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Beste Kersenplukkers,
De Vliegert, ons gebouw, onze thuishaven, wordt erg
goed gebruikt. Regelmatig zijn er, buiten de vaste activiteiten, de nodige optredens en vermaak te beleven.
Max Vitaal, waar ik u vorige keer op attendeerde, werd
redelijk bezocht. Zo’n 28 mensen zijn er geweest om hun fitheid te laten
testen. Jammer genoeg was de groep te klein. Had veel groter mogen
zijn. Maar mensen die alsnog willen kunnen er op zaterdag 3 november
nog voor naar Geldrop. Het adres: Laan der vier Heemskinderen 7.
Het is zeker de moeite waard.
Op maandag 22 oktober was de officiële opening van ANWB AutoMaatje
Geldrop-Mierlo. Ook u kunt daar gebruik van maken als u moeite heeft
met uw mobiliteit. Er zijn chauffeurs (vrijwilligers) die mensen naar afspraken brengen of naar familie, ziekenhuis of waar dan ook. De vergoeding is
minimaal: 30 cent per kilometer. Het is de bedoeling dat u zich twee
dagen van tevoren aanmeldt. Dit is een landelijk project en heeft hopelijk
grote kans van slagen. U kunt altijd informatie inwinnen bij de LEVgroep.
Zie ook het artikel verderop in dit Nieuws Bulletin.
Nog steeds zijn wij op zoek naar mensen die een bestuursfunctie willen
vervullen. Het is een probleem om de juiste mensen op de juiste plek te
krijgen. Heeft u interesse, laat het ons weten. Mensen met een financiële
achtergrond of secretariële ervaring hebben een pré. Maar we willen ook
graag mensen voor ander vrijwilligerswerk zoals barwerkzaamheden, poetsen en hulp bij afdelingen zelf. Wij hebben een prachtige vereniging en
dat moet ook zo blijven. Dus ……….
Ik wens u veel plezier met het lezen van ons bulletin.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Privacybeleid
Op 2 oktober jl. vond het overleg tussen het verenigingsbestuur en de
afdelingen, diensten, commissies, werkgroepen en activiteiten plaats.
Het privacybeleid van de vereniging kwam uitgebreid aan de orde.
Tijdens de bijeenkomst werd het formulier waarop leden van
De Kersenplukkers kunnen aangeven toestemming te verlenen voor het
vermelden van door hen aangeduide persoonsgegevens onder de
aandacht gebracht. Het betreft vermelding in officiële publicaties van
de vereniging: het Nieuws Bulletin en de website.
Denk hierbij ook aan de welkomstbrief voor nieuwe leden. Hierin willen
wij hen graag informeren over de vele activiteiten die wij te bieden
hebben en wie de contactpersonen daarvoor zijn. Zonder toestemming
van de contactpersonen kunnen wij deze service niet voortzetten. Geef
daarom toestemming voor vermelding in het Nieuws Bulletin en op de
website. De door u aangeduide gegevens zijn daarmee openbaar en
kunnen dan ook in de welkomstbrief worden opgenomen.
Er zijn nu 21 formulieren ontvangen. Dat is een mooi begin maar nog niet
voldoende want er zijn veel meer Kersenplukkers van wie wij graag
toestemming zouden willen hebben.
Hierbij nogmaals het verzoek aan alle contactpersonen van onze vereniging om het formulier 'Toestemming vermelding persoonsgegevens' in te
vullen en in te leveren bij de receptie.
De digitale versie is te vinden op de website bij Formulieren.
Hebt u dit al gedaan dan hartelijk dank!
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Samen Zingen
Woensdag 14 november is de tweede woensdag van deze maand. Dan vindt voor de laatste
keer in 2018 Samen Zingen plaats.
Op de tweede woensdag in december is het kerstviering in
De Vliegert. Eerder hebben wij gezegd hieraan mee te doen maar we
hebben toch besloten om dit niet te doen. Er worden al de nodige
kerstliederen gespeeld en gezongen, dus we vieren deze kerstviering
gezellig samen met de andere aanwezigen.
In 2019 gaat Samen Zingen natuurlijk door en wel op de tweede
woensdag van de maand. Dus zet deze datums alvast in je agenda:
9 januari, 13 februari, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september,
9 oktober, 13 november en 11 december.
Op13 maart is het ledenvergadering en op 14 augustus is het vakantie.
Op deze dagen is er geen Samen Zingen.
Misschien heb je ook wel interesse maar denk je dat je niet kunt zingen.
Dat is ook helemaal niet nodig. Als je het al gezellig vindt om erbij te
zijn of misschien alleen maar wilt neuriën: kom gerust want alles mag
en alles kan.
Kom woensdag 14 november vanaf 14.00 uur eens naar De Vliegert
om te kijken, luisteren, mee te zingen of wat dan ook en geniet van
onze gezellige bijeenkomst onder muzikale leiding van Walther, Walter
en Henk.
Voor informatie: bel Maria v.d. Kimmenade op tel. 06 - 83 70 02 51.
Veel gezongen groeten,
Maria v.d. Kimmenade
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Familiequiz in De Vliegert
Na het grote succes op tweede paasdag 2018 organiseert de
activiteitencommissie van De Kersenplukkers op zondag 10 februari
2019 voor de tweede keer de zeer gezellige familiequiz in De Vliegert.
Wie worden de opvolgers van De Steunkousen?
Bij de eerste familiequiz streden ongeveer vijftig deelnemers, verdeeld
over acht teams, om de eerste De Vliegert Wisselbokaal. Het ene team
had geen informatie bij zich om op terug te vallen, een ander clubje
had de halve huisbibliotheek meegenomen en weer anderen speurden via hun tablet of smartphone het internet af. Er hing een gezonde
spanning in de grote zaal want wie wil nou niet winnen. Maar de
belangrijkste doelstelling van de activiteitencommissie is zeker gehaald
want gezelligheid en plezier voerden op deze middag duidelijk de
boventoon.
Het bleek een spannende middag te zijn want de verschillen waren
klein. Uiteindelijk wonnen De Steunkousen. Nummer twee was de
groep De Supporters en Ikwistutwel werd derde.
Meer informatie over de komende familiequiz volgt in een van de
volgende Nieuws Bulletins, maar houdt zondag 10 februari 2019 alvast
vrij in uw agenda; u zult er geen spijt van krijgen. Ook de niet-quizzers
zijn van harte welkom op deze middag en kunnen zich eventueel ook
testen op hun kennis.

