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Beste Kersenplukkers,
Zachtjes aan komen we weer in rustiger vaarwater, met
vakanties in het vooruitzicht, of misschien al gehad. En
voor de thuisblijvers hopen we op goed weer, zodat zij
ook kunnen genieten. In De Vliegert is het ook rustiger.
Tijdens de voormiddag zijn er geen of bijna geen
activiteiten en is er dus ook minder barbezetting. Maar
schroom niet om toch te komen als u daar zin in heeft.
Al is het alleen al voor een kopje koffie of thee. U bent welkom.
Vorige keer deed ik een oproep voor vrijwilligers om zitting te nemen in de
groep Wonen met Gemak. Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat er
twee mensen zijn die dit wel zouden willen. Zij mogen een cursus volgen
om zich te professionaliseren, zodat zij beslagen ten ijs komen bij mensen
waar aanpassingen moeten komen om langer zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Ik hoop dat zij dit met plezier gaan doen. We zullen er later
meer van horen. Vanaf deze plaats wens ik deze personen dan ook heel
veel succes en wijsheid toe. En hartelijk dank dat zij dit willen doen. Super!
Tevens wil ik allen danken die op De Kersenplukkers gestemd hebben met
de Grote Clubactie van de Rabobank. Dit heeft onze vereniging ruim 1000
euro opgeleverd. Geweldig toch! We hebben al een goede bestemming
voor dit bedrag. De actie was weer een groot succes waardoor veel
Mierlose verenigingen hun kas hebben kunnen spekken. Een topactie van
de Rabobank. Natuurlijk ook dank aan hen.
In deze uitgave van het Nieuws Bulletin worden we bijgepraat over
verschillende activiteiten die hebben plaatsgevonden, zoals de
linedanceavond, het bezoek aan het Concours Hippique Mierlo en de
dagreis naar Château St. Gerlach in Zuid-Limburg. Verder wordt ons
nieuwe bestuurslid Michiel Lenssen aan u voorgesteld. En natuurlijk vindt u
verder nog andere interessante informatie.
Rest mij u een fijne tijd te wensen. En als u op vakantie gaat zorg dan dat u
alles veilig achterlaat en mensen inseint die een oogje in het zeil houden.
Dat is nooit verkeerd. Als u in de buurt bent: veel plezier bij
De Kersenplukkers in De Vliegert.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Even voorstellen, nieuw bestuurslid
Michiel Lenssen
Wij willen u graag ons nieuwe bestuurslid Michiel
Lenssen voorstellen. Hij is 63 jaar oud, getrouwd met
Francien en vader van Nikki en Ruud. Hij is geboren
en getogen in Mierlo en heeft nooit ergens anders
gewoond. Michiel heeft altijd gewerkt bij en voor
Lenssen Manders Mode “voor haar”. Sinds een klein
jaar heeft Michiel zijn taken daar overgedragen aan zijn dochter en
zoon. Hij springt nog wel regelmatig bij als adviseur.
Michiel vertelt: “Vanaf mijn achtste tot nu toe ben ik lid van Scouting
Mierlo. Vanaf mijn achttiende heb ik altijd wel bestuurlijke functies
vervuld in Mierlo. Zo was ik penningmeester bij de Gemengde zangvereniging St. Lucia, secretaris bij Scouting Mierlo, voorzitter en bestuurslid
bij cv de Spruwwejagers, bestuurslid bij de Rabobank en bij de ondernemersvereniging. Verder was ik medeoprichter en bestuurslid van
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo.”
Op dit moment is Michiel vrijwilliger bij het Genootschap van St. Jacob
waar hij voorlichting geeft aan mensen die op de fiets of te voet naar
Santiago de Compostella in Spanje willen gaan. Tevens is hij lid van de
raad van advies van Fontys Hogeschool Eindhoven afdeling Small
Business and Retail Management.
Michiel Lenssen: “Bij De Kersenplukkers ben ik geen bekend gezicht
omdat ik, ondanks dat ik al tien jaar lid ben, alleen op de carnavalsmaandagen in De Vliegert kwam. Het was dan ook op de afgelopen
carnavalsmaandag dat Marie-José v.d. Kimmenade mij aansprak of ik
niet in het bestuur wilde komen van De Kersenplukkers. Na enige twijfel
en enkele voorgesprekken heb ik daar ja tegen gezegd. Nu verheug ik
me erop de komende jaren mijn steentje te kunnen bijdragen aan deze
mooie vereniging.”
Groeten en tot ziens,
Michiel Lenssen
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Korte berichten
Samen Zingen
In tegenstelling tot het bericht dat het 12 juni geen zingen zou zijn,
kunnen wij u meedelen dat het op die dag wel Samen Zingen is en
wel in de kleine zaal. Iedereen is weer van harte welkom om te
zingen, neuriën, playbacken of gewoon gezellig erbij te zitten en te
genieten. De overige zangmiddagen in 2019 zijn 10 juli, 11 september,
9 oktober, 13 november en 18 december. Noteer deze data alvast in
de agenda. De eerdergenoemde Samen Zingen van 11 december is
wegens de Kerstviering in De Vliegert verzet naar 18 december.
Voor meer informatie: Maria v.d. Kimmenade, 06 - 83 70 02 51.
Loterij cv De Kersenplukkers
Carnaval is al lang voorbij maar er zijn nog heel veel prijzen van de
loterij niet opgehaald. Bezitters van onderstaande loten worden
vriendelijk, maar ook dringend, verzocht hun prijzen op te halen.
Het gaat om de volgende lotnummers:
7465, 9281, 7435, 3601, 2529, 4112, 7434, 8512, 3647, 5674 en 8450.

