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Beste Kersenplukkers,
Inmiddels is het een paar maanden geleden dat ik een
voorwoordje schreef. In de vakantieperiode was er
weinig kopij, vandaar dat we in juli geen Nieuws Bulletin
hebben gemaakt. Maar we zijn er weer. Hopelijk heeft
iedereen een fijne vakantie gehad en kunnen we er
weer met goede moed tegenaan. Wel denk ik dat
sommigen van jullie het zwaar hebben gehad met de
hittegolf maar laat ons niet mopperen over het weer. Natuurlijk zijn er
onder ons ook mensen die verdrietige momenten hebben meegemaakt,
helaas! Vanaf deze plaats wil ik deze mensen dan ook veel sterkte
wensen.
Rabobank Mierlo beschikte over twee schilderstukken van onze
dorpsgenoot Hein v.d. Boomen. Deze konden bij de bank niet meer
geplaatst worden en nu hebben wij ze gekregen. Daar zijn we erg blij
mee. We moeten nog een geschikte plek vinden, maar dat zult u de
komende tijd vanzelf merken. Eentje is nogal groot dus dat wordt even
passen en meten. Ik denk dat het onze Vliegert wel zal sieren.
Ik kreeg een telefoontje van een dorpsbewoner die met anderen een
initiatief heeft genomen om een volkstuin te beginnen waar ouderen met
rollator of rolstoel of moeilijker ter been ook in kunnen werken. Hij zal in een
volgend Nieuws Bulletin uitleggen wat precies de bedoeling hiervan is.
Natuurlijk wil hij graag weten of er bij ons belangstelling voor is. Als het u
aanspreekt laat het mij weten dan geef ik het door. Het is in ieder geval
een leuk actief initiatief.
In dit Nieuws Bulletin vindt u een interessant artikel over onze dartsclub.
Laat dit een uitnodiging zijn voor andere groepen binnen De Kersenplukkers om iets van zich te laten horen. De redactie is u graag behulpzaam bij
het schrijven van een artikel.
Verder rest mij u een fijn jaar te wensen met veel plezier samen. Laten we
met z’n allen proberen nieuwe mensen bij onze vereniging te krijgen. Het
aantal leden loopt langzaam terug en dat is niet de bedoeling. Dus kijk
⟹ ⟹
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goed rond in de familie of vrienden- en kennissenkring en stimuleer hen
om een lidmaatschap bij De Kersenplukkers te nemen. Zoals u uit eigen
ervaring weet is er genoeg te doen bij onze mooie
vereniging. Dat neemt niet weg dat, als u nog ideeën of wensen heeft u
ons dat kunt laten weten. Wij staan in principe overal voor open.
Nogmaals een fijne tijd bij De Kersenplukkers.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter

* * * * *

Kermismatinee in De Vliegert
Op kermismaandag 9 september organiseert de activiteitencommissie
een kermismatinee. Deze muzikale middag begint om 13.30 uur en
duurt tot rond 17.30 uur. De zaal gaat om 13.00 uur open.
Kom heerlijk dansen bij, en genieten van, het optreden van de
bekende zanger/entertainer John van der Heijden die de
gehele middag voor amusement zorgt.
Kaartjes voor deze middag kosten €3,50 per
persoon en zijn af te halen aan de bar van
De Vliegert, tel. 0492 – 66 34 36.
Wees er snel bij want vol is vol.
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Darten bij De Kersenplukkers in De Vliegert
Het dartsseizoen is weer volop aan de gang. Op tv zijn weer diverse
mooie en spannende toernooien te zien waaraan veel Nederlandse
spelers deelnemen.
Wat is darten
Darts of darten is een spel met een dartbord en drie darts of pijltjes.
Het werd vanouds voornamelijk in Engelse pubs gespeeld, maar sinds
de successen van, met name, Raymond van Barneveld is de sport
ook in Nederland heel populair geworden.

