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Beste Kersenplukkers,
Een kort woordje van mij omdat de activiteiten van
De Vliegert zijn opgeschort tot nader bericht i.v.m. het
coronavirus. Ik heb nu weinig te melden over de
bezigheden van onze afdelingen en contacten. Alles
ligt momenteel stil. En juist wij zijn een grote risicogroep. We moeten
dus extra voorzichtig zijn.
Op TV heeft iedereen kunnen zien wat je moet doen om ziekte te voorkomen of niet te verspreiden. Dit geldt dus voor ons allemaal. Het hele
land ligt bijna stil. Alleen de zorg moet natuurlijk doorgaan.
Het is wel belangrijk dat u contacten houdt en zorgt voor uw naasten.
Dit kan d.m.v. een telefoontje of een kaartje en, als u hiertoe in staat
bent, een boodschap doen, of medicijnen halen voor mensen die dat
niet kunnen. Zorg voor elkaar is heel belangrijk.
Heeft u vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van het
RIVM of bel met het landelijk informatienummer 0800‑1351. Als u echt
vast zit met iets mag u mij ook bellen, en hoop ik dat ik u verder kan
helpen. Allemaal heel veel sterkte en nu maar hopen dat het snel weer
over gaat.
Dan nu nog een positief berichtje vanuit onze Vliegert.
De vloer van de grote zaal wordt gerepareerd en weer opgeknapt.
Dat duurt een paar dagen en dan mag er niet op gelopen worden,
wat nu geen probleem is. Zo zie je maar weer, elk nadeel heeft zijn
voordeel.
Vriendelijke groeten,
Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter

* * * * *
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Korte berichten
Nieuwsvoorziening
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Ons
Nieuws Bulletin komt maar eenmaal per maand uit en in die tijd kan
er veel veranderd zijn. De redactie zal u daarom via de website en
via Facebook informeren als er nieuws is over de vereniging.
De links zijn: www.kersenplukkers.nl
www.facebook.com/seniorenvereniging.dekersenplukkers.1
Canta Classica
Helaas heeft het bestuur van Canta Classica beide concerten in april
moeten afzeggen. Het gaat om de concerten van 18 april in
't Kruispunt en 19 april in De Vliegert. Dit in verband met de risico’s op
verspreiding van het coronavirus. Het koor heeft zich onvoldoende
kunnen voorbereiden nu De Vliegert gesloten is. De concerten
worden opgeschort tot nader order. Zodra het weer mogelijk is, hoort
u van ons. Namens Canta Classica, Tonnie Sools.
Museumreis
De reiscommissie heeft het plan om op maandag 15 juni a.s. een reis
naar de Hermitage in Amsterdam te organiseren, speciaal voor
zeventigplussers en hulpbehoevenden. Er kunnen 45 personen mee
en er zal plaats zijn voor meerdere rollators en enkele rolstoelen. In het
volgende Nieuws Bulletin krijgt u hierover meer informatie. Zet de
datum alvast in uw agenda.
Expositie Ans Rullens
Op 1 maart jl. begon de expositie van Ans Rullens. Het is op het
moment helaas niet mogelijk om haar schilderijen te komen bekijken.
Wij zullen u zodra De Vliegert weer geopend is nader informeren over
deze expositie.
Sam's Kledingactie
Op zaterdag 25 april is er Sam's Kledingactie in Mierlo
op het kerkplein aan de Pastoor de Winterstraat.
U kunt tussen 10.00 en 12.00 uur kleding doneren voor
mensen in nood.
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Gedicht
We ontvingen van Marij Louwers het volgende gedicht.
100 Jaren Jong
Vandaag is het de grote dag
En het is een grote eer
Dat je 100 worden mag
Want dat word je maar een keer
Het is een mijlpaal in je leven
Dus jarige zet hem op
Het is niet iedereen gegeven
De vlag die gaat vandaag in top
Je zag het eerste levenslicht
Al vele jaren terug
En soms denk je, als je terug kijkt
Wat ging die tijd toch vlug
Er was toen nog geen harde weg
Geen gas en geen TV
Geen bad en het toilet, dat was
Gewoon een plee
Het bed dat was een bonte tiek
Met kaf of stro gevuld
Soms lag men in een gat
En dan weer op ‘n bult
Niet dat ik klaag over die tijd
Men was toen vlug tevreden
En het zware werk van toen
Hoort nu tot het verleden
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Ik ben redelijk gezond en trek van Drees
En laat me nu verwennen
Ik heb het reuze naar mijn zin
Dat moet ik echt bekennen
Hier kun je kienen, kaarten en veel meer
Ik ben hier goed geborgen
Ze lopen dag en nacht voor mij
Ik hoef nergens voor te zorgen
Elke dag worden weer mensen geboren
Maar niemand krijgt garantie
We zijn hier op deze aarde
Maar even op vakantie
Tot slot van dit gedicht
Heb ik maar ene wens:
Dat ik nog eventjes gezond mag leven
Als een contente mens.
Tekst: Unne echte Mierelse mens
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De Klusjesdienst
Een klein klusje, een groot probleem! Je zult
er maar mee zitten. Het zelf niet kunnen.
Kinderen, buren of goede vrienden die niet
kunnen helpen. Er het goede gereedschap
niet voor hebben. De vakman die er niet voor
komt. Bijvoorbeeld een stekker aanzetten, een lamp of schilderij
ophangen, de TV afstellen. Daarvoor is de Klusjesdienst op
15 november 2005 in het leven geroepen.
De Klusjesdienst werkt voor ouderen en voor mensen met een beperking die woonachtig zijn in Mierlo. Wij zijn aangesloten bij De Kersenplukkers maar de doelgroep kan ook zonder lidmaatschap gebruik
maken van deze dienst.
Wat kan De Klusjesdienst voor u betekenen?
Wij knappen kleine klusjes op. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld het
ophangen van schilderijen, een wandlampje of een droogrekje, het
verwisselen van lampen, het repareren van een lekkende kraan, een
stekker aan een snoer zetten, het instellen van zenders op de TV etc.
Ook kunnen wij een kleine heg knippen of een struikje snoeien. Wij
doen echter geen tuinonderhoud of verbouwingen. Een klusje moet
binnen maximaal anderhalf uur uitgevoerd kunnen worden. Gaat het
meer tijd kosten, dan overleggen we altijd met u.
Wie verrichten deze klusjes?
Wij zijn een groep van ongeveer 10 vrijwilligers. Iedere klusser heeft
een legitimatiebewijs van de Klusjesdienst.