Handwerkclub
De handwerkclub zoekt nieuwe handwerkers die met de spullen van
de club gezellig willen handwerken. Ook is de inventaris een beetje
opgeruimd waardoor een aantal artikelen overbodig is geworden en
beschikbaar voor geïnteresseerden. Het gaat om breinaalden
(€ 0,50 per set), haaknaalden, borduurgaren, enzovoort.
Heb je interesse, kom dan eens kijken op een dinsdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur. Je bent van harte welkom! Ook kun je contact opnemen met Nellie Janssens via 06 - 49 99 26 38. Zij wil je graag helpen.
Gezellig samen eten
Vindt u het ook gezellig om samen met anderen te eten? Dat kan in
het Patronaat in Mierlo op elke maandag om 16.30 uur. De kosten
voor een driegangenmaaltijd en een drankje naar keuze zijn € 9,50.
Als dit u aanspreekt en u ook gezellig wilt komen eten kunt u contact
opnemen met 06 - 81 94 65 43. Voor meer informatie kunt u bellen
met Cor Lijten, tel. 0492 - 52 46 51.
⟹ ⟹
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Rabo Clubkas Campagne
Ook dit jaar heeft onze vereniging weer meegedaan aan de
Rabobank Clubkas Campagne. Op woensdag 22 mei werden de
toegekende bedragen aan de verenigingen overhandigd.