Om het ronde wedstrijdbord vind je de getallen 1 t/m 20. Daarbinnen
is het bord onderverdeeld in ringen. Gooit men een dart in de
buitenste, smalle ring betekent dat dat het aantal behaalde punten
twee keer zo hoog is als aangegeven. In de ring daarbinnen geldt de
aangegeven puntentelling. Gooit men in de daar weer binnen
liggende smalle ring is het aantal behaalde punten drie keer zo hoog
als aangegeven. Voor de ring daarbinnen geldt weer de aangegeven puntentelling. De kleine binnenste ring heet de bull en levert
25 punten op. In het midden vind je de bull’s eye, die 50 punten
oplevert.
Het dartbord moet zo worden opgehangen dat het midden van het
bord (de bull’s eye) 1,73 meter boven de vloer hangt. De afstand van
de werplijn tot de voorkant van het dartbord bedraagt 2,37 meter.
⟹ ⟹
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Je gooit de darts op het bord en probeert zoveel mogelijk punten te
behalen. Er zijn verschillende manieren van tellen maar meestal begint men bij een puntenaantal van 501 en trekt na elke beurt het aantal behaalde punten hiervan af tot men bij nul is. De laatste punten
moeten gemaakt worden door in de buitenste smalle ring te gooien
of in de bull’s eye.
Darten in De Vliegert
Vanaf eind augustus kunnen we als dartsgroep van De Kersenplukkers
na een welverdiende vakantie weer terecht in De Vliegert op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Begin september nemen we de
draad van de interne competitie weer op.
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.
Dus kom gerust een keer kijken of meedoen! Hoe meer zielen hoe
meer vreugd dus willen we graag nieuwe leden verwelkomen.
Gezelligheid en samen iets doen staan voorop.
Kom je een keer binnenwandelen?
Ben je nog geen lid van De Kersenplukkers dan is dat voor maar
€ 15,- per jaar al geregeld. Je kunt dan behalve aan darten meedoen
aan alle andere activiteiten van De Kersenplukkers.
Voor meer informatie kun je bellen naar Ed Desar, tel. 0492 - 66 21 66.
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Donderdag 12 september: lezing over Rembrandt
Een van Nederlands grootste kunstenaars, Rembrandt van Rijn, is op
4 oktober 1669 gestorven. Dat is dit jaar 350 jaar geleden. Aan de
hand van nieuw materiaal (o.a. uit in 2006 ontdekte archieven) komen
we heel dicht bij Rembrandt. Hoe leefde hij in de Jordaan? Was hij
bemind, onbemind of toen al beroemd? Had hij vrienden? Wie waren
dat? Onder welke omstandigheden is hij gestorven? Op basis van
deze informatie verzorgt de heer Jacques Hendrikx op donderdag 12
september een lezing in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert.

De heer Hendrikx stelt op originele wijze Rembrandt de kunstenaar, zijn
kunst en de maatschappij aan de orde en schetst het sociale landschap van de laatste tien jaar van Rembrandts leven. Zoals Joost van
den Vondel, een tijdgenoot van Rembrandt, al zei: “De wereld is een
speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.” Tijdens deze lezing
krijgt u een helder beeld van wat dat voor Rembrandt en zijn schilderkunst betekende.
Een en ander speelt zich af in het Amsterdam van de zeventiende
eeuw, met name in de westelijke grachtengordel (Herengracht/
Keizersgracht/Prinsengracht) en De Jordaan.
Presentator
De presentator van de lezing, Jacques Hendrikx, heeft Nederlandse
Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te
⟹ ⟹
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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.
De lezing, die kan worden bijgewoond door zowel leden als
niet-leden van De Kersenplukkers, vindt plaats in De Vliegert op
donderdag 12 september en begint om 19.30 uur.
Toegangskaartjes zijn te koop bij de receptie van De Vliegert en
kosten € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.
U kunt ook reserveren via tel. 0492 - 66 34 36. Gereserveerde kaartjes
moeten vóór 5 september worden afgehaald.
* * * * *

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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Overleden
Dhr. A. Bekx
Mevr. A.P. v.d. Eerenbeemt
Mevr. A.G. Adriaans - van Oorschot
Mevr. A. van Meijl - v.d. Vleuten
Dhr. L. de Smit
Mevr. C.G. v.d. Hurk - van Mierlo
Mevr. C.H. Schreuder - Mandigers

