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Beste Kersenplukkers,
Met de carnavalsactiviteiten voor de boeg is hier ons
tweede Nieuws Bulletin van 2019. Het staat weer boordevol informatie; interessante informatie waar u wat
mee kunt. Maar mocht u niettemin een bijdrage willen
leveren bent u van harte welkom dit aan de redactie te
laten weten.
Carnaval is laat dit jaar. We hebben hopelijk mooi weer en verder hopen
we dat iedereen enorm veel plezier beleeft aan dit feest. Succes aan
onze Prins Fons d’n Urste en zijn gevolg. ALAAF.
Maar laten we onze algemene ledenvergadering zeker niet vergeten op
13 maart. Alle informatie die u nodig heeft ligt ter inzage in de leeshoek
van De Vliegert. Hopelijk komt u met velen naar deze belangrijkste vergadering van het hele jaar. In dit Nieuws Bulletin nog een keer het strookje
waarmee u zich voor de vergadering kunt aanmelden.
Graag wil ik U erop attent maken dat enkele mensen van ons bestuur ons
gaan verlaten. Daar nemen wij op de ledenvergadering met pijn in ons
hart afscheid van. Zij hebben zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor
onze vereniging. Dit heeft natuurlijk wel tot gevolg, dat wij nieuwe mensen
nodig hebben in ons bestuur. Het is erg moeilijk om aan de juiste mensen
te komen met de juiste professie. Dan bedoel ik met kennis van financiën
of met secretariële ervaring, of gewoon als lid met goede ideeën. Er zijn al
diverse mensen gepolst, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Vandaar deze oproep. Bent u in staat om ons te komen versterken of weet
u iemand die hier geschikt voor is, laat het ons a.u.b. weten. Het mag ook
iemand van buiten onze vereniging zijn van boven de vijftig. Die wordt
dan vanzelf wel lid! Zeker als die onze mooie locatie ziet. Ik hoop echt op
een positief resultaat.
Verder wens ik onze toneelvereniging nogmaals veel succes met hun
jaarlijkse uitvoeringen, nu op ‘religieus’ niveau!
Een kort voorwoordje, maar wel met een duidelijke missie!!
Rest mij u veel leesplezier te wensen met ons infobulletin.
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Fietsclub De Vliegert-Trappers start weer
Zodra de zomertijd is ingegaan gaat fietsclub De Vliegert-Trappers weer
met ruim 44 enthousiaste leden van start. Wekelijks kunnen we
gezamenlijk een fraaie route in de omgeving rijden. Onderweg wordt
gepauzeerd om iets te eten en te drinken en natuurlijk gezellig wat bij
te praten.
Omdat de club zo groot is en omdat niet iedereen op dezelfde dag kan
gaan we ook dit jaar weer op twee middagen in de week van start. Dat
is op maandag 1 april en woensdag 3 april. We vertrekken steeds vanaf
De Vliegert om precies 13.15 uur. U kunt dus kiezen, maar mag uiteraard
ook beide dagen meerijden. De bijdrage voor dit jaar is € 5,-.
Er zijn drie dagtochten ingepland maar die zijn alleen op de maandagen te rijden.
Frans is al weer druk bezig geweest om het programma van routes te
vernieuwen en aan te vullen.
Vergadering
We nodigen alle leden van de Vliegert-Trappers uit om op donderdagochtend 28 maart van 10.00 tot 11.00 uur in De Vliegert bij elkaar te
komen. We zullen dan onder het genot van een kopje koffie of thee de
plannen voor komend seizoen bespreken.
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom om ook eens te proberen
hoe het is om in een groep gezellig mee te fietsen.
Graag tot ziens op de vergadering van donderdag 28 maart en/of
anders op maandag 1 april en/of woensdag 3 april.
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Korte berichten
Jastoernooi
Op 31 januari organiseerde de activiteitencommissie van De Kersenplukkers voor de tweede keer een jastoernooi met als inzet de Christ Liebreks
sr.-bokaal, een prachtige wisselbeker. Van de 36 deelnemers bleek Paul
van Hoof de sterkste te zijn en mag daarom de wisselbeker een jaar in zijn
bezit houden. Toon van Heugten werd tweede en Wim de Louw legde
beslag op de derde plaats.
Intern kampioen jassen
Jaarlijks vindt in De Vliegert de interne jascompetitie plaats. Elke donderdagmiddag wordt om de prijzen gestreden onder aansturing van Harrie
van Heugten. Dit jaar was Joop Schippers met 131 punten de trotse
winnaar van deze mooie competitie. Dat het spannend was blijkt wel uit
het feit dat nummer twee, Miel van Heugten, maar liefst 127 punten bij
elkaar jaste en nummer drie, organisator Harrie van Heugten 122 punten.
Samen Zingen
De bijeenkomst van 13 februari was heel leuk en erg gezellig. Er waren veel
nieuwe gezichten, echt top. Het is geweldig om steeds meer nieuwe
mensen te zien die willen zingen, playbacken of neuriën. Ook genieten
door er alleen maar tussen te zitten en er bij te zijn is bij Samen Zingen
mogelijk. Niks moet.
De bijeenkomst van 13 maart kan door de jaarlijkse ledenvergadering niet
doorgaan. Maar woensdag 10 april gaan we er weer voor en verder zijn
de volgende data gepland 8 mei, 10 juli, 11 september, 9 oktober,
13 november, 11 december. Iedereen is welkom. Er wordt gezongen
onder begeleiding van Walther (accordeon), Walter (gitaar) en Henk
(dirigent).Voor meer info. bel Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 - 83 70 02 51.

