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Beste Kersenplukkers,
Na mijn vakantie in Italië was mijn eerste taak bij De
Vliegert een vergadering met het bestuur van ruim
drie uur. Het was een volle agenda, vandaar zo lang.
Maar samen komen we eruit en we hopen weer
volop activiteiten te kunnen ontplooien de komende
tijd. Ik wil dan ook mijn bestuur vanuit deze plaats
hartelijk danken voor hun inzet. De tweede taak is
het schrijven van een voorwoord voor het Nieuws Bulletin.
Op 1 augustus heeft onze webmaster Arno een mooi stuk geschreven
op de website. Dit i.p.v. een voorwoord in het bulletin. Er kwam geen
bulletin wegens de vakantieperiode. Hopelijk bezoekt u de website,
regelmatig dan heeft u ook zijn schrijven gezien. Het gaat vooral over
de luchtkwaliteit, waar we nog steeds mee bezig zijn. En over de opzet
van een kassa met pinautomaat. Dus ook De Vliegert gaat moderniseren. U kunt zeggen: "dat werd tijd", maar het was geen gemakkelijke
klus. Daar hebben onze penningmeester en andere specialisten een
hele poos aan gewerkt om het goed te krijgen. Misschien zeggen nu
enkele mensen: "maar ik wil of kan niet pinnen". Geen probleem,
u kunt nog steeds ook cash betalen.
Inmiddels hebben wij een nieuwe barmedewerkster. Zij is van buiten
onze vereniging maar wel voor velen een bekende. Ine Wannemakers
is haar naam en ze is goed op de hoogte van barwerk. Wij wensen
haar veel plezier bij onze vereniging en heten haar van harte welkom.
Dat neemt niet weg dat wij toch nog vrijwilligers nodig hebben voor de
bar en het poetswerk. Mensen die nu hiermee bezig zijn worden ook
ouder en sommigen kunnen het werk moeilijk aan. Soms vanwege
gezondheidsklachten. Heel jammer maar het is niet anders.
Even nog een kleine anekdote uit mijn vakantie. Inmiddels weten de
meesten wel dat ik een zoon heb in Italië met vrouw en drie kinderen.
Daar is ook een hond (Aika) aanwezig. Ik was tegen die hond aan het
praten. Mijn kleindochter van vijf jaar kwam naar me toe en zei:
"Oma, Aika verstaat geen Nederlands". Mooi toch!
⟹⟹
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Ik wens iedereen die thuis komt of nog op vakantie gaat of thuis blijft
een mooie tijd, goeie reis en blijf gezond.
Vriendelijke groeten,
Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter

* * * * *

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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Korte berichten
Dansavond
Op zaterdag 3 september organiseren De Kersenplukkers weer een ouderwets gezellige dansavond.
Een mooie gelegenheid om eens een avondje
ongedwongen op stap te gaan met uw familie of vrienden. Bijzonder
gevarieerde, gezellige muziek, voor ieder wat wils. Dansen houdt
u fit en vitaal. Daarnaast is het een leuke activiteit voor elke leeftijd.
Onze dansavonden zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. Een fijne
ontwikkeling is dat we steeds weer jongere mensen mogen ontvangen. Wilt u er ook eens bij zijn? Kom dan 3 september naar
De Vliegert. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
De entree is € 4,-. Het motto: meedoen is beleven.
Sam's Kledingactie
Op zaterdag 1 oktober houdt Sam's kledingactie een
inzameling op het Kerkplein aan de Pastoor de Winterstraat. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het
onderwijsproject van Cordaid in het land Burundi in Centraal Afrika.
Visit Geldrop-Mierlo
Sinds kort is er een nieuwe mogelijkheid om
activiteiten te publiceren in de gemeente
Geldrop-Mierlo. Alle open activiteiten zullen
hier automatisch in worden geplaatst.
Mochten er afdelingen zijn die er ook een interne activiteit in willen
hebben? Stuur dan een uitgebreide e-mail naar Wim van den
Biggelaar royalclassmusic@hotmail.com.
Bellen kan ook: 06 - 4968 5438. De site is te vinden via
www.visitgeldropmierlo.nl. Neem eens een kijkje als u iets gaat
organiseren zodat activiteiten niet samenvallen.
Seniorweb
SeniorWeb heeft als missie participatie en
zelfontplooiing van alle senioren in de
digitale samenleving en wil iedereen de
6

