alles betaald zodat je de week erop  

weer verder kon met de boodschappen en een praatje. Toen de zelf-

bediening eraan kwam ging je daar naar toe want het kon allemaal 

niet vlug genoeg, dat heb je als je nog jong bent en heb je het niet in 

de gaten dat er zoveel aan het veranderen is. Dat komt later als je 

ziet dat er veel minder over is van het dorp waar je jong binnen 

kwam, en meteen beschouwde als ‘jouw’ dorp. Maar het vriendelijke 

wat ik toen vond is er nog steeds in ruime mate, je groet elkaar, knikt 

een keer en als je dan eens een keertje in de Grote Stad bent ga je 

vanzelf op dezelfde voet verder met groeten en knikken maar je krijgt 

er zelden iets van terug, en hou je je een beetje in tot je weer thuis in 

ons Mierle bent en je weer kunt groeten en knikken. En dan ga ik weer 

eens naar De Vliegert en als je dan links en rechts kijkt, dan valt je 

hoofd er bijna af en krijg je keelpijn van al dat groeten, he, gezellig, 

hier ben ik ook weer thuis, het kan niet lang genoeg duren naar mijn 

zin. 
 

Een fijne dag allemaal. 

Tekst: Will van den Boogaard 
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Rabo Clubsupport 

 

Van 4 tot en met 24 oktober kunnen alle leden van  

Rabobank Peelland Zuid hun stem uitbrengen op  

verenigingen die zich hebben aangemeld voor de 'Rabo Clubsup-

port' actie. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt des te groter 

wordt het bedrag dat de vereniging ontvangt van de Rabobank.  

 

Dus breng uw stem uit op Seniorenvereniging de Kersenplukkers. Voor-

gaande jaren ontvingen wij een heel mooi bedrag van de Rabobank. 

Hopelijk wordt het dit jaar ook weer een succes.  

 

De Kersenplukkers rekenen op u! Mocht u hulp nodig hebben bij het 

stemmen laat het even weten door contact op te nemen met de 

penningmeester. Ik help u graag. 

 

Hier zien we bestuursleden Ans en Marie-José de cheque in ontvangst 

nemen die onze vereniging bij de vorige actie van de Rabobank 

heeft gekregen. 
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Mondharmonicaclub krabbelt op 
 

Na een moeizame tijd en het verlies van onze dirigente Trees Asmus-

sen hebben we toch weer hulp gekregen van een nieuw lid die  

recentelijk in Mierlo is komen wonen met zijn vrouw Petra: Hans  

Ouwerkerk.  

 

Buiten dat hij al mondharmonica kon spelen was hij geïnteresseerd in 

het keyboard. Onze huidige keyboardspeler was daar blij mee. Hier-

door kon hij de club dirigeren. Dit doen beiden onverwacht goed, 

zodat we het gevoel krijgen om weer op de weg omhoog te zijn. Wil 

je hier ook aan deelnemen? Aarzel niet. Je bent van harte welkom, 

zo niet dan vertellen we je dat wel! 

 

Wist je dat spelen fysio is voor je longen? 

Buiten dat het leuk is om te spelen is het ook heel gezond voor je lon-

gen. Bij ons hoef je niet goed te kunnen spelen we zijn voornamelijk 

een gezelligheidsclub die elke vrijdagmorgen om 09.30 uur samen 

wat liedjes oefent en koffie drinkt met een koekje. 

 

Voor info e-mail: mondharmonicaclub@kersenplukkers.nl  

Ad Brouwers, tel.: 06 ‑ 2501 5335 of Jan Vogels, tel.: 06 ‑ 8335 7296 

 

 

mailto:mondharmonica@kersenplukkers.nl
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Bier- en wijnfestijn met kaas, worst en fijne muziek 
 

U staat in de winkel en vraagt zich af welke wijn of welk bier u dit keer 

zult nemen. Wordt het weer de aanbieding of deze keer iets anders? 

Breid uw kennis uit tijdens het bier- en wijnfestijn op 31 oktober. 
 

Het zou heel fijn zijn, en kunnen helpen, als u wat meer zou weten van 

de vele smaken bier en van de talloze wijnen. 

Misschien vindt u het interessant om te weten wat 

het verschil is tussen verschillende druiven, wijnen 

en hun herkomst. Of wanneer wijn op zijn best is 

om te drinken en of een wijn wel of niet houd-

baar is. Of waarom zou je een wijn eerst laten 

ademen, met een chique woord antichambre-

ren? En wanneer smaakt een bepaald biertje het lekkerst? 
 

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en vele andere, hebben 

we Marcel Scheepers van onze Mierlose slijterij ‘De Bottelarij’ uitgeno-

digd om voor ons een en ander uit de doeken te doen. Hij zal ons la-

ten proeven van verschillende bieren die gebrouwen zijn in ons eigen 

Mierlo. Ook kunnen verschillende wijnen worden geproefd en zal Mar-

cel een zojuist nieuw uitgekomen likeurtje introduceren. 
 

Bij een drankje hoort een hapje 

We weten allemaal dat wijn en kaas een overheerlijke combinatie 

kunnen vormen. Maar bij welke wijn passen wel-

ke kaassoorten? En wat is lekker om te sneukelen 

bij een speciaal biertje? Henry v.d. Leest van 

‘NATUURLIJK VanderLeest’ zal ons verrassen met 

diverse soorten kaas en worst. 
 