7 juni 2019
10 juni 2019
14 juni 2019
16 juli 2019
23 juli 2019
31 juli 2019
19 aug 2019

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur De Kersenplukkers
Activiteitencommissie

11 sept 2019
17 sept 2019
9 okt 2019

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
dinsdag
3
vrijdag 13 / 27
dinsdag
1
vrijdag 11 / 25

sept
sept
okt
okt

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

Nieuw Lid

Dhr. A.E. van Vlokhoven

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 23 sept 2019.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Bijeenkomst ‘Het Nieuwe Fietsen’ in De Vliegert
Heel veel mensen fietsen graag. Zeker met de geweldige opkomst van
elektrische fietsen stappen ook steeds meer ouderen op het stalen
ros. Het verkeer, zeker ook het fietsverkeer, wordt steeds maar drukker.
Reden genoeg om aandacht te schenken aan het fietsen, met name
om de veiligheid te vergroten. Daarom vindt op 18 september 2019 in
De Vliegert een bijeenkomst plaats met als onderwerp
‘Het Nieuwe Fietsen’.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur
en staat in het teken van vrij bewegen in het verkeer, ondanks dat we
allemaal een jaartje ouder worden. Senioren die graag willen fietsen en
met elkaar ervaringen, leuke routes en tips willen uitwisselen zijn van
harte welkom. De leiding is in handen van een expert van Veilig
Verkeer Nederland.
Onder het genot van een kopje koffie en/of thee leren deelnemers
meer over ‘Het Nieuwe Fietsen’. Er is onder andere aandacht voor:





Slim omgaan met drukke fietspaden,
Kwetsbaarheid in het verkeer,
Conditie van het lichaam,
Veilig fietsen.

Ook komen praktische filmpjes, foto’s en stellingen aan bod.
Er is ruimte voor minimaal 12 en maximaal 20 personen.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst meldt u dan aan bij Nellie v.d.
Sanden tel. 0492 - 54 11 99 of aan de bar van De Vliegert.
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Samen Zingen
De vakantie is weer voorbij dus we gaan/kunnen/willen weer samen
zingen. Maar ook neuriën, playbacken, of alleen er tussen zitten en
genieten kan allemaal bij Samen Zingen.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 september. Iedereen is van
harte welkom. Ik hoop dat ik alle bekende gezichten, maar ook
nieuwe kan begroeten.
De andere Samen Zingen bijeenkomsten voor dit jaar zijn op
9 oktober, 13 november en 18 december.
We zingen van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Maria vd Kimmenade, tel.nr. 06 - 83 70 02 51.
* * * * *