winnaars 2018
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Overleden
Dhr. H. v.d. Heuvel
Dhr. D. Dupper
Mevr. H.M.A. Zuiker - Scholtze
Dhr. Pastoor J.F. Kloeg
Dhr. P.M. Smeets
Mevr. H.M. van Gerwen - van Moorsel
Mevr. M.E. de Bruijn - v.d. Loveren

14 sept 2018
26 sept 2018
2 okt 2018
3 okt 2018
6 okt 2018
13 okt 2018
25 okt 2018

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Algemeen bestuur
Activiteitencommissie
Bestuur De Oude Kersenboom

14 nov
20 nov
5 dec
18 dec

2018
2018
2018
2018

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
dinsdag
6
vrijdag
9 / 23
dinsdag
4
vrijdag 14 / 28

nov
nov
dec
dec

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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Nieuwe Leden
Dhr. F. Post
Mevr. E. de Louw - Heger
Mevr. A.H.M. Desar - Lefferts
Dhr. A.J.M. Desar
Dhr. J.A.A. Manders
Mevr. J.F.M. van Rooij

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 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 nov 2018.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Herfstconcert: Canta Clasica ontmoet... JOKO
Het volgende concert in de cyclus Canta Classica ontmoet….. is een
herfstconcert op 4 november in De Vliegert. Dit keer ontvangt klassiek
koor Canta Classica zanggroep JOKO. Tijdens dit concert ontmoeten
jong en oud elkaar. Wij nodigen u van harte uit voor dit concert.
JOKO
Anno 2018 telt het koor (inmiddels Zanggroep JOKO geheten) 24
leden, in leeftijd variërend van 15 tot 65 jaar, en staat het onder de
bezielende leiding van Martin Janssen. Martin heeft muziek hoog in het
vaandel staan. Naast dirigent is hij ook de maker van mooie muziekstukken in een geheel eigen stijl. Twee daarvan worden op het
herfstconcert uitgevoerd samen met Canta Classica: Laudate
Dominum en Vrede.
Het is Canta Classica gelukt om, onder de bekwame leiding van
dirigent Marion de Wit, een mooi concert voor te bereiden. Naast
bekende nummers als Psalm 42, Verleih uns Frieden en Ave Verum zal
het koor ook minder bekende nieuwe nummers ten gehore brengen
als A Gaelic Blessing en The Piano.
Het concert begint om 14.00 uur en om 13.30 uur gaat de zaal open.
Toegangskaarten zijn à € 4,00 te verkrijgen aan de bar van De Vliegert
of aan de zaal voor de aanvang van het concert.
Cursus Notenleer
Diverse leden hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het
beheersen van het lezen van noten. Daarom gaat Canta Classica de
cursus Notenleer organiseren voor leden en niet-leden. Belangstellenden kunnen zich voor de cursus opgeven bij ons secretariaat,
annievanhoof@hotmail.nl. Als er voldoende belangstelling is zal vanaf
januari de cursus Notenleer gegeven worden. De cursus zal ca. vijftien
lessen omvatten van ongeveer een uur. Op de donderdagmiddag
van 14.00 uur tot 15.00 uur in De Vliegert. De kosten bedragen € 75,-.
⟹⟹
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Aangepaste kleding
Omdat we als klassiek koor uit willen dragen dat we naast pittige klassieke muziek ook stemmige en vrolijke noten zingen hebben we onze
kleding aangepast. Dankzij sponsoren en de deskundige hulp van Mia
Sikmans mag het resultaat er zijn.