‘t Patronaat Draait
Sinds september vorig jaar hebben we de mogelijkheid om bioscoopfilms
te vertonen in het Patronaat. Een team van vrijwilligers probeert sindsdien
om de twee weken een film te vertonen. U bent daarbij van harte
welkom. U kunt titels van films die u graag (nog eens) zou willen zien
doorsturen aan Bram Busschers via abrahambusschers@gmail.com.
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
⟹ ⟹
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4 april: lezing over levenseinde
Het levenseinde is voor velen een beladen onderwerp en een gesprek
daarover voer je niet dagelijks aan de keukentafel.
Maar onherroepelijk komen we er een keer voor te staan dat je, al dan
niet plotseling, afscheid moet nemen van je partner of naasten. Het is
dan van belang dat je in deze moeilijke periode invulling kunt geven
aan je laatste wensen. Het geeft voor de nabestaanden rust als de
meest elementaire zaken vastliggen en geregeld zijn.
Daarom organiseert de activiteitencommissie van De Kersenplukkers een
lezing om u zo mogelijk te ondersteunen in de voorbereiding op de
dood. De commissie heeft een aantal deskundigen bereid gevonden
om u hierin te adviseren.
De heer Edwin v.d. Kerkhof, Uitvaartzorg, en een medewerker van de
Humanistische Uitvaartbegeleiding verzorgen in dit kader een lezing, die
is gepland op 4 april om 9.30 uur in De Vliegert.
De entree voor leden van De Kersenplukkers is gratis, niet-leden betalen
€ 2,-. Iedereen krijgt een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst.
Kaartjes zijn af te halen aan de bar van De Vliegert, Heer van Rodestraat
109A, Mierlo. Informatie over de openingstijden vindt u achter op dit
Nieuws Bulletin. Voor meer info kunt u terecht op tel. 06 - 38 31 01 90.
Website
Onze vereniging beschikt over een mooie, erg toegankelijke en zeer
informatieve website. Maar helaas blijkt dat slechts heel weinig mensen
deze website bezoeken. En dat is jammer want een actueler en completer informatiebron is niet denkbaar.

