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Beste Kersenplukkers, 
 

Maand in maand uit gaan we door met het grote  

probleem corona. Zachtjes aan allemaal een beetje  

coronamoe! Maar helaas we moeten volhouden en de 

regels in acht nemen. Hopelijk gaat men snel door met 

de vaccins. Terwijl ik dit schrijf zitten we in de carnavals-

sfeer? Wel of niet? We kunnen ook niets als één persoon 

ontvangen en verder netjes thuisblijven. Op Brabant TV kon je nog een 

klein beetje van de carnaval zien en nieuwe carnavalsliedjes horen. 

Maar dan is het op. Ik hoop dat u ze ook heeft kunnen horen. Alaaf! 

 

Het is erg belangrijk dat u in deze moeilijke tijd goed eet en voldoende 

beweegt. Vooral bewegen is erg moeilijk maar heel erg belangrijk.  

Zeker als u met slecht weer niet naar buiten kunt. Dan komt er van een 

ommetje maken heel weinig. Ikzelf vind het daarom heel prettig om 

met 'Nederland in beweging' mee te doen op de tv. Dat wordt iedere 

dag uitgezonden op de voormiddag, op Nederland 1. Het is het probe-

ren waard.  

 

Dinsdag 16 februari zaten we met het dagelijks bestuur weer bij elkaar 

voor een vergadering. Wel op afstand natuurlijk. Maar de zaken van 

De Vliegert gaan gewoon door en de financiën natuurlijk ook. Dus  

gingen we samen bekijken hoe het daarmee staat. Wat de activiteiten 

betreft valt er weinig te melden. Er gaat nog steeds niets door.  

Lockdown. Toch wil ik mijn respect uitspreken voor onze mensen van 

financiën en het secretariaat, die toch gestaag hun werk doen en er 

hun tijd voor geven. Mensen bedankt. Ook wil ik Elaine bedanken, die 

toch een paar keer per week naar ons gebouw gaat om alles te  

controleren en de post uit de bus haalt etc. Ook voor haar is het saai!  

Elaine, bedankt. 

 

Ondertussen zijn er ons ook weer een paar mensen ontvallen, soms aan 

c..... en soms aan een andere ziekte. Helaas. Vanuit deze plaats wens 

ik u allen veel sterkte toe als u daar direct bij betrokken bent. We gaan 

toch vol goede moed verder en hopen maar dat er snel een einde 

aan komt. We doen allemaal ons best.      ⟹  ⟹ 
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Hopelijk kan ik in mijn volgende voorwoord wat positievere berichten 

schrijven. Mensen probeer te lachen, lekker te eten en te  

bewegen. 

 

Vriendelijke groeten, Marie-José van de Kimmenade, voorzitter 

 

*  *  *  *  *   

 

Het was winter 
 

We stonden op stal, het was koud, de ijspegels hingen aan de daken. 

Binnen was er de wind die door de kieren waaide, de koeien stonden 

ook op stal, de plas en de poep kletterden op de vloer. Beneden ons 

was de groep: de put waar de gier naar toe ging. 

Wij, we waren toen om en nabij tien jaar oud, keken 

naar de bietensnijder die ons vader bediende, hij 

deed de bieten in het snijgat en draaide aan het 

wiel. Zo sneed de bietensnijder de bieten in stukken. 

Dat was voer voor de koeien en varkens.  

 

In de stal was het ondanks de kou goed om te wachten op wat er  

komen zou, er hingen gevlochten touwen aan een spijker, en ook een 

rommelpot, die met carnaval of op Aswoensdag door de Bekelaar  

bespeeld werd. Door middel van een stokje kwam er geroffel uit en er 

werd gezongen: rommelpotterij, rommelpotterij geef me een cent dan 

ga ik voorbij, geef me een appel of een peer dan kom ik het hele jaar 

niet meer! 

 

Die rommelpot had ons vader zelf gemaakt en ook het touw vlocht hij 

zelf. De kruiwagen gevuld met bieten werd leger en toen kwamen er 

de witte knollen uit, kleiner dan een biet, we kregen allemaal een bietje 

en aten dat smakelijk op. Het was het wachten waard. 

 

Groetjes. 