Op 26 september jl. werden in De Vliegert de nieuwe shawls in vier felle
kleuren gepresenteerd.
* * * * *

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.
Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het bestuur.
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AutoMaatje Geldrop-Mierlo officieel van start
AutoMaatje is een vervoerservice voor en door buurt- of plaatsgenoten. Er wordt gewerkt met vrijwilligers die met hun eigen auto tegen
een kleine onkostenvergoeding minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Achterliggend idee is om deze mensen gelegenheid te bieden
om weer deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. De
kapper of de huisarts, maar ook een kopje koffie bij familie of vrienden
in de buurt behoren weer tot de mogelijkheden.
Het project is van de grond gekomen door samenwerking tussen
ANWB (die het concept bedacht en ontwikkeld heeft), de gemeente
Geldrop-Mierlo, de gezamenlijke ouderenorganisaties in onze gemeente en de LEVgroep. De uitvoering is in handen van de LEVgroep.
In onze gemeente zijn we op 22 oktober jl. begonnen met AutoMaatje
in Geldrop. Op een later moment zal Mierlo officieel aansluiten. Dat
moment zal te zijner tijd in goed overleg met mevr. Adje de Putter,
coördinator van de Boodschappen- en BegeleidingsDienst in Mierlo,
worden gekozen. Voorlopig kan iedereen gewoon mevr. De Putter
bellen zoals men dat gewend is.
Hoe werkt ANWB AutoMaatje
Wanneer iemand gebruik wil maken van AutoMaatje neemt hij of zij
uiterlijk twee werkdagen van te voren contact op. Als er een beschikbare chauffeur is gevonden hoort de aanvrager
meteen wat de kosten ongeveer zijn (€ 0,30 per
km, gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger
naar het adres van de aanvrager en door naar
de gevraagde bestemming en weer terug, plus
eventuele parkeerkosten). De vrijwilliger meldt
zich op het afgesproken tijdstip en blijft bij korte
ritten in de buurt. Zit er veel tijd tussen heen- en
terugrit maakt hij een afspraak voor de terugreis of wordt er een
andere chauffeur ingepland. De aanvrager rekent rechtstreeks af aan
de vrijwilliger.
AutoMaatje Geldrop-Mierlo is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar. U kunt zich inschrijven als deelnemer of een rit
aanvragen via tel. 040 - 782 08 67.
Voor vragen of aanmelden kunt u ook contact opnemen via het
e-mailadres: automaatjeg-m@levgroep.nl
⟹⟹
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Vrijwilligers zijn welkom
We zoeken doorlopend chauffeurs (met eigen vervoer) en we zijn ook
op zoek naar ‘matchmakers’, mensen met sociale én computervaardigheden, die vraag en aanbod willen koppelen.
Heeft u belangstelling om een paar uurtjes per week voor plaatsgenoten klaar te staan of wilt u meer weten? Neem dan contact op
met de coördinator van AutoMaatje Geldrop-Mierlo via
tel. 06 - 34 16 49 01 of mail naar: mieke.bogaert@levgroep.nl