⟹⟹

mogelijkheden van de computer en internet laten ervaren.
Het is een landelijke vereniging met circa 2800 vrijwilligers, 450 leslocaties en meer dan 150.000 leden. Met negen vrijwilligers organiseert
SeniorWeb Mierlo in het najaar en het voorjaar iedere dinsdagochtend van 09.00 -12.00 uur het ComputerCafé. De eerste anderhalf uur
is voor het individueel stellen van vragen en oplossingen zoeken voor
problemen met de eigen smartphone, laptop of tablet. Het tweede
deel is een presentatie over een relevant onderwerp zoals veilig internetgebruik, handige apps, weetjes in bv. Whatsapp, routeplanners,
koppelen van een gehoorapparaat met je smartphone en dergelijke.
Op dinsdag 6 september hebben we een inloopochtend waar men
nader kan kennismaken met de activiteiten van SeniorWeb Mierlo.
De website is: https://www.seniorwebmierlo.nl/
Samen Zingen
Ondanks de hittegolf en vakantie gaan wij gewoon
door met zingen. En hitte wil voor echte Samen Zangers
niks zeggen. We waren toch steeds met dertien tot
zestien personen. Dit wil zeggen dat er toch behoefte is
aan samen zingen, en natuurlijk, je wordt er ook blij van.
Ook onze muzikanten en dirigent vinden het geen probleem om door
te gaan, hoewel het hard werken is, zeker als het zo warm is, we zijn er
erg blij mee. En of je nu thuis zit in de warmte of in De Vliegert, het
blijft toch warm. Er zijn dit jaar nog vier bijeenkomsten en wel op:
14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. Zoals je ziet,
dit is elke tweede woensdag van de maand. Zet het alvast in de
agenda. Graag tot ziens, Maria v.d. Kimmenade, tel.: 06 - 8370 0251.
Verjaardagskaartenbezorger gevraagd
Voor onze verjaardagskaartenactie hebben we
een nieuwe bezorger nodig. Voor nader informatie
graag contact opnemen met
Cobie Beks tel. 0492 - 662 549.

* * * * *
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Financiële zaken
Prijsstijging bij de bar
Het afgelopen half jaar zijn de inkoopprijzen en
kosten van De Kersenplukkers voor veel artikelen
gestegen. Dit komt door de torenhoge inflatie waar we nu al een half
jaar mee te maken hebben. Hierdoor zijn we jammer genoeg
genoodzaakt de prijzen van een aantal consumpties en hapjes aan
de bar in De Vliegert te verhogen.
De verhoging gaat in op maandag 29 augustus.
De prijs van de warme dranken gaat van € 1,20 naar € 1,50 om nog
een andere reden dan alleen de inkoopprijs. Er gaat namelijk een
koekje bij geserveerd worden en de kwaliteit van de koffie zal
ver-beteren. Voor de overige artikelen wordt de prijs alleen verhoogd
als het inkopen ervan duurder is geworden.
PIN-betalingen
Vanaf dit najaar (in de loop van de maand
september) is het voortaan mogelijk met uw
pinpas te betalen in De Vliegert. U kunt natuurlijk
nog steeds contant afrekenen of met barmunten
betalen.
Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van
kosten
Dit reglement is door het bestuur tegen het licht gehouden en op
enkele punten verbeterd en vereenvoudigd. Het reglement is voor
alle leden in te zien via de website van De Kersenplukkers.
Michiel Lenssen, penningmeester

* * * * *
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Nieuwe Barmuntenregeling
Vanaf 29 augustus kan iedereen barmunten
kopen bij de bar. Er zijn twee soorten:
1 - Witte munten. Deze zijn geldig tijdens bijeenkomsten die alleen
voor leden van De Kersenplukkers toegankelijk zijn. Ze kosten € 1,60
per stuk.
Let op: niet-leden kunnen deze munten niet besteden.
2 - Goudkleurige munten. Deze zijn geldig tijdens bijeenkomsten die
ook voor niet-leden van De Kersenplukkers toegankelijk zijn. Ze kosten
€ 2,10 per stuk.
Let op: ook leden van De Kersenplukkers dienen bij bijeenkomsten die
voor iedereen toegankelijk zijn, met goudkleurige munten te betalen.
De goudkleurige munten mag u ook bij bijeenkomsten voor leden van
De Kersenplukkers besteden maar dan betaalt u meer dan nodig is.
Bij iedere bijeenkomst wordt aangegeven met welke soort munt er
betaald kan worden. Bij de bar staat op de tarievenlijst wat de
consumpties en hapjes kosten in geld en in barmunten. Van beide
muntsoorten is er wisselgeld beschikbaar in de vorm van een halve
munt.
Interne en externe organisatoren kunnen barmunten die over zijn
inwisselen voor geld. Individuele personen kunnen géén barmunten
inwisselen.
Grote aantallen munten dient u vooraf bij het barbeheer te bestellen.
Het Bestuur van De Kersenplukkers