Hoe werken wij?
Alle klusjes die aan de balie van De Vliegert worden doorgegeven,
via een briefje of via een telefoontje, worden eenmaal per week verzameld door de coördinator en deze benadert hiervoor de vrijwilliger.
Vervolgens maakt deze een afspraak met u. De vrijwilliger bekijkt vooraf of hij de klus accepteert of niet. Wordt de klus niet aangenomen
dan geven we wel een advies.
8
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Wat zijn de kosten?
Voor een klusje van maximaal anderhalf uur vragen wij een vergoeding van € 3,-. Duurt een klusje langer, dan wordt voor het volgende
anderhalf uur ook € 3,- in rekening gebracht. Voor het knippen van
een heg en het snoeien van een struik vragen wij € 6,-.
Bij wie kunt u een klusje aanmelden?
Heeft u een klusje waar u zelf niet goed raad mee weet dan kunt u
een briefje met uw naam en adres en uw telefoonnummer afgeven
bij de balie van De Vliegert of u kunt uw gegevens telefonisch doorgeven via tel. 0492 ‑ 66 34 36, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00
uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur.

* * * * *

Mierlo helpt Mierlo
De groep 'Mierlo helpt Mierlo' wil
graag mensen die geen internet
hebben helpen via de telefoon.
Zij kunnen zo hun hulpvraag laten koppelen aan een hulpgever.
Dit kan op,
werkdagen van 9.00 - 10.00 uur
Fleur Loonen: 06 -1363 3236
werkdagen van10.00 -11.00 uur
Nieke de Rooij: 06 -1360 1840
werkdagen van16.00 -17.00 uur
Marjo van Wouden: 06 - 5047 4465
werkdagen van 20.00 - 21.00 uur
Lia van Heugten: 06 - 8159 6762
het weekend van 11.00 -12.00 uur
Marjan Donkers: 06 - 2208 8174
9

Overleden
Dhr. J. Sejkens
Mevr. H.M. Schelfaut - van Uden

jan 2020
11 mrt 2020

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie

15 april 2020
21 april 2020
13 mei 2020

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
vrijdag
27 mrt
dinsdag
31 mrt
vrijdag 10 / 24 april
dinsdag
14 april

korte wandeling
lange wandeling
korte wandeling
lange wandeling

Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen, Marij Damen tel: 0492 - 66 25 71
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Nieuwe Leden

Dhr. G.P.J. Goossens
Mevr. M. van Winckel

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 20 april 2020.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Hulp bij Aangifte Belasting IB 2019
Ook dit jaar staan er voor u weer zes personen
klaar om voor u de aangifte Inkomstenbelasting IB 2019 te verzorgen.
Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten:

•

Personen die in het verleden gebruik maakten van een van onze
belastinginvulhulpen kunnen rechtstreeks contact opnemen met
de persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd.