* * * * *

Vooraankondiging optreden Marcel Mulders
Wij kennen Marcel Mulders als de Nederlandse Neil Diamond, de
man die afgelopen februari al een spetterend concert heeft
gegeven in De Vliegert.
Wegens het enorme succes van die avond heeft de activiteitencommissie Marcel Mulders opnieuw vast weten te leggen.
Hij treedt wederom op in De Vliegert en wel op 13 april 2019.
Marcel zal dan niet alleen nummers van Neil Diamond ten gehore brengen maar ook songs van Elvis en Tom Jones.
Dus noteer alvast in uw agenda: 13 april 2019.
Nadere informatie volgt.
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Nieuws uit de biljartzaal
Kersttoernooi
Over twee maanden is alweer ons kersttoernooi en wel van 17 t/m 21
december. Vijf middagen lekker biljarten in een mooie kerstachtige
biljartzaal. De inschrijvingen komen via de groepsleiders en als je er
geen hebt kun je een mailtje sturen naar wlbcdevliegert@gmail.com
AVG-toestemming
Voor toestemming om je gegevens te gebruiken ligt er een map in de
biljartzaal. Kruis hier even je toestemmingen aan en onderteken met
je naam, ook al heb je er al een naar De Kersenplukkers gestuurd.
Deze geldt voor de biljartclub en ook voor De Kersenplukkers.
Competities
De eerste periode van de librecompetitie is bijna ten einde. Het lijkt
erop dat negen speeldagen niet voldoende zijn om alle wedstrijden
te spelen. Daarom worden de eerste twee perioden weer naar tien
dagen gebracht en is de agenda hierop aangepast (hierbij is rekening gehouden met het lentetoernooi, de jaarvergadering en de
kampioenswedstrijden). De woensdagavondcompetitie is ook weer
begonnen. Er hebben zich dit jaar 28 deelnemers ingeschreven, beduidend minder dan de 35 van vorig jaar. Het is waarschijnlijk te wijten
aan de deelname van PSV en Ajax aan de Champions League.
Dit jaar doen we alleen bandstoten omdat 26 van de 28 deelnemers
hiervoor kozen. Zoals gebruikelijk vind je alle gegevens op onze
website.
Stadscompetitie
Momenteel worden op verschillende plaatsen, onder andere in
De Vliegert, de PK-wedstrijden gespeeld van de vijfde klasse.
De groepswedstrijden zijn aan de zesde ronde bezig. Zie onze website.
Biljartlessen
De biljartballen rollen goed. Met een volle bezetting zijn onze
lesgevers druk bezig. Heb je dit gemist dan kun je je inschrijven voor
de volgende lessen, die beginnen op 14 januari 2019. Kosten blijven
€ 8,50 voor tien lessen.
E-mail biljartclub
Voor alle zaken: biljartclub@kersenplukkers.nl
Bestuur Biljartclub
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Agenda

dag

datum

aanvang

Vrijwilligersavond

zaterdag

3 nov

20.00 uur

Herfstconcert:
Canta Clasica ontmoet JOKO

zondag

4 nov

14.00 uur

Kienen op dinsdag
In de oneven weken

dinsdag

6 en
20 nov

20.00 uur

Samen Zingen

woensdag

14 nov

14.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

24 nov

20.00 uur

Prins Carnaval verkiezing

zondag

2 dec

14.00 uur

Sinterklaas in De Vliegert

dinsdag

4 dec

8.30 -11.30
uur

Prinsenreceptie
Prins Carnaval

zondag

9 dec

14.00 uur

Kerstviering voor de leden van
De Kersenplukkers

woensdag

12 dec

14.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

22 dec

20.00 uur

Concert uitgevoerd door het
Slavisch Koor uit Helmond

zondag

23 dec

14.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 19 nov 2018.
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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Just For Fun
Op 21 oktober konden we in De Vliegert genieten van zanggroep Just
For Fun. We zagen en hoorden hun 25-jarig jubileumoptreden.
De presentatie en verscheidenheid van het soort muziek klonken als
een klok. Dit was een middag van herkenbare en minder bekende
klanken, die onderstreept werden door een perfecte choreografie.

De leiding van koor en combo berust bij Dan Loredan, die ook de
arrangementen maakt van bestaande nummers. Dat hem dat goed
afgaat bleek in het slotnummer Somebody van Freddy Mercury
(Queen) waarin een klassieke stijl verweven was en dat als een overweldigende muzikale waterval over het publiek uitgestrooid werd.
Na afloop was het nog goed toeven onder het genot van een glaasje.
De leden van de zanggroep konden op een geslaagd optreden terug
zien waarmee zij hun jubileumjaar afsloten.
* * * * *
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