Wilt u iets weten over afdelingen, evenementen of agenda’s, of wilt u
het laatste nieuws lezen of fotoalbums bekijken, het kan allemaal!
Het is eenvoudiger dan u denkt. Een kind kan de was doen, laat staan
een Kersenplukker. Ga eens rustig achter uw PC zitten of zet uw iPad aan
en ga op het internet naar www.kersenplukkers.nl en vindt eenvoudig
wat u zoekt. Geniet ervan.
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Carnaval 2019 bij de Kersenplukkers
De prinselijke woning bij Prins Fonske d’n Urste en residentie De Vliegert zijn versierd, de praalwagen staat klaar voor deelname aan de
optocht en de voorbereidingen voor carnaval 2019 zijn afgerond.
Klaar voor vier dagen ouderwets een feestje vieren samen met De
Kersenplukkers en de andere bezoekers van residentie De Vliegert.
Volgens goede traditie start het carnaval voor de leden van onze
carnavalsvereniging op
zaterdagmiddag 2 maart met
deelname aan de Mierlose
optocht. Voorafgaand aan
de optocht zullen gezamenlijk
met de andere verenigingen
de vlaggen op het
Molenplein worden onthuld.
Dezelfde avond staat om
20.00 uur voor de tweede
keer in de carnavalshistorie
van De Kersenplukkers een
gezellige dansavond op het
programma met
medewerking van onze vaste
DJ Wim v.d. Biggelaar.
Kom indien mogelijk verkleed,
het is tenslotte carnaval.
Na een bezoek aan de carnavalsmis in de Luciakerk (aanvang 10.00
uur) begint in De Vliegert op zondagmiddag 3 maart het carnavalsfeest om klokslag 14.00 uur. Vanaf de eerste muzikale klanken gaan
de beentjes van de vloer en gaan alle remmen los. Daarbij zullen Prins
Fonske d’n Urste, De Kersenplukkers en alle andere bezoekers van
deze ‘Oma- en Opafeestmiddag’ zonder twijfel een handje worden
geholpen door muziek van DJ Wim v.d. Biggelaar, de huis-DJ die ook
op de andere carnavalsdagen in De Vliegert achter de knoppen van
de discotheek zal plaatsnemen.
⟹ ⟹
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Het spreekt voor zich dat ook de kinderen, kleinkinderen én
eventueel achterkleinkinderen die middag van harte welkom zijn.
Trouwens ook de andere dagen is iedereen meer dan welkom in
onze sfeervolle residentie waar men die middag ook de jubilerende
jeugdcarnavalsvereniging de Stillekes kan tegenkomen.
Mierlose Artiesten
Gezellig en plezierig buurten, borrelen, dansen en zingen; zo mag
men de carnavalsmiddag van De Kersenplukkers op maandag
4 maart in het kort samenvatten. Naast de komst van de carnavalsvrienden van de Spruwwejagers en het Mierloos Boerenbruidspaar
2019 Hendrik & Majel met aanhang, staan er ook optredens
gepland van enkele rasartiesten. Zij zullen op maandagmiddag de
boel zonder twijfel muzikaal op zijn kop zetten. Aanvang van de
middag staat gepland om 14.00 uur en het einde omstreeks
20.00 uur.
De afsluiting van carnaval bij De Kersenplukkers op dinsdag 5 maart
zal traditioneel grotendeels in het teken staan van de Playback
Show door de senioren van De Kersenplukkers. Binnen- en buitenlandse artiesten in onze Vliegert! Een prachtig gebeuren zo bleek de
afgelopen jaren toen het evenement ook in het feestdraaiboek van
onze carnavalsvereniging was opgenomen. Aanvang van de
middag staat gepland om 14.00 uur. Tijdens de middag zal om
16.00 uur ook de trekking van de speciale carnavalsloterij
plaatsvinden. Omstreeks de klok van 18.00 uur zal carnaval 2019 bij
De Kersenplukkers worden afgesloten.
Prins Fonske d’n Urste, Adjudant Hans alsmede de rest van onze carnavalsvereniging wensen u fijne carnavalsdagen en hopen u graag
op één of meerdere dagen te mogen begroeten in residentie De
Vliegert.
Tekst en foto: Jos Lenssen
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Hulp bij belastingaangifte IB 2018
Ook dit jaar staan er weer zes personen klaar om voor u de
aangifte Inkomstenbelasting IB 2018 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 2019 neemt een van onze hulpen 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 vanaf 65 jaar met een inkomen,
bestaande uit enkel AOW-uitkering of AOW met een aanvullend
pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 35.000,- per jaar en voor gehuwden/samenwonenden
€ 50.000,- per jaar. De vergoeding voor het verzorgen van de aangifte
bedraagt € 10,- per adres.
⟹ ⟹
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Onderstaande personen zijn uw belastinginvulhulpen:
Carel van Isterdael 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 2018:
a. Het jaarinkomen
De jaaropgaven van alle inkomensverstrekkers, zoals de SVB (AOW /
ANW), pensioenfondsen, lijfrenteverzekeraars en overige inkomsten over
het jaar 2018.
b. Als u in een eigen huis woont
- De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2017
- Heeft u een hypotheek, dan de gegevens over de in 2018 betaalde
hypotheekrente, hypotheekkosten en het saldo van de hypotheekschuld per 31 december 2018.
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
2018, de afschriften van bank- en girorekeningen (lopende rekeningen,
spaarrekeningen) en effectenrekeningen; in het bijzonder gaat het om
de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2018 en de eventueel
in het jaar 2018 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 2018 betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten waarvoor
geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering en
afrekeningen van de zorgverzekering.
- Eventuele dieetverklaring.
⟹ ⟹

11

e. Bewijsstukken van gedane giften
Eventuele giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.
f. Voorlopige aanslag
Heeft u over 2018 al eerder voorlopige aanslagen ontvangen/
betaald, dan bijvoegen voor verrekening met uw definitieve aanslag.
g. Huur- en/of zorgtoeslag
De met betrekking tot de huur- en/of zorgtoeslag 2018 en 2019
ontvangen voorschot- en definitieve beschikkingen. Voor het eventueel aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag dienen afzonderlijke
machtigingscodes te worden aangevraagd door de invulhulp.
Wel kan reeds een voorlopige berekening worden gemaakt van
eventueel te verwachten zorg- en/of huurtoeslag.
h. Machtigingscode die u in 2019 heeft ontvangen met betrekking tot
de aangifte inkomstenbelasting 2018
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.
Joop van Zwet, secretaris/belastinginvulhulp.

