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Beste Kersenplukkers,
Als u dit voorwoord leest is carnaval 2020 alweer verleden
tijd. Hopelijk kunnen we terugkijken op een mooi feest
waarin De Vliegert bruiste en vol met feestvierende mensen
heeft gezeten. Dat is onze vereniging! Laten we dat ook
zeker zo houden.
We lopen een beetje terug in ons ledenaantal. Natuurlijk niet gek als je
onze leeftijdscategorie voor ogen hebt. Maar het is belangrijk dat er
jonge aanwas bij komt. Dus vraag ik aan eenieder van ons om de
vereniging te promoten. Wij, als bestuur, zullen ook zeker ons best doen.
Heeft iemand goede ideeën dan horen wij dat graag.
Laatst was ik op een basisschool in Mierlo om te helpen in de klas van
mijn kleinkind. Daar kwam een manneke van 5 jaar naar me toe en zei:
"jij bent toch die oma van dat grote huis waar ook sinterklaas naar toe
gekomen was?”. "Ja”, zei ik, "dat klopt, maar waarom vraag je dat?”
Toen zei dat jongetje: "daar zou ik ook wel willen wonen, dat was
gezellig!” Een mooier compliment kun je toch niet krijgen. Ik was er erg
trots op. Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij vaker mag komen en
dan mag hij zijn opa en oma ook weer meebrengen.
Vorige keren deed ik een oproep voor barvrijwilligers. Deze hebben we
hard nodig. Nou, het heeft resultaat gehad. Wij hebben er een paar
nieuwe mensen bij, en ze zijn heel enthousiast! Zelfs bij de poetsploeg.
Dankjewel lieve mensen dat u ons wilt helpen. Maar er mogen nog
meer mensen komen, dus zegt het voort. Dank daarvoor.
Op 11 maart is onze jaarvergadering aan de beurt. Het is altijd een fijne
middag en wordt goed bezocht. Ik heb dan ook altijd veel respect
voor onze bestuursleden die een uiteenzetting geven over de financiën
en het jaarverslag maken. Toch altijd erg veel werk om dit zo secuur
mogelijk te doen. Petje af mensen, mag ik wel zeggen namens ons
allemaal. Ik hoop veel leden daar ook te zien.
Ook de mensen van de redactie wil ik even in het zonnetje zetten. Iedere maand ligt dit infobulletin toch weer netjes bij u in de brievenbus.
Ik hoor ook heel vaak dat veel mensen dit lezen en een maand bewaren. Het is duidelijk en overzichtelijk. Chapeau mensen van de redactie!
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Lieve mensen, ik wens u weer een fijne maand bij onze Kersenplukkers
en veel plezier met alle activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter.

* * * * *

Muziekgroep De Notenkrakers in De Vliegert
Zondag 26 januari was het weer beregezellig in De Vliegert.
De bezoekers konden met volle teugen genieten van het optreden van
muziekgroep De Notenkrakers uit
Helmond. Onder leiding van Willy
van Oorschot bracht de groep een
optreden waar de vrolijkheid van af
straalde: liedjes om naar te luisteren
maar ook liedjes om mee te zingen.
Ook de outfit van de dames en de
heren was prima verzorgd.