•

Personen die voor het eerst van deze belastingservice gebruik
willen maken worden verzocht zich te melden aan de balie van
De Vliegert of telefonisch 0492 - 66 34 36.

Uw aanmelding voor hulp dient u te doen zodra u bericht van de
Belastingdienst heeft ontvangen. Dit bericht ontvangt u in uw mailbox
of via een brief van de Belastingdienst.
Indien u geen bericht ontvangt en u heeft in het verleden wel een
teruggave ontvangen dan is het verstandig om u ook aan te melden.
Door de belastinginvulhulp wordt een machtigingscode voor u
aangevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toegestuurd. Deze code is nodig om uw aangifte te laten verzorgen.
De toezendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de
belastinginvulhulp.
Vanaf begin maart 2020 neemt een van onze invulhulpen contact
met u op om het invullen van uw aangifte te regelen. U overhandigt
hem dan de bescheiden die in de hieronder vermelde lijst staan.
De hulp wordt gegeven voor personen die AOW-gerechtigd zijn met
een inkomen bestaande uit de AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor
een alleenstaande € 35.000,- per jaar en voor gehuwden en samenwonenden € 50.000,- per jaar.
De vergoeding voor het verzorgen van de aangifte bedraagt € 10,per adres.
Onderstaande personen zijn uw belastinginvulhulpen:
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Carel van Isterdael tel. 0492 - 66 23 25, Ad Otten 0492 - 66 25 13,
Harrie Peeters 0492 - 66 34 93, Peter v.d. Riet 0492 - 66 32 44,
Wim Schut 0492 - 66 20 36 en Joop van Zwet 0492 - 66 30 00.
Lijst van te overleggen papieren voor de invulling van de belastingaangifte over het jaar 2019.
a. Het jaarinkomen
De jaaropgaven van alle inkomensverstrekkers, zoals de SVB (AOW /
ANW), pensioenfondsen, lijfrenteverzekeraars en overige inkomsten
over het jaar 2019.

b. Als u in een eigen huis woont
- De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari
2018.
- Heeft u een hypotheek, dan de gegevens over de in 2019 betaalde
hypotheekrente, hypotheekkosten en het saldo van de hypotheekschuld per 31 december 2019.
c. Vermogen (spaargelden, overig onroerend goed en andere
beleggingen zoals effecten en leningen)
- De jaaroverzichten van de banken met daarop de saldi per 1 januari 2019, de afschriften van bankrekeningen (lopende rekeningen
en spaarrekeningen) en effectenrekeningen. In het bijzonder gaat
het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2019 en de
eventueel in het jaar 2019 ingehouden dividendbelasting.
- Verstrekte leningen.
- Overig onroerend goed zoals aparte garages, vakantiewoningen
en dergelijke.
- Heeft u als alleenstaande minder dan afgerond € 30.000,- of heeft u
samen met uw partner minder dan afgerond € 60.000,- vermogen,
dan hoeft u geen bankgegevens te verstrekken.
- Heeft u aantoonbare schulden dan mogen deze boven een
bepaald minimum worden afgetrokken.
d. Specifieke zorgkosten
- De in 2019 betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten waarvoor geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering en
afrekeningen van de zorgverzekering.
- Eventuele dieetverklaring.
⟹⟹
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e. Bewijsstukken van gedane giften
Eventuele giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.
f. Voorlopige aanslagen
Heeft u over 2019 al eerder voorlopige aanslagen ontvangen of
betaald, dan bijvoegen voor verrekening met uw in te dienen
aangifte.
g. Huur- en/of zorgtoeslag
De met betrekking tot de huur- en/of zorgtoeslag 2019 en 2020
ontvangen voorschot- en definitieve beschikkingen:
Voor het eventueel aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag dienen
afzonderlijke machtigingscodes te worden aangevraagd door de
belastinginvulhulp. Wel kan reeds een voorlopige berekening worden
gemaakt van eventueel te verwachten zorg- en/of huurtoeslag.
h. Machtigingscode die u in 2020 heeft ontvangen met betrekking tot
de aangifte inkomstenbelasting 2019:
Zonder deze machtigingscode kan geen aangifte plaatsvinden,
omdat het de belastinginvulhulpen niet is toegestaan om met uw
persoonlijke Digid in te loggen bij de Belastingdienst.