* * * * *
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Rabo Clubsupport

Van 5 tot en met 27 september a.s. kunnen alle leden
van Rabobank Peelland Zuid hun stem weer uitbrengen op verenigingen die zich hebben aangemeld
voor de Rabo Clubsupport 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.
Voorgaande jaren ontvingen wij steeds een heel mooi bedrag van
de Rabobank, waar De Kersenplukkers heel blij mee waren. Hopelijk
wordt het dit jaar ook weer een succes.
De Kersenplukkers rekenen op u!

Stemmen kunt u thuis met uw computer. Mocht u hulp nodig hebben
bij het stemmen laat het dan even weten, door contact op te nemen
met de receptie van De Vliegert, tel.: 0492 ‑ 663 436, het bestuur van
De Kersenplukkers of van je afdeling. Wij helpen je graag.

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

* * * * *
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Kermismatinee in De Vliegert
Zet het in uw agenda: op kermismaandag 12 september a.s. organiseert de activiteitencommissie een heuse kermismatinee. Aanvang
van deze middag is 13.30 uur (zaal open 13.00 uur).
Dansen en genieten van het optreden van de bekende zangerentertainer John van der Heijden.

Kaartjes à € 4,- per persoon voor deze middag zijn af te halen aan de
receptie van De Vliegert.
Voor meer informatie kunt u bellen met tel.: 0492 - 663 436.
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Overleden
Mevr. H. Megens - van Mierlo
Dhr. J.P.A. Hol
Dhr. M.J. van Dijk
Dhr. A.M.H. Verhoeven
Mevr. A.E. van Asten - van Baal

8 juni 2022
19 juni 2022
juli 2022
15 aug 2022
16 aug 2022

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers

14
19
12
17

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

12

sep
sep
okt
okt

2022
2022
2022
2022

Nieuwe Leden
Mevr. B. van der Wiele
Mevr. C.W. Crooymans - Verhoeven
Dhr. C. de Vries
Mevr. M. van Bakel - Bijsterveld

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 19 sept 2022.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Back To Swingtime
Het is al weer een aantal maanden geleden dat De Vliegert zich
opmaakte voor een nieuwe activiteit 'Back To Swingtime' maar de
middag staat nog steeds op ons netvlies. Wat een succes was dat!
En gezien de vele positieve reacties zeker voor herhaling vatbaar. Dat
hebben we opgepakt en zo kunnen wij u mededelen dat op zondagmiddag 2 oktober wij dit weer gaan organiseren. Uiteraard hebben
we de band ’t Orkesje hiervoor vastgelegd. Verder willen we nog niet
veel verklappen maar het belooft weer een topmiddag te worden
die u niet mag missen. De kaartverkoop start op 1 september. Vanaf
deze datum liggen de kaarten bij de receptie van De Vliegert en ook
kunt u kaarten verkrijgen of reserveren bij Wim van den Biggelaar
tijdens de dansavonden, tel.: 06 - 4968 5438. Dit nummer kunt u ook
bellen voor info.
Kaartjes kosten € 4,- per persoon. De middag begint om 14.00 uur en
de zaal is open vanaf 13.30 uur. Wilt u zeker zijn van een goede plek?
U kunt vanaf 13.00 uur terecht in de koffiehoek van De Vliegert.
Nadere informatie publiceren wij in het Nieuws Bulletin, de lokale
kranten, op de website en op Facebook. Wilt u er ook bij zijn wees
dan vlug want vol is vol!
De organisatie is in handen van de Activiteitencommissie