Deze groep, die dit jaar haar twintigste verjaardag viert, deed er alles
aan om deze middag te doen slagen. Zo ontstond er een aangename
sfeer in de zaal door de verkleedpartijen die bij het te brengen lied
hoorden. Dit leidde tot veel waardering bij het aanwezige publiek.
De meerstemmig gezongen liederen
werd ondersteund door een
vierkoppig combo waardoor alles in
balans was.
Al bij al was het weer een feest zoals we in De Vliegert gewend zijn.
Tekst en foto’s: Cor Lijten
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Korte berichten
Tarieven
De tarieven bij de bar van De Vliegert zijn al enkele jaren niet gewijzigd.
Het sluitend krijgen van de begroting is door hogere inkoopprijzen en
de BTW-verhoging van vorig jaar moeilijker aan het worden. In verband
daarmee heeft het bestuur besloten de prijzen met ingang van 1 maart
aan te passen aan deze ontwikkelingen. Het tarief van de barmunten
zal eveneens worden verhoogd.
Toneelvereniging
Wegens persoonlijke omstandigheden en het feit dat het instuderen
van de rollen meer tijd in beslag neemt dan voorzien, is de toneelvereniging helaas genoodzaakt om de geplande uitvoeringen op 18 maart
(voor de Zonnebloem) 19, 20 en 21 maart a.s. te verzetten naar maart
2021.
FamilieVliegertQuiz 2020
Zondag 5 april 13.30 uur, u kunt zich nog aanmelden t/m 29 mrt.
Samen Zingen
Samen zingen, wie wil dat niet, wie houdt niet van deze gezelligheid?
Jammer genoeg moeten we doorgeven dat het in maart geen Samen
Zingen is i.v.m. de Algemene Ledenvergadering van De Kersenplukkers.
Verder zingen we elke tweede woensdag van de maand, dus de eerstvolgende Samen Zingen is op woensdagmiddag 8 april om 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Maria van de Kimmenade, tel. 06 ‑ 8370 0251.
Oproep begeleiding wandelen
Wie is er bereid om een blinde dame te begeleiden tijdens wandeltochten vanaf De Vliegert? Het gaat over de 1e en 3e vrijdag van de
maand. Het zijn tochten van ongeveer 5 km. Zij zou er erg mee geholpen zijn. Meldt u zich a.u.b. bij de bar in De Vliegert. Hartelijk dank.
Vooraankondiging lezing 'Ouderdom komt met gebreken en kosten'
Op donderdagmiddag 4 juni zal Henk Groenemans een lezing geven
over eigen bijdragen aan zorg, hulpmiddelen en opname in een
instelling. De fiscale aspecten komen eveneens aan de orde.
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Contributie en wijziging gegevens
Automatische incasso van de contributie 2020
Gelukkig heeft bijna iedereen in ons ledenbestand een incassomachtiging verstrekt voor de inning van de jaarlijks verschuldigde contributie. Er zijn nog slechts enkele leden die geen incassomachtiging
hebben afgegeven. Op hen wil ik nog eens een dringend beroep
doen om alsnog zo’n machtiging af te geven. Bij de bar in
De Vliegert kunt u daartoe een machtigingsformulier invullen of
telefonisch opvragen. Dan wordt het formulier u ter invulling en ondertekening toegestuurd.
De automatische incasso van de contributie vindt plaats op
vrijdag 27 maart 2020.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op 11 maart a.s. bedraagt de contributie € 15,- voor 2020.
Wijziging bankrekening, adres, e-mail, telefoonnummer, etc.
Bij de automatische incasso van de contributies komt het nog regelmatig voor dat leden van bankinstelling zijn veranderd zonder dat aan
onze ledenadministratie of aan 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 door te
geven via tel. 0492 - 66 34 36 (receptie) of per e-mail:
penningmeester@kersenplukkers.nl. U kunt ook een notitie bij de bar in
De Vliegert afgeven of in de brievenbus te stoppen.
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 de ledenadministratie?
De telefoonnummers van onze mensen van de ledenadministratie treft
u vooraan in het colofon van dit Nieuws Bulletin aan.
Tekst: Michiel Lenssen, penningmeester
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Bier- en wijnfestijn met kaas, worst en fijne muziek
U staat in de winkel en vraagt zich af welke wijn of welk bier u dit keer
zult nemen. Wordt het weer de aanbieding of deze keer
iets anders? Het zou heel fijn zijn, en kunnen helpen, als u
wat meer zou weten van de vele smaken bier en van de
talloze wijnen. Misschien vindt u het interessant om te
weten wat het verschil is tussen verschillende druiven,
wijnen en hun herkomst. Of wanneer wijn op zijn best is om te drinken
en of een wijn wel of niet houdbaar is. Of waarom zou je een wijn eerst
laten ademen, met een chique woord antichambreren? En wanneer
smaakt een bepaald biertje het lekkerst?
Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en vele andere, hebben
we Marcel Scheepers van onze Mierlose slijterij ‘De Bottelarij’ uitgenodigd om voor ons een en ander uit de doeken te doen. Hij zal ons laten proeven van verschillende bieren die gebrouwen zijn in ons eigen
Mierlo. Ook kunnen verschillende wijnen worden geproefd en zal
Marcel een zojuist nieuw uitgekomen likeurtje introduceren.
Bij een drankje hoort een hapje
We weten allemaal dat wijn en kaas een overheerlijke combinatie kunnen vormen. Maar bij
welke wijn passen welke kaassoorten? En wat is lekker om te sneukelen bij een speciaal biertje? Henry v.d. Leest van ‘NATUURLIJK VanderLeest’ zal ons verrassen met diverse soorten kaas en worst.
De muziek zal deze middag worden verzorgd door ‘De
Brabantse Stoomblazerij’. Onder het motto ‘niets moet,
alles mag’ is dit muziekgezelschap twintig jaar geleden
ontstaan. Hun repertoire varieert van evergreens tot
Egerländer-muziek. Dat belooft dus gezellig te worden.
De proeverij staat gepland op zondag 15 maart van
14.00 uur tot ca. 16.30 uur. Wilt u ook ervaren hoe je nog meer van
bier en wijn kunt genieten? Wij verwelkomen u graag op deze
informatieve en smakelijke middag. Toegangskaartjes zijn voor
€ 4,- per persoon te verkrijgen bij de receptie van De Vliegert.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Cor Lijten, tel. 0492 - 52 46 51,
of naar Toos Messing, tel. 06 - 3831 0190.
8