De Kersenplukkers werden daarbij vertegenwoordigd door, van links
naar rechts op de foto, Tweede penningmeester Ans Waterschoot en
voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade. Zij mochten een bedrag van
€ 1065,14 in ontvangst nemen.
Alle Kersenplukkers die hieraan hebben meegewerkt: heel veel dank!
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Bezoek aan Château St. Gerlach
Op 21 mei bezocht een groep Kersenplukkers het schitterend gelegen
landgoed met kasteel St. Gerlach in Zuid-Limburg. De reiscommissie
heeft, met veel succes, ons uitstapje op een andere manier ingevuld
dan tot nu toe de gewoonte was en schakelde daartoe het Historisch
Toeristisch Bureau van Maria Bonten in. Maria Bonten heeft ons de hele
dag begeleid. Geweldig, zoals zij dat deed op haar eigen wijze waarmee zij hele werelden voor ons wist op te roepen. Onze reisleidster
was Toos Messing. Het werd een topper waarvan alle reizigers zeer
genoten hebben.
Klokslag 9.15 uur kwam de bus van Bergerhof bij de Vliegert voorrijden
met Ger Nelemans aan het stuur. Rond 10.30 uur zaten we in het kasteel aan de koffie en maakten we kennis met Maria Bonten en haar
dochter die haar assisteerde. Om haar in de grote serre waarin we
zaten goed te kunnen verstaan, had ze voor iedereen een ‘oortje’ bij
zich, wat ons de hele dag goed van pas is gekomen: waar je je ook
bevond, mevrouw Bonten was voor iedereen steeds duidelijk verstaanbaar.
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Historie Château St. Gerlach
De meesten van ons hadden nog nooit gehoord van de heilige
waaraan het landgoed zijn naam ontleent. Maar nu weten we dat
de heilige Gerlacus (ca. 1100 - ca. 1175 ) na het overlijden van zijn
echtgenote op deze plaats als kluizenaar leefde. Na zijn dood werd
hier een klooster voor Zusters Norbertinessen gebouwd, dat in latere
eeuwen werd omgebouwd tot een geweldig groot en schitterend
château, een kasteel van klasse in barokstijl met vele schitterende
salons.
Zo werd de lunch opgediend in een van die salons, de spiegelzaal,
waar eens president Bush, onze eigen koningin Máxima en vele
andere beroemdheden hebben gedineerd. Zeer interessant was ook
de kapel, een heiligdom waar Gerlacus in een praalgraf begraven
ligt. Alle wanden van deze kapel en ook het hele plafond zijn
beschilderd met unieke fresco’s. Ook het zand waarin Gerlacus
begraven zou zijn geweest, zou daar nog liggen. Het orgel tegen de
achterwand is eveneens uniek en in barokstijl.
Beeldentuin
De tuinen rondom het château zijn van een geweldige architectuur.
Ze lopen ook geleidelijk over in een natuurreservaat waar je in de verte wilde paarden ziet draven. De tuinen zelf zijn momenteel versierd
met tientallen kunstwerken die nagenoeg allemaal ook te koop zijn.
Ze zijn zeer de moeite waard, maar wel peperduur.
Tot slot
Wij kijken terug op een geweldig mooie en interessante dag, waarvoor heel veel dank aan de reiscommissie.
Tekst: Jos Liebens

* * * * *

Fotoserie van het bezoek is te zien op www.kersenplukkers.nl/fotoboek
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Vraag naar vrijwillige cliëntondersteuners voor SBG-M
De gemeente heeft een belangrijke taak in het bieden van hulp aan
burgers. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig hebben
aankloppen bij de gemeente. Die onderzoekt vervolgens welke
ondersteuning nodig is. Bij dat onderzoek heeft de aanvrager recht op
bijstand door een cliëntondersteuner.
KBO Brabant leidt vrijwillige cliëntondersteuners op om ouderen met
een Wmo-vraag bij te staan. Senioren Belangen Geldrop-Mierlo (de
samenwerkende ouderenorganisaties binnen Geldrop-Mierlo) biedt
deze hulp ook aan voor de senioren in onze gemeente. Daarom
zoeken we vrijwilligers voor de functie van cliëntondersteuner. Onze
cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis, onafhankelijk van
andere organisaties en de gemeente, maar in samenspraak met
Senioren Belangen.
Wat doet een cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuner gaat samen met de cliënt, eventuele mantelzorger en het verdere sociale netwerk van de cliënt op zoek naar een
geschikte oplossing voor de hulpvraag. Verder ondersteunt hij/zij de
cliënt voorafgaand aan, en indien gewenst bij en na het doen van
een Wmo-melding. Ook wordt ondersteuning geboden bij het onderzoek (‘het keukentafelgesprek’) en wordt het proces en de verslaglegging bewaakt.
Wat krijgt de vrijwilliger?
Om dit goed te kunnen doen krijgt de vrijwilliger een tweedaagse
cursus op hbo-niveau en daarna periodieke bijscholing. De vrijwilliger
wordt goed begeleid.
Het belangrijkste is echter dat hij/zij interessant en voldoening gevend
vrijwilligerswerk uitvoert.
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⟹ ⟹