Foto: Facebookpagina 't Orkesje
14
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Lezing Wim Daniëls
Op vrijdag 14 oktober zal Wim Daniëls een lezing houden in
De Vliegert. Wim komt uit Aarle-Rixtel, is taalkundige, cabaretier, en
schrijver. Ook is hij bekend van de televisieprogramma's Het Dorp en
Nederland op Film.
Verschillende items zullen de revue passeren zoals de betekenis van
woorden en achternamen. Aanvang van de lezing is om 20.30 uur.
De zaal is open om 19.45 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de receptie van De Vliegert, Heer van
Rodestraat 109A Mierlo, tel.: 0492 - 663 436. Ze kosten € 5,- voor leden
en € 7,50 voor niet-leden van De Kersenplukkers.

* * * * *
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Herengymnastiek
Misschien hebt u ook goede voornemens voor na de vakantie? Nu is
het de tijd om deze te verwezenlijken. Goed voor uw gezondheid en
gezellig.
Op iedere donderdagmorgen van 09.00-10.00 uur wordt in de grote
zaal van De Vliegert seniorengymnastiek voor heren beoefend onder
leiding van een ervaren instructeur.

Een groep leeftijdsgenoten variërend van tussen de 15 en 20
personen is dan bewust bezig met het uitvoeren van een wisselend
bewegingsprogramma om de conditie op peil te houden.
Na een uurtje intensief bezig te zijn geweest, is er hierna een gezellig
kopje koffie (€ 1,50) en een buurtpraatje waarbij er allerlei wetenswaardigheden en nieuwtjes uit het Mierlose over tafel gaan en ook
een partijtje biljarten behoort tot de mogelijkheden.
Mocht je belangstelling zijn gewekt kom dan gerust op een donderdagmorgen eens binnenlopen om te kijken en de sfeer te proeven. Er
wordt van elke deelnemer een jaarlijkse bijdrage van € 35,- gevraagd,
om de vergoeding voor de instructeur te betalen. U kunt ook per half
jaar € 17,50 betalen.
Meer informatie bij coördinator Frits de Groof: tel.: 0492 - 663 680
of bij de receptie: tel.: 0492 - 663 436.
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Bridgecursus
Eerder berichtten we u dat de inschrijving is geopend voor een
beginnerscursus Bridge. Deze
begint op donderdagmiddag
1 september om 13.30 uur in de
kleine zaal van De Vliegert.
Weliswaar hebben we al een
aardig aantal gegadigden maar
we komen er nog enkele tekort
voor het doorgaan van de cursus.
Bij De Kersenplukkers zijn er twee
bridgeclubs: Op vrijdagmiddag speelt Bridgeclub De Vliegert de
wekelijkse competitiewedstrijden en op woensdagavond is de beurt
aan Bridgeclub Mierlo die elke twee weken speelt. Deze bijeenkomsten zijn altijd gezellig en er wordt naast serieus gekaart ook heel wat
gelachen en gebuurt. Als u van kaarten houdt zal het u zeker goed
bevallen.

Nou is bridge niet zo'n spel dat je wel even leert en daarom kan een
beginner niet zomaar aanschuiven bij een wedstrijd. De beginnerscursus biedt daarvoor de oplossing. In zo'n twaalf lessen van twee uur
leert u het spel kennen en na deze lessen kunt u meespelen bij een
club. Maar wat meer kennis strekt tot aanbeveling en die extra kennis
kunt u opdoen in deel twee van de cursus dat gegeven zal worden
vanaf januari volgend jaar.
De beginnerscursus is niet alleen toegankelijk voor leden van de
vereniging, ook geïnteresseerden van buiten De Kersenplukkers zijn
welkom om mee te doen. Kent u iemand die geen lid is en van wie u
denkt dat Bridge iets voor hem of haar is? U weet nu de weg.
Aanmelden kan bij Peter van Dijk, tel.: 0492 - 661 717 of bij de
receptie van De Vliegert, tel.: 0492 - 663 436.
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Dank aan de vrijwilligers
Er is veel egoïsme in’t leven
velen willen steeds meer en meer
zijn niet blij met wat we ze geven,
zeggen praktisch nooit geen “dank u” meer.