Workshop 'De kracht van kleur voor je uitstraling'
Word jij ook zo blij van kleur? Kleur is overal om ons heen en beïnvloedt hoe we ons voelen. Hoe zou het zijn als je kleding draagt in
kleuren waar jij blij van wordt? Op donderdagmiddag 23 april geeft
Marga van Neerven een workshop over het gebruik van kleur in je
kleding.
Kleding komt het beste tot zijn recht als je
kleuren draagt die bij je passen. Niet alleen bij je uiterlijk maar ook bij je persoonlijkheid. De Mierlose Marga van Neerven
van Studio Mooi Mezelf laat tijdens deze
workshop zien wat de kracht van kleur is
voor je uitstraling en hoe je dat kunt
toepassen in je garderobe. Marga is een
creatieve, ondernemende kleurstylist die
anderen graag helpt bij het kiezen van
kleur voor hun kleding. Ze gelooft dat
kleur een weerspiegeling is van wie je
bent en inspireert anderen graag om dat
te laten zien. Want met de juiste kleuren
voel je je beter, en dat straal je uit.
Wil jij ook zien en ervaren wat kleur voor
je kan doen? Kom dan op donderdagmiddag 23 april van 13.30 uur
tot 16.00 uur naar de workshop, met in de pauze gelegenheid voor
een kopje koffie of thee of een drankje.
Kaarten zijn voor € 2,00 verkrijgbaar bij de receptie van De Vliegert. Kijk
gerust alvast op de website www.studiomooimezelf.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Toos Messing,
tel. 06 - 3831 0190.
Tekst: Marga van Neerven
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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:
10
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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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Fietsclub De Vliegert-trappers start weer
Met zo’n ruim 30 ingeschreven enthousiaste leden gaat de fietsclub
dit jaar weer starten, zodra de zomertijd is ingegaan. Wekelijks kunnen we gezamenlijk een fraaie route in de omgeving rijden. Onderweg wordt gepauzeerd om iets te eten en gezellig wat bij te praten.
Omdat de club wat minder leden telt, gaan we ook dit jaar alleen
op de maandagmiddagen rijden. Mocht een maandagmiddag
uitvallen door slecht weer of wegens een feestdag dan zullen we op
de woensdagmiddag gaan rijden. De seizoenstart is maandag 30
maart, vertrektijd 13.15 uur precies, vanaf De Vliegert.
De bijdrage voor dit jaar is € 5,-.
Er zijn drie dagtochten ingepland maar die zijn alleen op de maandag te rijden. Willie Beenen is alweer druk bezig geweest om het
programma met de routes te vernieuwen en aan te vullen.
Vergadering
Op donderdagmorgen 26 maart a.s. van 09.30 tot
11.00 uur houden we onze jaarlijkse vergadering.
We nodigen hierbij alle leden uit om in De Vliegert
bij elkaar te komen en om onder het genot van een
kopje koffie of thee de plannen voor komend
seizoen te 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 en anders bij de eerste fietstocht op
30 maart.