Als u:
*
beschikt over sociale vaardigheden,
*
affiniteit hebt met (zorgvragende) ouderen,
*
in staat bent ambtelijke taal te begrijpen en te vertalen voor uw
cliënt,
*
goed kunt samenwerken met andere organisaties en het
netwerk van de cliënt,
*
in staat bent de balans te vinden tussen de belangen van de
cliënt, diens netwerk en de maatschappij/samenleving,
*
enige interesse heeft in juridische stukken, verordeningen,
wetgeving en informatie daarover op hbo–niveau,
*
minimaal vier uur per week beschikbaar bent voor het
vrijwilligerswerk,
dan bent u van harte welkom als onze nieuwe vrijwilliger. Graag
vertellen wij u meer daarover in een persoonlijk gesprek.
Neem hiervoor contact op met Ria Weel van Senioren Belangen Geldrop-Mierlo via tel. 040 - 73 70 228 of e-mail: weelr@xs4ll.nl

* * * * *

Kermismatinee met John v.d. Heijden 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 te bewonderen
zal zijn.
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.
11

Overleden
Mevr. J. Timmermans - Lathum
Mevr. J. Martens - Swinkels
Dhr. P.A.H.M. Beermann
Dhr. T.H. Donkers
Dhr. L. Martens
Mevr. L. Heesakkers - Bekx
Mevr. N. Prikken - Cobben
Mevr. J.F. Vogels - van Gog
Mevr. J.W.M. Staals - de Groot

2018
29 mei 2018
dec 2018
11 april 2019
20 april 2019
25 april 2019
27 april 2019
8 mei 2019
9 mei 2019

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur De Kersenplukkers
Bestuur De Kersenplukkers

12 juni 2019
18 juni 2019
16 juli 2019

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
vrijdag 14 / 28 juni
dinsdag
2 juli
vrijdag 12 / 26 juli
dinsdag
6 aug
vrijdag
9 / 23 aug

korte wandeling
lange wandeling
korte wandeling
lange wandeling
korte wandeling

Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen tel. 0492 - 43 20 32.
Met vriendelijke wandelgroet, Nelly de Hoon
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Nieuw Lid

Mevr. J.M. Brandsen - van Grinsven

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 24 juni 2019.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Linedance: genieten voor lichaam en geest
Ruim twaalf jaar geleden is het vlammetje gaan branden en zijn The
Black Cherry Dancers binnen De Kersenplukkers begonnen met linedance. Naast veel oefenen organiseert deze club open dansavonden in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. Ook afgelopen
11 mei.
Bij linedance danst een groep mensen in één of meer rijen, waarbij
ze dezelfde bewegingen uitvoeren. Deze dansvorm komt oorspronkelijk uit Amerika en is rond 1983 in Nederland geïntroduceerd. Ook
kent men binnen het linedancen de koppeldans, waarbij twee
mensen dezelfde passen uitvoeren en de koppels achter elkaar over

heel de dansvloer bewegen.
Voor Riky Adriaans uit Lierop is linedance heel belangrijk. Het houdt
haar verschillende dagen in de week en minstens drie weekenden
per maand bezig. In de weekenden bezoekt ze niet alleen regionale
dansavonden maar ook festivals. Zij is er in Mierlo altijd bij en geeft
zelf les. Zij vertelt: “Linedance kent ongeveer vijftig basisstappen.
Voorbeelden zijn de rockstep, coasterstep, shuffle en de grapevine
(vine). Door de basisstappen op verschillende manieren te combineren kunnen eindeloos veel dansen worden gemaakt.”
⟹ ⟹
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Niet alleen countrymuziek
Oorspronkelijk werd linedancen uitsluitend gedaan op countrymuziek,
maar dat is nu niet meer zo. Riky Adriaans: “Bij voorbeeld op de muziek
van het nummer Going Home van Piet Veerman is een mooie linedance ontwikkeld.”
Riky Adriaans komt graag naar Mierlo. “Het is hier altijd gezellig want er
komen fijne mensen. De Vliegert heeft een heel fijne vloer waarop je
heerlijk kunt dansen.”
The Black Cherry Dancers
Bij De Kersenplukkers wordt elke week geoefend en soms worden nieuwe dansen ingestudeerd. Mia v.d. Wittenboer heeft jarenlang herhalingsles gegeven maar is daar begin dit jaar mee gestopt. Ze danst
nog wel graag mee. Mia: “The Black Cherry Dancers is een leuke club
met zo’n veertig dansers. Er is altijd ruimte voor nieuwe leden. Wij oefenen elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur en elke maandag is er
herhalingsles van 13.30 tot 15.30 uur.”
Iedereen die met lichaam en ziel wil genieten van bewegen en gezelligheid moet zijn of haar schroom maar eens opzij zetten en een keer
op donderdagavond komen kijken. Alhoewel het merendeel van de
leden uit dames bestaat is er ook een toenemend aantal heren actief
lid. Dus iedereen is welkom.
Leiding
Ben Janssen heeft The Black Cherry Dancers vele
jaren onder zijn hoede gehad. Half mei heeft hij
het stokje overgedragen aan Ine Verhoeven.
Ine zegt: “Ik ben zo’n acht jaar lid van De Kersenplukkers en van The Black Cherry Dancers. Ik vind
linedancen heel erg leuk en vind het een fijne uitdaging om de taken
van Ben over te nemen. Het is wel spannend maar ik zal mijn uiterste
best doen.”
Zelf linedancen is overigens niet het enige wat Ine bij De Kersenplukkers doet. Zo zit zij in het bestuur van The Black Cherry Dancers en
brengt ze verjaardagskaarten rond. Tot slot staat ze op de reservelijst
voor het bezorgen van het Nieuws Bulletin waar ze, als dat nodig is,
ook haar steentje bijdraagt.
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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
16