 Tekst: Rikie Knoops 

 

 



6  

 
In Memoriam: Johan Sleegers 

 

Op 12 februari jl. overleed Johan Sleegers,  

begeleider van de Creatieve Club. 

 

In 2010 nam Johan het penseel van zijn vrouw Will over en stuurde hij 

vervolgens jarenlang de Creatieve Club van De Kersenplukkers aan. 

Johan was een avondmens.  

Echter elke woensdagochtend 

was hij stipt om 9.00 uur in De 

Vliegert present. Door zijn crea-

tieve en inspirerende aard wist hij 

menigeen de beginselen van het 

schilderen bij te brengen.  

Hij leerde ons om op een andere 

manier te kijken. Niet werken met 

primaire kleuren, maar kleuren 

mengen was zijn devies. Je moet 

'vrijer zijn' was een welbekende 

uitdrukking van hem. Door zijn 

aimabele houding wist hij ieder-

een in zijn eigen waarde te laten. 

Daardoor stegen de leden van 

de Creatieve Club boven zichzelf uit en waren trots op hetgeen ze  

gemaakt hadden. 

 

Maar de laatste jaren kreeg Johan steeds meer lichamelijke klachten. 

Juist zijn oogkwaal werd bij het schilderen zijn grootste probleem. Een 

rechte lijn werd een kromme lijn en kleuren kon hij steeds moeilijker  

onderscheiden. Daardoor viel hem het begeleiden van de mensen 

steeds zwaarder.  

 

Wij wensen Will, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

Piet van de Vorst, voorzitter 

Henk Simons, secretaris 
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In Memoriam: Trees Asmussen 

 

Op 31 januari jl. overleed Trees Asmussen 

Mondharmonicaclub zwaar getroffen 

 

We hebben in deze verschrikkelijke tijd ook nog een verschrikkelijk 

bericht gekregen dat onze geliefde dirigente Trees Asmussen op  

31 januari is overleden.  

 

Vanwege de huidige situatie waren de afscheidsdiensten beperkt en 

moeilijk bereikbaar. Namens de club heeft  

onze voorzitter Jan Vogels een laatste  

afscheid gespeeld in de kerk. De Crematie 

was via internet te volgen wat voor velen een 

uitkomst was. 

 

We zullen onze Trees heel erg missen. Trees is 

ondanks haar hoge leeftijd nooit 'oud' gewor-

den, maar is altijd 'jong' gebleven. Ze was een 

zachte persoonlijkheid die erg medelevend 

was en ze leefde voor de muziek in meerdere orkesten. Gewoon een 

lief mens! 

 

Als we 'Surabaya' speelden, stond ze te dansen alsof ze weer als jong 

meisje op het strand van Indonesië stond. Ze heeft zoveel alleen al 

voor onze club gedaan. Niets dan lof! 

 

We wensen haar familie dan ook sterkte met dit grote verlies.  

En wij staan voor de onmogelijke taak om een vervanger te vinden 

voor ons grote verlies. 

 

Namens alle leden van de mondharmonicaclub. 

Tekst & Foto: Ad Brouwers 
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Uren, dagen, maanden, jaren 
 

Een anonieme inzender deed een briefje met een oud gedicht in de 

bus bij De Vliegert en wil graag de herkomst weten, wie het nog  

herkent en of het 'zo oud als Metusalem' is.  

 

Het gedicht luidt: 

 Uren, dagen, maanden, jaren 

 Vliegen als een schaduw heen; 

 Ach! wij vinden, waar wij staren, 

 Niets bestendigs hier beneên! 

 Op den weg, dien wij betreden, 

 Staat geen voetstap, die beklijft: 

 Al het heden wordt verleden, 

 Schoon ’t ons toegerekend blijft! 

 

Het is het eerste van zes coupletten uit een kerkelijk lied, geschreven 

door de dichter Rhijnvis Feith in 1805. De melodie is gebaseerd op 

een 18e eeuws Hernhuttergezang genaamd: O gesegnetes Regie-

ren. Het wordt meestal gezongen op oudejaarsavond. Ik herkende 

het wel omdat mijn vader erg geïnteresseerd was in kerkelijke lie-

deren en hij het soms zelf ten gehore bracht. Maar er zullen ongetwij-

feld nog veel meer lezers zijn die het kennen. 