12

Geslaagde start tafeltennisgroep
In januari zijn we op de woensdagmiddagen van 14.00 tot 15.00 uur in
de Multizaal van sporthal De Weijer begonnen met een tafeltennisgroepje. Aanvankelijk waren er zeven deelnemers waarvan er nu nog
vijf wekelijks komen.
Alle betrokkenen zijn enthousiast en van plan om ermee door te
gaan. De niveau’s zijn verschillend maar omdat er meerdere begeleiders zijn kunnen we de echte beginners met de nodige aanwijzingen
ook op weg helpen. Die zijn dus ook van harte welkom.
We beginnen altijd met een
korte warming up, waarna we
de basisslagen oefenen. Daarna
krijgt iedereen, afhankelijk van
het niveau, oefeningen om
beter te bewegen en goed voor
het balletje te staan. Tot slot
worden er dan nog wat (enkel
of dubbel) partijtjes gespeeld. Om de training gezellig af te sluiten
regelen we af en toe koffie en thee met iets erbij.
De Multizaal is speciaal opgeknapt voor het tafeltennissen. Super
goede LED-verlichting, een nieuwe verende vloerbedekking en een
prima nieuw ventilatiesysteem maken deze zaal zeer geschikt voor
onze sport. Ook de twee ruime kleedlokalen met toilet zien er goed en
verzorgd uit. In de zaal kunnen heel goed drie tafels staan en zelfs met
vier tafels valt er goed te trainen.
Op dit moment hebben we al een leuk team van mensen die
tafeltennis leuk vinden maar er is natuurlijk zeker ruimte voor nieuwe
deelnemers. Omdat het geen blessuregevoelige sport is kan het door
mensen van alle leeftijden worden gespeeld.
Mocht je dus zin en tijd hebben om op woensdagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur gezellig en sportief bezig te zijn, neem dan contact op
met Willy de Vaan via willydevaan@gmail.com of tel. 0492 - 83 01 45.
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Overleden
Dhr. H. van Neerven
Mevr. J. W.M. v.d. Putten - Verhappen
Dhr. H. van Oirschot
Mevr. J.H. Slegers - v.d. Vorst

20 jan
27 jan
5 feb
15 feb

2019
2019
2019
2019

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur De Kersenplukkers
Algemene ledenvergadering
Activiteitencommissie

13 maart
19 maart
13 maart
10 april

2019
2019
2019
2019

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
dinsdag
5
vrijdag
8 / 22
dinsdag
2
vrijdag 12 / 26

maart
maart
april
april

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. J.H. den Ouden
Dhr. M. Verhallen
Dhr. A.C.A. Slegers
Dhr. F.P.M. Merkelbach
Mevr. A.M.T. Merkelbach
Dhr. P. van Hoof
Dhr. A.M. v.d. Broek
Mevr. C.H.M. v.d. Broek - Janssen
Dhr. M.W. Mastbroek

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 18 maart 2019.
Te laat ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
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Toneelvereniging De Kersenplukkers speelt

Zeven Zusters In Zaligheid
De toneelvereniging van Seniorenvereniging De Kersenplukkers presenteert de komedie Zeven Zusters In Zaligheid.
Het stuk speelt zich af in een abdij. De oude moeder-overste is regelmatig ‘van het padje af’. De zusters in de abdij nemen de orderegels
niet meer zo nauw en leven er vrolijk op los. Maar aan al dat gefeest
komt een eind als er een nieuwe moeder-overste komt. Die probeert
alles weer in het gareel te krijgen. Maar wat moet ze aan met de
losgeslagen zusters en twee broeders en een hulpbehoevende vrouw
die ook nog aan de abdijpoort kloppen? Bovendien merkt ze al snel
dat de kas leeg is. Ook daar moet een oplossing voor gezocht worden.
U kunt zich voorstellen dat zich in de abdij onder deze omstandigheden allerlei verwikkelingen afspelen die hun uitwerking op uw
lachspieren niet zullen missen. Het slot van deze komedie is heel mooi
en verrassend.

Zeven Zusters In Zaligheid is geschreven door Johan Dobbelaar en de
regie van de uitvoering is in handen van Marianne Engels.
Deze ludieke komedie wordt drie keer gespeeld. De uitvoering op
donderdagmiddag 21 maart a.s., die om 14.00 uur begint, is alleen
bestemd voor leden van de Seniorenvereniging.
De entree bedraagt € 2,-.
Ook wordt het stuk gespeeld op vrijdagavond 22 maart en zaterdagavond 23 maart a.s. om 20.00 uur. Deze voorstellingen zijn voor iedereen toegankelijk. De entree bedraagt € 7,50.
De uitvoeringen vinden plaats in Cultureel Ontspanningscentrum De
Vliegert, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo. Kaarten voor alle
voorstellingen zijn verkrijgbaar aan de bar van De Vliegert. U kunt ook
telefonisch reserveren via tel. 0492 - 66 34 36 tijdens de openingstijden
van De Vliegert (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00
tot 17.30 uur).
⟹ ⟹
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Let op: bestelde kaarten moeten uiterlijk op 7 maart zijn opgehaald.
Vanaf 8 maart gaan niet-afgehaalde kaarten in de vrije verkoop.
Wacht niet te lang met het aanschaffen of bestellen van entreekaarten. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse toneeluitvoeringen betekenen hard
werken. Logisch dat er tijdens de repetities even wordt ontspannen.