Contactpersonen bij het bestuur
Het verenigingsbestuur van De Kersenplukkers
heeft de functies van contactpersoon voor de
verschillende afdelingen, activiteiten, diensten, commissies en werkgroepen opnieuw onderling verdeeld.
Het verenigingsbestuur bestaat thans uit Marie-José v.d. Kimmenade
(voorzitter), Joop van Zwet, Michiel Lenssen, Gerard Goossens, Ans
Waterschoot, Arno Buij en Paulien Manders. Een van de functies van
het verenigingsbestuur is om de afdelingen, activiteiten enz. te informeren en te ondersteunen wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Om te voorkomen dat alle informatiestromen en verzoeken om
assistentie via de voorzitter gaan lopen fungeert ieder verenigingsbestuurslid als aanspreekpunt voor een aantal afdelingen, activiteiten
enz.
De functieverdeling
Marie-José: barvrijwilligers, carnavalsvereniging, koersbalclub, mondharmonicaclub, kienen, samen zingen, sjoelen.
Joop: belastinghulp, biljartclub, computerhulp, zwemmen.
Michiel: bhv-team, klusjesdienst, toneelvereniging.
Gerard: activiteitencommissie.
Ans: fietsclub, groepsreizen, gymclubs, linedanceclub, wandelclubs,
werelddansclub.
Arno: bezorgteam, canta classica, darten, kaartclubs, ledenadministratie, redactie, technologieteams, verjaardagskaarten.
Paulien: creatieve club, handwerken, kunstexposities, schoonmaakteams.

Om misverstanden te voorkomen: de contactpersonen van het verenigingsbestuur hebben niet de leiding over genoemde afdelingen,
activiteiten enz. Deze berust bij hun besturen en coördinatoren die in
overeenstemming met statuten en huishoudelijk reglement van
Seniorenvereniging De Kersenplukkers dienen te handelen.

* * * * *
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Interessante rondleiding Concours Hippique Mierlo
Een aantal leden van De Kersenplukkers heeft gehoor gegeven aan
de uitnodiging van het bestuur van de organisatie die ook dit jaar
weer het Nederlandse Kampioenschap voor springruiters organiseerde om een en ander van dichtbij mee te maken.
De aanwezigen werden hartelijk ontvangen in de ontvangstruimte
van het concoursterrein. De rondleiding
begon nadat de heer
Ad Kapel had
uitgelegd waarom dit
evenement nu juist in
Mierlo plaatsvindt.
Er werd een bezoek
gebracht aan de
tallen, vrachtwagens, inspringpiste, strodorp, hoofdpiste, VIP-tent,
tribune en tijdwaarneming.
Nadat op de hoofdtribune was uitgelegd hoe de hindernissen opgesteld worden, ging de groep ook achter de coulissen kijken. Dit is een
omgeving waar men als bezoeker niet zo snel komt, want er moet
toch een beetje een zweem van geheimpjes rond dit festijn blijven
hangen.
Na afloop van de rondleiding was er ook nog voor iedereen een
prachtige catalogus waarin alle wetenswaardigheden over dit
evenement beschreven stonden.
Bij het afscheid nemen en een dankwoordje van de activiteitencommissie, kregen we meteen de uitnodiging om het volgend jaar met
een nieuwe groep van De Kersenplukkers te komen. Deze uitnodiging
hebben we graag aangenomen.