De begeleiders staan weer klaar om u allen veilig op weg te helpen.
Tekst: Henny de Pee
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Mierlo, 2 februari 2020
Geachte Leden,
Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Seniorenvereniging De Kersenplukkers, te houden op
woensdag 11 maart 2020 in Cultureel Ontspanningscentrum
De Vliegert, aanvang 14.00 uur.

Agenda:
1
Opening door de voorzitter.
2
Ingekomen stukken en mededelingen.
3
Notulen algemene vergadering van 13 maart 2019.
Deze notulen worden in de vergadering niet meer voorgelezen. Ze worden 14 dagen vóór de vergadering voor de leden
in het verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter
inzage gelegd.
4
Jaaroverzicht 2019 van de secretaris.
5
Financiële jaarstukken van de penningmeester.
a. Goedkeuring jaarrekening 2019.
Dit overzicht wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het
verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage
gelegd.
b. Goedkeuring van de begroting 2020.
c. Vaststelling contributie 2020.
Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op € 15, - per
jaar.
6 Verslag kascommissie (Henk Groenemans, Frans Manders en
Hans Zwart).
7
Benoeming kascommissie.
Aftredend is de heer Henk Groenemans. In deze vacature zal
tijdens de vergadering een nieuw lid worden benoemd.
8
Pauze.

⟹⟹
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9 Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens het rooster zijn de heer Gerard Goossens en
mevrouw Ans Waterschoot welke beiden herkiesbaar zijn.
Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen
door tien of meer leden van de vereniging, mits een dergelijke
voordracht vóór aanvang van de vergadering schriftelijk en
ondertekend bij het bestuur wordt ingediend.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Na afloop van de vergadering volgt een gezellig samenzijn met een
drankje en een hapje. Voor een goede organisatie van deze vergadering is het noodzakelijk dat we beschikken over het aantal leden
dat de vergadering bezoekt. Als u voornemens bent de vergadering
bij te wonen, dan verzoeken wij u het onderstaande aanmeldingsformulier tijdig, uiterlijk 3 maart a.s., aan de balie af te geven of in de
brievenbus van De Vliegert te deponeren. U kunt het ook via e-mail
toesturen aan de secretaris van de vereniging:
secretaris@kersenplukkers.nl.
Het bestuur van Seniorenvereniging de Kersenplukkers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier deelname jaarvergadering op woensdag
11 maart 2020
Deze strook graag inleveren vóór woensdag 4 maart 2020.
Naam: ……………………………………

Adres: …………………………………………………………………
Aantal personen: …….

Tel nummer: ………………………..

Inleveren: aan de balie of in de brievenbus van
Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert
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Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2020
Graag geef ik hierbij een verkort inzicht in het financieel resultaat over 2019,
de balans per 31-12-2019 en de begroting voor 2020. Een korte toelichting op
enkele onderdelen:
Kosten gebouw De Vliegert
De werkelijk gemaakte kosten voor het gebouw zijn lager dan begroot omdat niet alle verwachte en dus begrote vervangingen en aanschaffen nodig
waren in 2019. Deze posten zijn doorgeschoven naar latere jaren. Hierdoor
zijn de onttrekkingen aan de fondsen ook evenredig lager, waardoor e.e.a.
geen invloed heeft op het eindresultaat.
Verkopen bar
In 2019 was de baromzet lager dan in 2018, en ook lager dan begroot. De
inkoopkosten van de bar stegen in 2019.
Exploitatieresultaat
Mede door een lagere baromzet, gestegen barinkoopkosten, gestegen BTWpercentage van 6% naar 9% en een reservering voor het jubileumjaar 2021 is
het boekjaar 2019 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat.
Balans per 31-12-2019
ACTIVA