*****
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/formulieren
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FamilieVliegertQuiz 2019
Op zondag 7 april organiseert de activiteitencommissie
van De Kersenplukkers na het succes van het vorig jaar,
wederom de FamilieVliegertQuiz.
Wie worden de opvolgers van De Steunkousen, die de trofee nu in hun
bezit hebben? Allerlei soorten vragen zullen de revue op een leuke
manier passeren en zijn ook voor de niet‑quizzers goed te volgen. Als je
denkt dat je een goede quizknobbel hebt, meld je dan aan met een
originele teamnaam en strijdt mee voor De Vliegert Wisselbokaal.
Groepen van minimaal vier tot maximaal acht personen kunnen zich
aanmelden door middel van onderstaand strookje tot 29 maart bij de
receptie van De Vliegert. Het inschrijfgeld is € 5,- per groep, te voldoen
bij aanmelding. Van elk team moet tenminste één deelnemer lid zijn
van De Kersenplukkers.
Aanvang van de quiz is om 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur
en de prijsuitreiking is rond 17.15 uur.

Hulpmiddelen zoals smartphones, tablets en laptops zijn toegestaan.
Diegenen die niet in staat zijn om een groep te vormen en toch mee
willen doen kunnen zich individueel aanmelden. Er worden voor hen
groepjes samengesteld door de organisatie.
De middag wordt mede verzorgd door onze huis-DJ Wim v.d.
Biggelaar. Wij zien U graag op 7 april a.s.!
________________________________________________________________ 
Wij doen mee met De FamilieVliegertQuiz 2019 (inleveren tot 29 maart)
Naam:...................................
....................................................
Naam:...................................
....................................................
Naam:...................................
....................................................
Naam:...................................
....................................................
Teamnaam:..............................................................................................
Telefoonnummer:.....................................................................................
E-mailadres:..............................................................................................
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Mantelzorgmakelaars
Elke dag zorgen in Nederland ruim vier miljoen mensen voor hun
chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, of andere
naaste. Deze onbetaalde en vaak uit nood geboren zorg heet
mantelzorg.
Misschien bent u zelf wel mantelzorger
Mantelzorger; iedereen kan het op een dag worden, soms heel onverwacht. Naast dat u zorg verleent probeert u een weg te vinden
in de ingewikkelde wet- en regelgeving en krijgt u met veel verschillende instanties te maken zoals Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of Wet langdurige zorg
(Wlz). U kunt het overzicht kwijtraken en het gevoel krijgen van het
‘kastje naar de muur’ te worden gestuurd door verschillende instanties.
Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar heeft een brede kennis van de ingewikkelde wet- en regelgeving. Hij of zij kan u ondersteunen op het gebied
van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. De mantelzorgmakelaar
kent het aanbod van de zorgaanbieders en is thuis in de veranderende wet- en regelgeving.
In een persoonlijk gesprek brengt de mantelzorgmakelaar uw situatie en zorgvraag in kaart. Daarna gaat deze op zoek naar de best
passende mogelijkheden. U wordt ondersteund in de regeltaken
en/of kunt u deze (tijdelijk) laten overnemen. Hierdoor krijgt u meer
balans tussen het zorgen voor een ander en het zorgen voor uzelf.
U houdt daarbij de regie over wat er gebeurt.
Karin Kanters is zo’n mantelzorgmakelaar. Zij is in staat om voor
iedere unieke mantelzorgsituatie een goede en passende oplossing
te creëren.
Vanuit uw aanvullende zorgverzekering kunt u gebruik maken van
haar diensten. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact
opnemen via 0492 - 77 80 29 of 06 - 48 63 01 29.
Meer informatie kunt u vinden op haar website:
www.mzmkarinkanters.nl
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Financieel Jaaroverzicht 2018 en Begroting 2019
Graag geef ik u hierbij een verkort inzicht in het financieel resultaat 2018 en de
balans per 31-12-2018 en daarbij aangevuld de begrotingscijfers voor 2019.
Op enkele onderdelen van het financieel resultaat treft u hierna nog een korte
toelichting aan.

Kosten gebouw De Vliegert
Een belangrijke reden voor het verschil tussen de werkelijke uitgaven 2018 en de
begrote uitgaven 2018 is de volgende. Verscheidene begrote uitgaven voor onderhoud en aanschaf of vervanging van de inrichting/inventaris hoefden in 2018 nog
niet te worden gedaan. Die posten worden doorgeschoven naar latere jaren.
Hier staat tegenover dat ook de onttrekkingen uit de betreffende Fondsen aan de
inkomstenzijde evenredig lager zijn. De onttrekkingen zijn gelijk aan de uitgaven.
Voor het uiteindelijke resultaat heeft e.e.a. dan ook geen gevolgen.