Handwerkclub
Natuurlijk is de handwerkclub ook aanwezig op de Handwerkbeurs
op 27 oktober a.s. in De Vliegert. Hier kun je zien wat we allemaal
maken en spullen die je leuk vindt kun je voor een schappelijk prijsje
kopen.
We hebben een gezellig clubje en helpen elkaar met het maken van
allerlei voorwerpen uit allerlei soorten materiaal die de club bezit.
Heb je interesse? Kom dan eens kijken op een dinsdagmiddag tussen
13.30 en 16.00 uur.
Je bent van harte welkom. Je kunt ook contact met mij opnemen
via 06 49 99 26 38.
Trouwens, voor de kosten hoef je het niet te laten: handwerken kost
bij ons € 0,00 per maand!
Nellie Janssen
* * * * *
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Geldrop Mierlo dementievriendelijk
Geldrop-Mierlo werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap
(DVG). In een dergelijke gemeenschap doen mensen met dementie
(en hun mantelzorgers) zo lang en goed mogelijk mee in de samenleving. Aan de hand van een vragenlijst, die is gebaseerd op tien
doelstellingen voor een dementievriendelijke samenleving, hebben
wij inwoners gevraagd hoe zij dit momenteel ervaren. In totaal
reageerden meer dan 400 mensen, jong en oud.
De tien doelstellingen zijn:
Naar een andere beeldvorming: Weg met het taboe!
Naar meer kennis: Inzicht biedt uitzicht
Naar een betere integratie: Mensen met dementie tellen mee
Naar meer ontmoetingen: Samen
Naar betere contacten tussen generaties: Voor jong en oud
Naar meer welzijn: Warme zorg
Naar meer autonomie: Burgers zoals u en ik
Naar lagere drempels: Iedereen welkom
Naar een veiliger samenleving: Veilig thuis
Naar de mobilisatie van de hele gemeente: Gemeente-breed
Op alle doelstellingen werd door inwoners van Geldrop-Mierlo een
voldoende gegeven. Positievere beeldvorming en doorbreking van
het taboe en de vindbaarheid van informatie over dementie scoren
goed met gemiddeld een 7.3. Op de vraag of er voldoende contact tussen generaties is wordt opvallend lager gescoord; een 6.2.
Op basis van deze resultaten en input via verschillende kanalen
gaat de werkgroep Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo (waarin ook
Senioren Belangen haar aandeel levert) dit jaar met drie concrete
speerpunten aan de slag. Taboedoorbreking en positievere beeldvorming blijven belangrijk, contact tussen generaties krijgt aandacht
en het werken aan een samenleving waarin iedereen welkom is en
blijft (bij voorbeeld bij verenigingen) is het derde speerpunt. ⟹ ⟹
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Op 29 september aanstaande is de gemeentelijke werkgroep te
vinden op het Andere Mert Regenboogfestival, in de kasteeltuin van
Kasteel Geldrop, het jaarlijks evenement in Geldrop-Mierlo rond het
thema duurzaamheid, sociale initiatieven en multiculturele diversiteit!
Gratis toegankelijk voor iedereen. We vertellen U dan graag meer over
onze activiteiten! Ontmoeten we u daar?
Werkgroep Dementievriendelijk Geldrop Mierlo.