31-12-2019
debet

31-12-2018
debet

Kas
Rabobank 134102185 betaalrek.
Rabobank 1013149009 spaarrek.
Debiteuren
Nog te ontvangen
Voorraad emballage

1,172.25
9,035.14
53,141.24
430.75
4,846.82
1,076.26

1,419.95
9,050.88
51,135.27

totaal

69,702.46

68,913.55

PASSIVA

31-12-2019
credit

7,307.45

31-12-2018
credit

Eigen vermogen
Reserve Jubileumvieringen
Fonds Onderhoud gebouw/installaties
Fonds inventaris/inrichting
Vooruitontvangen contributies
Nog te betalen
Rekening Courant van diverse afdelingen

20,114.13
11,000.00
5,215.80
13,793.74
60.00
5,504.11
14,014.68

20,994.03
8,000.00
4,466.37
13,539.35
90.00
4,143.93
17,679.87

totaal

69,702.46

68,913.55
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Verlies en Winstrekening over 2019 en begroting 2020
Omschrijving

Lasten
Inkopen bar
Kosten gebouw en inventaris/inrichting
Salarissen en vergoedingen
Kosten ontspanningsactiviteiten
Kosten culturele activiteiten
Kosten sportieve activiteiten
Evenementen en vieringen
Algemene kosten
Bestuurskosten
Dotatie Reserve jubileumvieringen
Exploitatieresultaat positief
Totaal Lasten
Baten
Verkopen bar
Vergoeding overhead derden
Contributies
Rente
Opbrengsten
ontspanningsactiviteiten
Opbrengsten culturele activiteiten
Opbrengsten sportieve activiteiten
Sponsoring/donaties
Subsidies gemeente
Saldo ontvangsten/uitgaven
activiteitencommissie
Onttrekking Fonds Onderhoud
gebouw/installaties
Onttrekking Fonds
Inventaris/inrichting
Overige baten en lasten
Exploitatieresultaat negatief
Totaal baten

Resultaat
2019
29,965.56
54,970.56
32,181.21
3,302.25
5,148.33
5,432.99
1,021.16
7,686.58
1,121.50
3,000.00

Begroting
2019

Begroting
2020

29,480.00
60,936.15
32,691.00
5,000.00
6,650.00
5,725.00
1,200.00
7,314.00
1,700.00

30,600.00
59,162.23
35,472.00
5,000.00
7,970.00
5,885.00
1,200.00
7,675.00
1,250.00

1,558.00
152,254.15

113.00
154,327.23

82,197.51
1,428.00
20,347.50

84,000.00
1,360.00
20,475.00
5.00

86,500.00
1,400.00
20,400.00

3,300.00
2,800.00
4,116.15
2,345.17
19,585.00

5,100.00
4,000.00
4,038.00
2,275.00
19,585.00

5,000.00
5,250.00
4,050.00
2,340.00
19,585.00

-15.99

0.00

3,600.57

3,646.28

3,961.45

3,265.61
-19.28
879.90
143,830.14

7,769.87

5,840.78

152,254.15

154,327.23

143,830.14

Michiel Lenssen, penningmeester
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Overleden
Dhr. A. Martens
Mevr. J. van Leuken - Penninx

22 jan 2020
15 febr 2020

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Algemene Ledevergadering
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie

11
11
17
15

mrt 2020
mrt 2020
mrt 2020
apr 2020

Wandeldata
In de komende periode gaan we weer wandelen op:
vrijdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag

28 febr
3 mrt
13/ 27 mrt
31 mrt

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. Th. Weijts
Mevr. K. Aarts
Mevr. I. Prins
Dhr. H.A.T.M. van Eijck