Kosten ontspanningsactiviteiten
Het verschil tussen de werkelijke en begrote uitgaven 2018 heeft de volgende reden.
In 2018 is slechts 1 dagreis georganiseerd waarop voldoende was ingetekend om de
reis doorgang te laten vinden.

Overige baten
In 2018 is van de belastingdienst een teruggaaf ontvangen van 50% over de betaalde energiebelastingen in de jaren 2014 tot en met 2017 tot een bedrag van
€ 9.640,00. Dit bedrag is onder Overige baten verantwoord. Deze teruggaaf is
gebaseerd op een Teruggaafregeling van de Overheid voor o.a. Verenigingen met
een sociale doelstelling.

Balans per 31-12-2018
Activa

31-12-2018

31-12-2017

Nog te ontvangen posten

7.307,45

3.196,81

Kas

1.419,95

4.056,85

Rabobank betaalrekening

9.050,88

12.829,30

Rabobank spaar rekening

51.135,27

43.088,46

Totaal activa
Passiva

68.913,55

63.171,42

31-12-2018
20.994,03

31-12-2017
20.454,63

8.000,00

5.000,00

Eigen vermogen

Reserve jubileumvieringen

4.466,37

4.175,23

13.539,35

11.052,48

90,00

45,00

Nog te betalen posten
Saldi rekeningen courant afdelingen

4.143,93
17.679,87

8.380,22
14.063,86

Totaal passiva

68.913,55

63.171,42

Fonds onderhoud gebouw/installaties
Fonds inventaris/inrichting
Vooruit ontvangen contributies
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omschrijving

Resultaat
2018

Begroting
2018

Begroting
2019

Uitgaven
Inkopen bar

29.269,16

27.950,00

29.480,00

Kosten gebouw/inst. De Vliegert

41.748,15

51.014,20

53.066,15

Salarissen en vergoedingen

30.578,57

31.705,00

32.691,00

Kosten ontspanningsactiviteiten

1.897,15

10.000,00

5.000,00

Kosten culturele activiteiten

6.447,42

6.750,00

6.650,00

Kosten sportieve activiteiten

5.457,07

5.530,00

5.725,00

Evenementen en vieringen

1.173,49

1.250,00

1.200,00

Algemene kosten

6.944,04

7.570,00

7.314,00

Bestuurskosten

1.481,37

1.850,00

1.700,00

Dotatie fonds inventaris/inrichting

3.450,00

3.450,00

3.520,00

Dotatie fonds inv./inr. Kersenboom

9.000,00

3.000,00

0,00

Dotatie fonds ond. gebouw/inst.

4.260,00

4.260,00

4.350,00

Dotatie fonds ond. geb./inst. Kersenb.

9.000,00

3.000,00

0,00

Dotatie fonds jubileumvieringen

3.000,00

0,00

0,00

539,40

195,00

1.558,00

154.246,17

157.524,20

152.254,15

85.811,97

83.000,00

84.000,00

Resultaat lopend boekjaar
Totaal uitgaven
Inkomsten
Verkopen bar

1.320,00

1.700,00

1.360,00

20.632,50

20.775,00

20.475,00

5,97

100,00

5,00

Opbrengst ontspanningsactiviteiten

1.870,00

10.100,00

5.100,00

Opbrengst culturele activiteiten

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Opbrengst sportieve activiteiten

4.004,60

3.750,00

4.038,00

Sponsoring en donaties

2.247,45

2.200,00

2.275,00

19.585,00

19.585,00

19.585,00

Vergoedingen overhead derden
Contributies lopend boekjaar
Bankrente

Subsidie gemeente
Ontvangsten/uitgaven activiteitencie.
Onttrekking fonds ond. gebouw/inst.
Onttrekking fonds inventaris/inr.
Overige baten
Totaal inkomsten

Ben Janssen, penningmeester

-146,81

1.000,00

0,00

3.968,86

3.749,25

3.646,28

963,13

7.564,95

7.769,87

9.983,50

0,00

0,00

154.246,17

157.524,20

152.524,15
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Canta Classica op zoek naar nieuwe leden
Canta Classica zingt licht klassieke muziek o.l.v. een enthousiaste, professionele dirigente. Het is een heel gezellig koor
dat bestaat uit leden van vijftig jaar en ouder. We hebben behoefte aan
uitbreiding en misschien ben jij wel de persoon naar wie Canta Classica
op zoek is. Houd je van zingen en is je woensdagavond nog niet bezet
denk dan eens aan ontspannen zingen in dit fantastische koor.
Op dit moment hebben we te weinig tenoren. We vragen dus vooral
mensen die onze tenoren willen ondersteunen. Maar ook andere stemmen zijn van harte welkom. Lijkt het je wel iets, kom dan eens op een
woensdagavond naar De Vliegert. We zingen daar van 19.00 tot 21.00
uur onderbroken door een koffiepauze. Aanmelden van tevoren is niet
direct nodig, maar wel nuttig, want dan ligt er een muziekmap voor je
klaar.
Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft zoveel leden. Hier moeten
toch liefhebbers voor zingen bij zitten. Leden die bij het lezen van dit stukje denken ‘dat is wel iets voor mij’, neem een besluit en kom naar De Vliegert. Kom je niet graag alleen breng dan iemand mee. Gezellig toch.
Aanmelden kan bij het secretariaat via: annievanhoof@hotmail.nl