* * * * *
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Expositie Peter Sanders in De Vliegert
Vanaf mei tot oktober exposeert Peter Sanders in De Vliegert.
Tot 2010 was Peter ondernemer en eigenaar van een goedlopend
bedrijf. Om de stress van de werkweek van zich af te sporten, ging hij
iedere zondag mountainbiken. Tijdens een mountainbikerit is Peter
gevallen en heeft hierbij zijn halsslagader beschadigd met een herseninfarct als gevolg. Hij raakte hierdoor rechtszijdig verlamd en kreeg
een forse afasie en dus lukt schrijven en praten helaas niet meer.
Wel leerde hij dankzij intensieve revalidatie opnieuw lopen, fietsen op
een aangepaste fiets en een klein beetje lezen.
Tijdens de revalidatie in Blixembosch ontdekt Peter het schilderen en
in korte tijd ontwikkelt hij zijn eigen stijl. Hij krijgt er plezier in en maakt
het ene na het andere kunstwerk. Inmiddels schildert Peter bijna acht
jaar bij Zorgatelier Eindhoven, een atelier waar creatieve dagbesteding geboden wordt aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Op internet zoekt hij afbeeldingen of hij maakt foto’s met zijn
iPad en gaat daarmee aan de slag, liefst op grote doeken en met
veel kleur.
Hij heeft veel plezier in het schilderen en geniet van de reacties op zijn
schilderijen. Naast het
schilderen fietst Peter
graag, en gaat naar
het Afasiecentrum in
Eindhoven, waar hij
lotgenoten treft.
We hopen dat u geniet
van de schilderijen in
De Vliegert. Bent u
nieuwsgierig naar ander
werk van Peter, dan
raden we een bezoek
aan de Strabrechtse Hoeve in Mierlo aan, waar ook een aantal
schilderijen hangt.
Reacties kunt u mailen naar Petersanders13@hotmail.nl
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3 oktober: 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.
Als iemand overlijdt laat hij of zij een vermogen na. Dit vermogen
komt van rechtswege toe aan de erfgenamen. Maar wie zijn die
erfgenamen en wat ontvangt iedere erfgenaam? Het vermogen kan
per saldo ook negatief zijn (dus een schuld). Wat kunnen de erfgenamen in deze situatie doen?
Is het wettelijk erfrecht van toepassing of heeft de overledene een
testament nagelaten waarin de overledene de erfgenamen
benoemt en bepaalt welk deel van het vermogen aan welke erfgenaam toekomt?
Daarnaast speelt ook de fiscus een nogal prominente rol. In principe
moet Iedere erfgenaam, die meer dan het bedrag van de vrijstelling
ontvangt, aangifte erfbelasting doen en erfbelasting betalen.
De hoogte van de vrijstelling hoeft niet voor iedere erfgenaam gelijk
te zijn.
Hoe is dit allemaal geregeld als de overledene en/of de erfgenamen
in het buitenland wonen of een buitenlandse nationaliteit bezitten?
Kortom, er moet van alles en meer worden geregeld waarbij het soms
om veel geld kan gaan. Iedereen moet belasting betalen maar
niemand wil teveel aan de fiscus afdragen.
De heer Groenemans gaat in zijn lezing uitgebreid in op bovenstaande zaken. 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.
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Nieuws uit de biljartzaal
Airco Biljartzaal gerepareerd
Het heeft even geduurd maar het is nu weer heerlijk vertoeven
in onze biljartzaal. Over de luchtkwaliteit zijn we in overleg met het bestuur
om te kijken hoe die te verbeteren is.
Lakens vervangen
Op 24 augustus zijn de lakens vervangen en de ballen vernieuwd. Dit is de
aftrap naar het nieuwe seizoen. Hierdoor zijn de biljarts als nieuw, maar
ook de zaal wordt door onze ‘interieurverzorgers/sters’ uitstekend schoongehouden waarvoor onze dank.
Extra verzoek: kijk eens goed naar je schoenen. Waarom? Er staan vaak
vervelende zwarte strepen op de vloer. Mogelijk geven je schoenen af en
als je dan met je voeten sleept krijgen we van die vervelende strepen. Als
je dit merkt, trek dan andere schoenen aan, dat scheelt weer een hoop
poetswerk!
Competitie
Op het moment dat jullie dit bulletin ontvangen is de competitie gestart.
De wedstrijdleiding heeft weer flink gepuzzeld om dit te realiseren. Wij
wensen iedereen een gezellig seizoen met goede resultaten.
Biljartlessen
Je kunt je weer inschrijven voor een tiental lessen die worden gegeven
door onze betere biljarters. De lessen starten op maandag ochtend
16 september. De kosten zijn 8,50 euro voor onze leden. Inschrijven via het
publicatiebord.
Kick-Off
Op 17 augustus hebben we het seizoen afgetrapt met al onze vrijwilligers.
Met deze mensen die het hele jaar door van alles regelen en klaar staan
voor onze club hebben we een ludieke spelmiddag georganiseerd. We
deden honkbalbiljart, golfbalbiljart, biljarten met slappe ballen en ook
sjoelen, darten en yahtzee. Hopelijk heeft iedereen plezier gehad met
deze wat andere opzet dan alleen libre biljarten want dat doen we al het
hele jaar. Winnaar was Jo v.d. Kimmenade.
Uitwisseling met Veteranen uit Someren
Dit jaarlijks evenement met negen spelers tegen een team uit Someren
wordt binnenkort weer op de kalender gezet. Zodra dit bekend is kun je je
inschrijven op het publicatiebord.
Email Biljartclub: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

Kermismatinee met
John van der Heijden

maandag

Kienen: elke dinsdag in de
oneven weken

datum

aanvang

9 sept

13.00 uur

dinsdag

10 sept

19.30 uur

Samen Zingen

woensdag

11 sept

14.00 uur

Lezing
'Rembrandt in de Jordaan'

donderdag

12 sept

19.30 uur

Koersbalclub - Etentje

vrijdag

13 sept

17.00 uur

Lezing 'Het nieuwe fietsen'

woensdag

18 sept

14.00 uur

Bridgeclub 15-jarig jubileum

vrijdag

20 sept

13.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

28 sept

20.00 uur

Lezing
‘Erfrecht en Erfbelasting’

donderdag

3 okt

9.30 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 23 sept 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.

Druk: Drukkerij Messerschmidt
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