De muzikale omlijsting zal deze middag worden verzorgd door Blaas-

kapel De Kersenlanders uit Mierlo. Deze  

kapel is opgericht in 1948. Naast de  

Egerländer, Boheemse, Moravische en  

Tsjechische muziek ontbreekt de huidige 

moderne blaasmuziek niet op het program-

ma.            ⟹ ⟹  
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De proeverij staat gepland op zondag 31 oktober van 14.00 uur tot 

ca. 16.30 uur. Wilt u ook ervaren hoe u nog meer van bier en wijn kunt 

genieten? Wij verwelkomen u graag op deze informatieve en smake-

lijke middag.  

 

Toegangskaartjes zijn voor € 4,- per persoon te verkrijgen bij de recep-

tie van De Vliegert. De reeds eerder verkochte kaartjes zijn uiteraard 

ook geldig. Voor meer informatie kunt u bellen naar: 

Cor Lijten, tel. 0492 - 52 46 51, of Toos Messing, tel. 06 - 3831 0190. 

 
 

*  *  *  *  * 
 

 

Creatieve Club zoekt begeleider 
 

De Creatieve Club, ook wel bekend als de Schilderclub, vormt een 

hechte groep van 10 mannen 

en vrouwen, die elke woens-

dagochtend van 9.00 uur tot 

12.00 uur met veel enthousias-

me in de kleine zaal van De 

Vliegert komt schilderen. Iedere 

deelnemer tekent en schildert 

op zijn eigen manier en niveau. 

Om onze groep wat nieuwe 

impulsen te geven zijn wij op-

zoek naar iemand die ons op 

die ochtenden wil begeleiden.  
 

Voel jij je aangesproken, neem 

dan voor meer informatie  

contact op met: 

 

Piet van de Vorst, voorzitter, 

tel. 0492 ‑ 661214 of  

Henk Simons, secretaris, tel. 0492 ‑ 663116. 
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Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda 

 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal 

speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te  

kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp 

aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer 

Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen. 

 

Actiedag in Mierlo 

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, groten-

deels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. 

Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. 

Op zaterdag 2 oktober a.s. kunt u in Mierlo kleding en schoenen -die u 

niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij 

van wordt-  inleveren op het kerkplein aan de Pastoor de Winterstraat. 

De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de 

goederen -geheel coronaproof-  in ontvangst te nemen. 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens 

en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. 

 

Projecten 

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de pro-

jecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden 

ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan 

de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl. 

 

http://www.samskledingactie.nl
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De Vliegert  Trappers 

 

Beste leden en belangstellende aspirant-leden, eindelijk gaat het 

weer de goede kant op. Wij hopen dan ook eind maart 2022 weer te 

kunnen starten met de wekelijkse fietsmiddagen. 

 

Maar om weer op te gaan starten willen wij jullie allemaal graag 

ontmoeten en wel op: 

donderdagmorgen 14 oktober om 10:30 in de grote zaal van  

De Vliegert! 

 

De kleine zaal was al bezet,  

vandaar de grote zaal. Maar dat 

is wel een voordeel want de vele 

belangstellende nieuwe leden, die 

al meer dan een jaar staan te  

popelen om lid te worden, kunnen 

we dan ook een plaats  

aanbieden! 

 

Het lidmaatschap voor een vol 

jaar is slechts 5 euro! 

 

Wij hopen op een grote opkomst zodat we kunnen genieten van 

het elkaar weer te kunnen ontmoeten en een natuurlijk een lekker 

kopje koffie met …....??  

 

Tot donderdag 14 oktober 2021 om 10:30, 

Jan Jansen en Henny de Pee 

 

 

*  *  *  *  * 
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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Het laatste nieuws 

We spelen weer. Het voelt weer een beetje als vanouds aan met een 

nieuw jasje. 

 

Libre competitie 2021 - 2022 

De standen kun je nu weer volgen op onze website. 

 

Biljartlessen 

De biljartlessen zijn gestart op 20 september. Kosten zijn € 8,50 voor 10 

lessen te voldoen bij je eerste les. 

 

Keukastjes 

Hier had ik een foutje gemaakt in de € 2,50 borg. Dit was € 3,- en no-

dig voor als het sleuteltje meegenomen wordt naar de eeuwige bil-

jartvelden en we er weer een bij moeten laten maken. Vanwege prijs-

erosie voor het bijmaken van een sleuteltje wordt dit nu € 4,-.  

Bij vragen: Paul Stax. 

 

Onderlinge competitie Geldrop-Mierlo 

Deze start weer op 7 oktober in Mierlo.  

Dan spelen we tegen de Soos. Ondertussen 

is de organisator Antoon Verkennis van  

't Trefpunt door gezondheidsproblemen  

gestopt. Namens 3 verenigingen hebben 

we hem een presentje overhandigd.  

Een opvolger is gevonden in Ad Brouwers. 

We hopen wel op meer actieve  

deelnemers. 

 

Bestuur Biljartclub, e-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl  

 
 

*  *  *  *  * 

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 18 okt 2021. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in 

te korten. 

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

 

 

 

  

Agenda dag datum aanvang 

Dansavond met 

DJ Wim van den Biggelaar 

zaterdag 2 okt 20.00 uur 

De Kersenplukkers 

Algemene Leden-  

vergadering  

 

woensdag 

 

6 okt 

 

14.00 uur 

Ziek en ook nog kaal  

geplukt door de overheid? 

donderdag 7 okt   9.30 uur 

Samen Zingen woensdag 13 okt 14.00 uur 

Opfriscursus  

verkeerskennis 

donderdag  14 okt  9.30 -11.45 

 

De kracht van kleur voor  

je uitstraling 

donderdag 14 okt 13.30 uur 

Opfriscursus  

verkeerskennis 

donderdag 21okt 9.30 - 11.45 

Bier en wijnproeverij zondag 31 okt 14.00 uur 

Vrijwilligersavond zaterdag 13 nov 20.00 uur 
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