*****
Beste Kersenplukkers en Kersenplukkerinnekes
Bij de opening van de molen in Mierlo trof ik onze huidige
adjudant van prins carnaval, Hans. We raakten aan de praat en het onderwerp carnaval diende zich aan. Hij was toegetreden tot de Raad van
Elf. Het toeval wilde dat lid worden van cv De Kersenplukkers nog op mijn
verlanglijstje stond. Ik kreeg het telefoonnummer van de secretaris van
de carnavalsvereniging.
Ik heb de secretaris gebeld en gezegd dat ik graag lid wilde worden van
de carnavalsvereniging en eventueel wilde toetreden tot de Raad van
Elf. Na twee weken kreeg ik bezoek van de voorzitter en de secretaris. Ik
kreeg de prettige mededeling dat ik was toegelaten tot de Raad van Elf.
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⟹ ⟹

Hoera gelukt! Vrij snel was er al een vergadering. Ik kwam in een warm
nest en voelde mij al snel geaccepteerd. Kort daarna kwamen mijn eerste wapenfeiten, namelijk de receptie van zustervereniging De Kersepit.
Daarna was de prinsverkiezing van Fonske op de kletsmiddag.
Vervolgens de prinsenreceptie van onze Fons en Prins Sam d’n Urste van
De Stillekes. Ik heb ervan genoten.
Fijn om deel uit te maken van deze club, waarvoor ik iedereen bedank.
Ed Desar

*****
Terug in de tijd met Elvis Presley
Na het enorme succes in februari 2018 heeft de activiteitencommissie zanger Marcel Mulders opnieuw vast weten
te leggen. Hij treedt wederom op in De Vliegert en wel op 13 april 2019.
Hij zal dan vele nummers van Elvis Presley, the King of Rock ’n Roll, ten
gehore brengen maar ook nummers van Neil Diamond en Tom Jones.
Marcel Mulders, die in Mierlo woont, is vanaf zijn achttiende geïnspireerd
door Elvis en weet als geen ander de typische Elvis-sound en -sfeer met
hoge kwaliteit en veel gevoel in zijn show te leggen. Zijn optreden is een
fantastische gelegenheid om nog eens terug te keren naar de tijd van
toen, de zestiger en zeventiger jaren. Geniet van de mooiste ballades en
songs van Elvis zoals In The Ghetto, Jailhouse Rock en Heartbreak Hotel.
Zing gezellig mee tijdens deze anderhalf uur durende show.
Deze avond is toegankelijk voor iedereen, dus zowel voor leden van De
Kersenplukkers als voor niet-leden.

Ben er op tijd bij gezien het uitverkochte optreden van vorig jaar.
De aanvang van deze show staat gepland voor 20.30 uur; de zaal gaat
open om 20.00 uur. Kaarten kosten € 4,- per stuk en zijn te verkrijgen en/of
te reserveren aan de bar van De Vliegert, tel. 0492 - 66 34 36.
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Verzoeken penningmeester
De weinige leden die nog geen incassomachtiging voor de
inning van de jaarlijkse contributie hebben verstrekt worden even
dringend als vriendelijk, dus zeer dringend, verzocht dit alsnog te doen.
Verder blijkt bij de automatische incasso van de contributie nog regelmatig dat leden van bankinstelling zijn veranderd zonder dat aan de
ledenadministratie of de penningmeester door te geven. Dat geeft veel
extra werk. Hierbij wil ik u dan ook vriendelijk verzoeken om bij verandering van bankinstelling uw nieuwe IBAN bankrekeningnummer direct
telefonisch (0492 - 66 34 36) of per e-mail
(penningmeester@kersenplukkers.nl) door te geven of een berichtje aan
de bar van De Vliegert af te geven of in de brievenbus te doen.
Wijziging gegevens of verhuizen
In onze ledenadministratie worden ook het e-mailadres en telefoonnummer van onze leden vastgelegd. Wilt u bij wijziging van deze gegevens
evenals bij verhuizing dit s.v.p. direct doorgeven aan onze ledenadministratie. Het telefoonnummer van de ledenadministratie treft u aan in
de colofon van dit Nieuws Bulletin.
De automatische incasso van de contributie over 2019 vindt plaats op
vrijdag 29 maart 2019. Onder voorbehoud van goedkeuring door de
Algemene Ledenvergadering (13 maart) bedraagt de contributie € 15,-.
Ben Janssen, penningmeester
Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 13 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van Seniorenvereniging De Kersenplukkers plaats. Deze belangrijkste
vergadering van het jaar begint om 14.00 uur in Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert. In het vorige Nieuws Bulletin, en op de website,
kunt u de agenda vinden van deze vergadering.