* * * * *
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
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Jastoernooi 2020
Op 27 donderdag februari jl. vond het vierde Jastoernooi plaats.
Winnaar werd Jan Brussee. Hij mocht de wisselbokaal in ontvangst
nemen.
Het Jastoernooi is een mooie traditie aan het worden. Het werd nu
voor de vierde keer gehouden. Willem van Leerdam, zelf bedreven
jasser en lid van de activiteitencommissie, nam de organisatie op
zich. Aan het evenement deden 36 spelers mee,
zowel leden van de kruisjasclub als gasten.
Zij streden om de 'Crist Liebreks Wisselbokaal'.
De uitslag was als volgt:
1 - Jan Brussee
2 - Kees Verijst
3 - Gerrit Steijvers
4 - Jan van de Kerkhof
Laatste was Cor van der Westen (witte lantaarn).

De organisatie wil Guusje Sanders hartelijk bedanken voor het
beschikbaar stellen van de mooie prijzen en bedankt ook alle deelnemers. Volgend jaar een nieuwe editie!
De kruisjasclub hoopt dat er nog wat meer mensen op donderdagmiddag komen kaarten. Ze beginnen om kwart over één in de grote
zaal van De Vliegert. Van half april tot september is het vrij jassen,
daarna begint een nieuwe competitie. Ben je geïnteresseerd kom
dan eens kijken of neem contact op met een wedstrijdleider.
Dat zijn Cor van der Westen tel. 0492 - 66 25 28 en Pieter Driessen
tel. 0492 - 66 08 03.
Tekst: Arno Buij
Foto: Jan van Oeffel
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Dutch Show Company - Foute Avond
Op zaterdag 23 mei organiseert de activiteitencommissie van
De Kersenplukkers in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert een
heuse Foute Avond.
Hoofdrolspelers tijdens de gezellige
'party-party avond' zijn de artiesten van
de bekende Dutch Show Company.
Het gezelschap neemt u tijdens een
zeer gevarieerde show mee met diverse
muzieksoorten zoals Disco, Tropical,
Dance, TOP 40, Schlagers, Rock en natuurlijk het Nederlandstalige repertoire.
Diverse acts van topartiesten als de Vengaboys, Heidi, De Toppers,
Blues Brothers, K3 en Hazes, Sister act, Luv', Grease en vele andere
zullen op spectaculaire wijze worden gepresenteerd. Genieten en
gezellig meezingen met songs en medleys van onder andere No Limit,
Fire Ball, Donna Summer, The BeeGees, The Dolly Dots en Soul, om er
maar enkele te noemen.
Kortom een geweldige avond voor iedereen die niet alleen maar op
een stoel wil blijven zitten. Dit mag u niet missen!
Aanvang om 19.30 uur, einde rond 23.30 uur.
Kaarten voor deze show kosten € 5,00 per persoon en zijn te verkrijgen
bij de receptie van De Vliegert, tel. 0492 ‑ 66 34 36.
Tekst: Jos Lenssen
Afbeelding: Dutch Show Company
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Terugblik op Carnaval
Carnavalsvrienden, blij te mogen zeggen dat we onze Carnaval nog
voor het coronagebeuren
hebben mogen afsluiten.
De sleuteloverdracht door onze nieuwe burgemeester in Geldrop is
goed verlopen. De optocht was meer dan de moeite waard om
gezien te hebben.
In De Vliegert was er onze Prins Benny die samen met The Rollator Kids
(de Raad van Elf) een goed optreden verzorgde.
Dan, zoals we gewend zijn, onze vaste DJ Wim van den Biggelaar die
op het goede moment weer het juiste nummer wist te draaien.
We vinden dat we zeer positief terug kunnen kijken op de Carnaval.
Met veel dank aan alle vrijwilligers van De Vliegert.
Tekst: Jan Jansen
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Nieuws uit de biljartzaal
Beste biljartvrienden en -vriendinnen,
De coronapandemie heeft een abrupt einde gemaakt aan
alle activiteiten van onze biljartclub. Het in de vorige editie
van het Nieuws Bulletin enthousiast aangekondigde
Lentetoernooi zal helaas een jaartje moeten wachten. Ook
de zomercompetitie zal, wanneer de situatie niet spectaculair
verbetert, geen doorgang vinden.
De Stadscompetitie Helmond heeft eveneens met onmiddellijke ingang
alle activiteiten, van zowel de teamcompetitie alsook het PK,
stopgezet.
Uiteraard vervalt ook de voor 28 april geplande jaarvergadering.
Wanneer de situatie dat toestaat zal deze op een nader te bepalen
datum worden gehouden.
U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd via E-mail en onze website:
bcdevliegert.kersenplukkers.nl
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar na regen komt zonneschijn!
Ik hoop jullie te zijner tijd weer in goede gezondheid in onze biljartzaal
te mogen begroeten.
Namens bestuur en wedstrijdleiding,
Hans Janssen
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Agenda

dag
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Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 20 april 2020.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in
te
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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