* * * * *
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Openingstijden
Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert
Buiten de vakantieperioden
Maandag t/m donderdag: 9.00 - 12.00 uur, 13.00 - 17.30 uur.
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur, 13.00 - 18.00 uur.
Woensdag en donderdag: 19.30 - 23.30 uur.
Maandag 29 april t/m vrijdag 12 juli 2019
In de ochtenden gesloten voor alle vrije inloopactiviteiten.
De bar is dan ook gesloten.
Woensdagavond gesloten voor vrije inloopactiviteiten, geen
gelegenheid voor biljarten en darten.
Donderdagvond is er wel gelegenheid voor biljarten en darten.
De reguliere activiteiten van de afdelingen kunnen in deze
periode gewoon doorgaan onder verantwoordelijkheid van de
betreffende afdeling. Hiertoe behoren ook de reguliere
repetities van Canta Classica op woensdagavond en de
repetities van De Vliegerbloazers op vrijdagmorgen.
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019
Zowel de ochtenden als de avonden gesloten.
In de middagen geopend voor reguliere activiteiten en
overige vrije inloopactiviteiten.
Kerstperiode 2019
Woensdag 11 december kerstviering geen andere activiteiten.
Dinsdag 24 t/m donderdag 26 december 2019 gesloten.
Dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1 jan. 2020 gesloten.
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar tijdens de avonduren gesloten.
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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.
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.
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⟹ ⟹

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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Nieuws uit de biljartzaal
Jaarvergadering
We hebben onze jaarvergadering weer achter de rug. Met een opkomst
van 75 van de 121 biljarters een resultaat waar we tevreden mee zijn. Het
bestuur is tot ieders opluchting weer herkozen, maar dat houdt in dat er
weinig nieuwe kandidaten zijn voor het bestuur. Wel hebben we veel
vrijwilligers (ongeveer 35) die toch allemaal hun steentje bijdragen.
Zomercompetitie
De zomercompetitie loopt inmiddels met 25 librespelers en acht bandstoters. Een bandstootster sprong er bovenuit: Maria, die in een wedstrijd een
gemiddelde van 3,333 caramboles scoorde. Voor de rest zie de website.
Lakens vervangen
De lakens worden in de tweede week van augustus vervangen door
lakens van dezelfde kwaliteit. Die schijnen goed te bevallen.
Competitie
De competitie start op 25 en 26 augustus. De indelingen worden te zijner
tijd door de wedstrijdleiding gemaakt. Maak op tijd kenbaar bij je groepsleider of een van de wedstrijdleiders als je anders ingedeeld wilt worden
dan vorig jaar,
Biljartlessen
Je kunt je weer inschrijven voor een tiental lessen gegeven door onze
betere biljarters.
Kosten zijn 8,50 euro voor onze leden. Inschrijven via publicatiebord.
Zomerreces
Voor alle spelers die elders van een vakantie gaan genieten: veel plezier
en mooi weer. Een tip voor diegenen die in Mierlo blijven en het te warm
krijgen: kom eens een balletje stoten in onze koele biljartzaal.
Voor alle spelers: tot 25 of 26 augustus.
Website
Op onze website bcdevliegert@kersenplukkers.nl vind je alle info en
uitslagen.
Bestuur Biljartclub
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Agenda

dag

datum

aanvang

Samen Zingen

woensdag

12 juni

14.00 uur

Kienen

dinsdag

18 juni

20.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

29 juni

20.00 uur

Samen Zingen

woensdag

10 juli

14.00 uur

Black Cherry Dancers
Barbecue

donderdag

11 juli

18.00 uur

Kermismatinee

maandag

9 sept

13.00 uur

Samen Zingen

woensdag

11 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

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 24 juni 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.

Druk: Drukkerij Messerschmidt
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