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…

Aanmeldingsformulier deelname jaarvergadering op woensdag 13
maart 2019. Deze strook graag inleveren vóór 3 maart 2019 aan de balie
of in de brievenbus van De Vliegert.
Naam:………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………….
Aantal personen: ……………………….Tel. : …………………………..……..
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Word ook Aflossingsblij
Een aflossingsvrije hypotheek van de Rabobank heeft geen vaste einddatum na 30 jaar. Heeft u een (gedeeltelijk) aflossingsvrije lening en
vraagt u zich af of het verstandig is om desondanks toch in actie te komen? U bent van harte welkom voor een kosteloos oriëntatiegesprek.
Volgens de Rabobank is in Nederland zo’n 55% van alle hypothecaire
leningen aflossingsvrij. Is dat een probleem of niet? Volgens de bank is
daar, zonder het maken van een klantspecifieke analyse, niets over te
zeggen. Omdat dit leidt tot onrust onder veel van onze klanten, maar
ook bij klanten van andere banken en verzekeraars willen we iedereen
die dit gevoel herkent de mogelijkheid bieden om een beeld te krijgen
van hun persoonlijke situatie. De komende maanden staan daarom in
het teken van de campagne Word ook Aflossingsblij.
Wilt u meer weten: maak een afspraak
U kunt een afspraak maken voor een kosteloos oriëntatiegesprek op
maandag, dinsdag en vrijdag tussen 09.30 uur en 12.30 uur, op woensdag tussen 09.30 uur en 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.
Ook kunt u, zonder afspraak, op woensdagochtend tussen 10.00 uur en
12.30 uur gewoon binnenlopen.
Bel voor een afspraak naar 0493 - 39 33 93 of stuur een e-mail naar:
financieeladvies.peellandzuid@rabobank.nl
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Nieuws uit de biljartzaal
Biljartcompetities
De derde periode is begonnen. De winnaars van de tweede periode zijn bekend,
zie foto’s. Op 23 april aanstaande strijden zij mee om het groepskampioenschap.

Ook de eerste periode van de bandstootcompetitie op de woensdagavond is
afgelopen. Winnaar groep 1 is Miel van Heugten en winnaar groep 2 Gerrit Steijvers. De tweede competitiehelft is inmiddels begonnen en loopt tot eind maart.
Lentetoernooi
Lentekriebels? Vanaf 11 maart a.s. kunt u weer inschrijven voor het
Lentetoernooi bij de groepsleiders libre. Het toernooi voor teams wordt
gehouden van maandag 8 t/m woensdag 10 april en vrijdag 12 april.
Natuurlijk weer met inzet van de ‘Jolly Joker’!
Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen)
In de finale van de PK derde klasse (19-27 febr.) verdedigde Jan Mastbroek de
eer van BC De Vliegert. In diezelfde periode werden de voorrondes van de
PK tweede klasse in De Vliegert gespeeld. Vertegenwoordigers van onze club zijn
Jan van Hoof, Henk Sleegers en Jan Vesters.
Agenda
Houd er rekening mee dat in verband met carnaval de biljartzaal op 4 t/m 6
maart gesloten is. Ook woensdagmiddag 13 maart is de zaal gesloten in verband
met de Algemene Ledenvergadering van De Kersenplukkers. Voor een volledig
overzicht van de activiteiten van onze club zie ook de Agenda op onze website.
Website
Onze website is: bcdevliegert.kersenplukkers.nl, met onder andere het laatste
biljartnieuws, standen en mededelingen.
Bestuur Biljartvereniging
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Agenda

dag

datum

aanvang

cv De Kersenplukkers
Feestmiddag
Feestavond

zaterdag

2 maart

14.00 uur
20.00 uur

cv De Kersenplukkers
Carnaval

zo t/m di

3-5 maart

14.00 uur

De Kersenplukkers
Algemene Ledenvergadering

woensdag

13 maart

14.00 uur

Toneelvereniging Zeven Zusters in Zaligheid

donderdag
alleen voor

21 maart
leden

14.00 uur

Toneelvereniging Zeven Zusters in Zaligheid

vrijdag en
zaterdag

22 en
23 maart

20.00 uur
20.00 uur

Voorjaarsconcert
Harmonie St. Lucia

zondag

24 maart

14.00 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

30 maart

20.00 uur

FamilieVliegertQuiz 2019

zondag

7 april

13.30 uur

Samen Zingen

woensdag

10 april

14.00 uur

Terug in de tijd met
Elvis Presley

zondag

13 april

20.30 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
maandag 18 maart 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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