Gelukkig zijn er nog die om iemand geven
die steken net iets anders in elkaar
als vrijwilliger gaan ze door het leven
en staan altijd voor een ander klaar.
Ze zijn niet bezitterig naar geld en goed
men voelt hun warmte stromen
ze zijn bescheiden, geven moed
door even maar naar hier te komen.
Waarom geen mooi verdiende complimenten
voor deze harten van zilver en goud
waarom geen mooie monumenten
ze zijn toch uniek, bijzonder en vertrouwd.
Vrijwilligers, jullie inzet is belangrijk in ons leven
daarom wil ik jullie bedanken voor wat je doet
voor alles wat jullie hebben gegeven.

* * * * *
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Prinsenverkiezing en Prinsenreceptie
‘IJs en weder dienende’, oftewel, als we verschoond blijven van het
Coronagebeuren, kunnen we binnen De Kersenplukkers ons eindelijk
weer eens gaan opmaken voor een nieuw carnavalsseizoen dat voor
carnavalsvereniging De Kersenplukkers zondag 20 november zal
worden geopend met de traditionele Prinsenverkiezing in Cultureel
Ontspanningscentrum De Vliegert.
Hoogtepunt van de middag zal zonder twijfel de presentatie zijn van
de nieuwe Prins der Kersenplukkers. Of wordt de nieuwe Dorstlustige
Hoogheid dit keer misschien wel weer een Prinses? Wie het weet mag
het zeggen. Alhoewel, liever nog even stilhouden want dat is toch wel
het spannendste met de aanstaande presentatie van de opvolger
van Prins Bennie d'n Urste voor de deur.

Wie worden de opvolgers van Prins Bennie d’n Urste en Adjudant Ria?
⟹⟹
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Afscheid Prins Bennie
Tijdens de carnavaleske zondagmiddag, na een gedwongen pauze
van ruim twee en een half jaar, zal vanzelfsprekend op passende wijze
afscheid worden genomen van Prins Bennie (Jansen) d’n Urste en zijn
adjudant Ria van Hoof. Een dorstlustig duo dat ondanks dat
‘hun carnaval’ alweer bijna drie jaar geleden is, zonder twijfel kan
terugkijken op een heel mooi en gezellig carnavalsjaar met en bij De
Kersenplukkers. Na het afscheid zal aansluitend de bekendmaking
plaatsvinden van de nieuwe Prins of Prinses van carnavalsvereniging
De Kersenplukkers. Hét absolute hoogtepunt van de middag! Zoals
inmiddels al vele jaren gewend van de actieve carnavalsclub kan het
niet anders of de onthulling van de nieuwe Prins(es) zal ook dit keer
weer een spannende gebeurtenis worden. Benieuwd wat de prinsencommissie dit keer in petto heeft? Zorg dan dat je erbij bent tijdens de
middag waar verder een hoofdrol zal zijn weggelegd voor een drietal
kletsers en het nodige amusement.
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 zondag 20 november kosten € 5,- per stuk en zijn
verkrijgbaar aan de receptie van De Vliegert, Heer van Rodestraat
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: Jos Lenssen

* * * * *
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Nieuws uit de biljartzaal

Competitie
De libre competitie start op 29 augustus. Voor mededelingen en
indeling: kijk op onze website.
Biljartlessen
Voor onze leden en aspirant-leden geven we weer 10 biljartlessen.
Deze lessen worden gegeven door onze betere spelers. Kosten zijn
€ 10,- en we beginnen op maandag 19 september om 09.00 uur.
Inschrijven kun je op het publicatiebord in de biljartzaal.
Agenda
- Nieuwe lakens zaterdag 27 augustus.
- Start libre competitie maandag 29 augustus.
- Biljartlessen vanaf 19 september. Inschrijfformulier het publicatiebord.
- De Stadscompetitie start op 21 september.
Website
Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze website:
http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/
e-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

datum

aanvang

Kienen

dinsdag

30 aug

19.30 uur

Dansavond met
DJ Wim van den Biggelaar

zaterdag

3 sept

20.00 uur

Kermismatinee

maandag

12 sept

13.30 uur

Kienen

dinsdag

13 sept

19.30 uur

Samen Zingen

woensdag

14 sept

14.00 uur

Kienen

dinsdag

27 sept

19.30 uur

Werelddansen

zaterdag

1 okt

10.00 uur

Back to Swingtime
met 't Orkesje

zondag

2 okt

14.00 uur

Vrijwilligersavond

zaterdag

8 okt

20.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 19 sept 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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