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 maandag16 mrt 2020.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Uitbreiding bergruimte
De oude rookruimte is omgetoverd tot extra bergruimte. Op vrijdag 31
januari zijn hier acht nieuwe kasten geplaatst. Dit was tevens de start
van een opruimactie waarbij voor alle afdelingen en activiteiten voldoende ruimte gecreëerd zal worden.
De eerste twee nieuwe kasten zijn al in gebruik genomen door de
mondharmonicaclub. Deze heeft zeer actief zijn spullen netjes gesorteerd en overgebracht naar de nieuwe bergruimte. De twee kasten
die zij in gebruik hadden in de grote bergruimte van de bar en de
keuken zijn dankbaar overgenomen door de barmedewerkers, zodat
zij al hun glazen, kleedjes, voorraden en andere benodigdheden overzichtelijk en makkelijk bereikbaar op kunnen bergen.
We willen graag iedereen zoveel mogelijk voorzien van benodigde
opbergruimte, waarbij per afdeling of activiteit de benodigde kasten
bij elkaar staan. Wellicht bevinden er zich in de beschikbare opbergruimte spullen die niet meer in gebruik zijn?
Houdt u de
beschikbare kasten
graag opgeruimd,
en plaats niets op
de kasten in
verband met de
veiligheid. Is er
voldoende ruimte
beschikbaar na het
opruimen dan is
dat prima. Kan er
volstaan worden met minder bergruimte of is er juist meer bergruimte
nodig? In beide gevallen kunnen we kijken of er door kasten te ruilen
voldoende bergruimte gecreëerd kan worden voor iedereen.
Door de kastruimte te herschikken kunnen de kasten van een afdeling
of activiteit die meer dan één kast nodig heeft bij elkaar gezet
worden.
We horen het graag van u. Tekst: Paulien Manders, foto: Arno Buij
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Jubileumconcerten Canta Classica
Een paar maanden geleden hebt u kunnen lezen dat Canta Classica
dit jaar haar 10-jarig jubileum viert. Daar horen natuurlijk concerten bij.
De voorbereidingen voor onze jubileumconcerten zijn in volle gang. We
zullen een mooi verzorgd klassiek programma brengen met afwisselend
koorzang en instrumentale intermezzo’s. In het Nieuws Bulletin van april
leest u meer hierover.
Noteert u nu alvast in uw agenda:
Op zondag 19 april musiceren we in De Vliegert, het verenigingsgebouw van De Kersenplukkers.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 4,50.
Op zaterdag 18 april geven we hetzelfde concert in ‘t Kruispunt,
Slachthuisstraat 22, 5664 EP Geldrop.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 4,50
U hebt dus twee mogelijkheden om ons te horen. We verheugen ons
op uw aanwezigheid!

Tekst: Tonnie Sools, foto: Cor Vreven
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Gedichten
Wij hebben reacties ontvangen op onze oproep aan leden van
De Kersenplukkers om zelfgemaakte gedichten in te sturen. Hieronder
vindt u er een paar. Ook niet-leden reageerden maar dat is in eerste
instantie niet de bedoeling; misschien later.
Willem van Leerdam schreef:
Probeer elkander te vermaken,
leuke verhalen die elkaar raken.
Buurten, zingen, lachen doet je goed,
minder over ziektes praten, alleen als ‘t moet.
Het hoeft niet altijd te kloppen,
draag gewoon twee verschillende sokken.
Probeer het gewoon, ‘t brengt je niet van je stuk,
dankbaarheid is de kortste weg naar geluk.

* * * * *
Henrica Knoops leverde het volgende gedicht aan:
Liefde is geven, liefde is nemen,
liefde is bemind te zijn.
Liefde is groot, liefde is klein,
we willen allemaal geliefd zijn, liefde mijn.
In het verleden was de liefde een puzzel,
ontbrak er een stukje aan dan kon je er naar fluiten,
zoals de vogels daarbuiten.
De zon streelt niettemin over jouw bol,
bemint je, verblindt je,
de ster die voor ons allemaal schijnt,
maar ook weer verdwijnt.
En er staat ergens geschreven, wie goed doet, goed ontmoet!
Is dat niet het grootste gebaar
van de alles omvattende liefde,
ben goed voor elkaar!
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* * * * *

Twee gedichten van Will v.d. Boogaard
De Vliegert geliefd en bemind,
het voelde goed, je ging naar een vrind.
Knus en gezellig onder elkaar,
zo ging het, jaar na jaar.
De tijden zijn veranderd, zegt men,
dát is zo, waar ik maar niet aan wen.
Het wordt langzaam overgenomen,
je ziet de mensen van overal komen.
Wij waren trots, want wij ‘Mierlonaren’,
hadden iets, dat was niet te evenaren.
Het warme gevoel van ‘onze Vliegert’ is weg,
het is niet meer, is niet meer echt.
Het voelt voor ons als verlies en gemis,
het ‘onze Vliegert’ gevoel, dát is wat ik mis.
Een gedicht? Ja hoor dat wilde ik wel,
of het is gelukt? Wie weet, en oordeel zelf.

* * * * *
De boterbloem en de margriet,
staan in de tuin zoals je ziet.
De sering is ook aanwezig,
en de bijen ook weer bezig.
Nu is de zomer weer in het verschiet.
Er zit nog meer aan te komen,
bakken vol, om bij weg te dromen.
Het lieveheersbeestje niet vergeten,
want die komt ook nog even eten.
En vliegt recht naar de keizerskronen.
Alle bloemen door elkaar,
tis eigenlijk een rewassie, echt waar.
Waar ik ten volle van geniet,
van al het moois nog in het verschiet.
Blijf ik genieten, het hele jaar.

* * * * *
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CD-Avond The Black Cherry Dancers
Op 18 januari j.l. werd een dansavond georganiseerd door The Black
Cherry Dancers met medewerking van de leden van de activiteitencommissie en onder muzikale leiding van The Rodeo’s.
De naam cd-avond doet vermoeden dat er cd’s gedraaid worden
maar dat is al lang niet meer zo. Muziek is tegenwoordig digitaal. Zo
ook bij ons. The Rodeo’s is een DJ-duo bestaande uit Andre Klok en
Gerard Verbeek. Deze twee hebben een jarenlange ervaring in het
verzorgen van linedancemiddagen en -avonden met countrymuziek.
Een cd-avond wordt in eerste instantie georganiseerd voor eigen leden zodat ze op een ontspannen, gezellige manier de geleerde dansen nogmaals kunnen oefenen. Maar ook dansers van andere clubs
zijn van harte welkom, zodat er ook naar andere dansen gekeken kan
worden.
Zelfs niet-dansers zijn welkom, zij kunnen genieten van dans en muziek
onder het genot van een lekker drankje en hapje. De opkomst op
18 januari was prima en de organisatie kijkt terug op een geslaagd
evenement. Later in het jaar volgt er nog een cd-avond.
Het bestuur krijgt vragen om nieuwe leden te laten instromen in onze
club. Wij kijken naar de mogelijkheden en komen daar in het volgende Nieuws Bulletin op terug.
Met vriendelijke groet,
The Black Cherry Dancers.
Tekst: Ine Verhoeven
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Ave Maria in Mierlo en daarbuiten
Ave Maria in Mierlo én daarbuiten! Hoe komt het toch? In het Brabantse met zijn bedevaarten en processies zijn mei en oktober dé Mariamaanden. In menige woning staat een Mariabeeld in de huiskamer,
dikwijls met een koarske of met een vaasje met gevlochten meizoentjes erbij, weet je nog?
Desalniettemin is Maria voor de meeste gelovigen van weleer vooral
de Middelares, die een goed woordje doet bij haar zoon als er iets
gedaan moet worden. Bij ziektes, bij examens, bij
noem maar op! Reden voor De Kersenplukkers om hier
eens bij stil te staan met een bijzondere presentatie op
zondag 3 mei a.s. in Cultureel Ontspanningscentrum
De Vliegert. De presentatie begint om 14.00 uur en zal
duren tot ongeveer 16.30 uur. Toegangsprijs is € 3,50
p.p. Koffie of thee zijn bij deze prijs niet inbegrepen
maar er zijn voor iedereen wel voldoende mariabiscuits. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Inleider Eric Kolen gaat in op achtergronden van het fenomeen
'Maria'; waar komt die verering vandaan, waarom werd Maria ingezet
als tool in het kader van de Contrareformatie, waarom is Maria zo verbonden met wonderverhalen? Uit Lourdes, Fatima en Oirschot, maar
ook uit Ommel, Handel en Den Bosch. De voordracht wordt afgewisseld met Powerpointpresentaties met beelden van Maria 'all over the
world'.
Maria-Sing-Along
Heb je overigens zélf herinneringen aan Maria uit jouw jeugd? Uit de
allerlaatste nadagen van het Rijke Roomsche Leven? Breng gerust een
Mariabeeldje mee en deel jouw verhaal met andere aanwezigen.
Voorts streelt muziek van Schubert, Verdi, Mozart, Monteverdi, Bach,
Gounod, Pergolesi en Caccini je oren. Geniet bovendien van ontroerende volksdevotie-uitingen. Van 'O reinste der schepselen…', 'God
groet u zuivre bloemen' en 'Sterre der Zee'. En, ze worden nog gezongen ook, die prachtige aloude Marialiederen. Dus, kun je nog zingen,
zing dan mee! Ben erbij en onderga een authentieke beleving van dat
zo typische Ave Maria gevoel. In Brabant en daarbuiten!
Tekst: Lily Hollanders
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Nieuws uit de biljartzaal
Biljartcompetities
De derde en laatste periode van de librecompetitie is in volle gang.
Door afzeggingen wegens ziekte e.d. zijn sommige groepen al bijna
klaar. Ook de woensdagvondcompetitie bandstoten verloopt voorspoedig. De eerste periode is afgesloten. Winnaar in groep A was Gerrit
Steijvers en in groep B Henk Sleegers. De tweede periode is ruim
halverwege.
Lentetoernooi 2020
De voorbereidingen voor het Lentetoernooi zijn weer begonnen. In de
week voor Pasen strijden de diverse teams weer om de hoogste eer. En
ook dit jaar zal, behalve een goede biljartprestatie, het tactisch vernuft
en het op het juiste moment uitspelen van de joker weer bepalend zijn
voor de eindoverwinning. Inschrijven vanaf maandag 7 maart a.s. bij
de groepsleiders of de wedstrijdleiding.
Stadscompetitie & PK’s (Persoonlijke Kampioenschappen)
In de vierde klasse is Cor van der Westen kampioen geworden! In de
beslissende wedstrijd bleef hij zijn opponent Piet van
der Heijden (BC de Lier) de baas en behaalde daarmee het kampioenschap. Hij promoveert naar de derde klasse. Toon van Heugten behaalde een fraaie
tweede plaats. De volledige uitslag is te vinden op:
https://www.stchelmond.nl/
Inmiddels is de finaleronde van de derde klasse in
volle gang. BC De Vliegert wordt hierin vertegenwoordigd door Henk
Sleegers.
Herinnering
Op woensdag 11 maart a.s. is de biljartzaal gesloten i.v.m. de
Algemene Ledenvergadering van De Kersenplukkers.
Website
Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze website
bcdevliegert.kersenplukkers.nl
Bestuur biljartclub
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Agenda

dag

Jastoernooi

donderdag

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

Algemene Ledenvergadering
De Kersenplukkers

datum

aanvang

27 febr

13.30 uur

7 mrt

20.00 uur

woensdag

11 mrt

14.00 uur

Bier- en wijnfestijn

zondag

15 mrt

14.00 uur

Toneeluitvoering op
18-19-20-21 maart

afgelast

Kienen in de oneven
weken op

dinsdag
dinsdag

10 mrt
24 mrt

19.30 uur
19.30 uur

Fietsclub Jaarvergadering

donderdag

26 mrt

9.30 uur

Dansavond met
DJ Wim v.d. Biggelaar

zaterdag

4 april

20.00 uur

FamilieVliegertQuiz 2020

zondag

5 april

13.30 uur

Samen zingen

woensdag

8 april

14.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag16 mrt 2020.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te
korten.
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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