 

Of het nu zo oud als Metusalem is, dat is een lastige vraag. Metusa-

lem zou volgens het Bijbelverhaal Genesis 969 jaar zijn geworden.  

Nemen we dit letterlijk dan is het gedicht maar een jonkie. Volgens 

sommigen moet men de jaren uit het Bijbelboek echter als maanden 

beschouwen en daarmee werd Metusalem dan toch nog een res-

pectabele 80 jaar. Maar daarmee vergeleken is het lied zelfs ouder.  

 

Is 216 jaar nu echt oud? Welnu, dat hangt er vanaf hoe je er naar 

kijkt. In de kunstgeschiedenis zou men het nog vrij recent vinden, in 

de popmuziek zou het stokoud zijn. 

 

Tekst: Arno Buij 

https://kerkliedwiki.nl/O_gesegnetes_Regieren_(melodie)
https://kerkliedwiki.nl/O_gesegnetes_Regieren_(melodie)
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Woonadviseurs MijnHuisPast 
 

MijnHuisPast geeft voorlichting en advies aan senioren over wat zij 

kunnen doen om zo lang mogelijk comfortabel en veilig in hun huis te 

blijven wonen. In Geldrop-Mierlo wordt het project ondersteund door 

de Gemeente, de Rabobanken en diverse andere organisaties en 

wordt uitgevoerd door Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. 

 

Via de website www.mijnhuispast.nl/geldrop-mierlo geven wij uitvoeri-

ge informatie om dit thuis blijven wonen mogelijk te maken. Daarnaast 

komen we bij senioren thuis om een ‘Wooncheck’ uit te voeren. Een 

woonadviseur loopt met de bewoner door zijn of haar woning om ad-

vies te geven. Deze kijkt samen met de bewoners waar zich eventuele 

obstakels in en om het huis bevinden en wat zij kunnen doen om deze 

aan te pakken. Voor Geldrop-Mierlo zijn we hiervoor op zoek naar  

enthousiaste woonadviseurs. 

 

Je krijgt een uitgebreide instructie en werkt in het begin samen met 

een van onze ervaren woonadviseurs.  

 

Wil je er samen met ons voor zorgen dat ouderen in Geldrop-Mierlo zo 

lang mogelijk prettig in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen?  

- Werk je graag samen?  

- Ben je sociaal vaardig? 

- Kun je werken met een laptop? 

- Heb je affiniteit met praktisch wonen? (Bouwkundig inzicht is niet 

  noodzakelijk). 

- Vind je het leuk om bewoners thuis te bezoeken en te adviseren? 

 

Zo ja, dan maken we graag een afspraak om kennis te maken.  

Stuur een mail met je gegevens en telefoonnummer naar: 

geldrop-mierlo@mijnhuispast.nl 

 

http://www.mijnhuispast.nl/geldrop-mierlo
mailto:geldrop-mierlo@mijnhuispast.nl
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Financieel jaaroverzicht 2020 en begroting 2021 

Graag geef ik hierbij een verkort inzicht in de balans per 31-12-2020  

het financieel resultaat over 2020, de begroting voor 2021 en een  

korte toelichting op enkele onderdelen: 
 

 

Balans per 31-12-2020 

 31-12-2020 31-12-2019 

ACTIVA debet debet 

      

Kas 1,402.30 1,172.25 

Rabobank 134102185 betaalrek. -653.30 9,035.14 

Rabobank 1013149009 spaarrek. 53,146.61 53,141.24 

Debiteuren 172.50 430.75 

Nog te ontvangen 12,864.22 4,846.82 

Vooruit betaalde kosten 1,102.50   

Voorraad emballage 846.26 1,076.26 

      

totaal 68,881.09 69,702.46 

PASSIVA credit credit 

   

Eigen vermogen 17,717.93 20,114.13 

Reserve Jubileumvieringen 11,000.00 11,000.00 

Fonds Onderhoud gebouw/

installaties 

6,946.24 5,215.80 

Fonds inventaris/inrichting 16,298.75 13,793.74 

Vooruit ontvangen contributies 15.00 60.00 

Nog te betalen 916.49 5,504.11 

Rekening Courant van diverse afde-

lingen 

15,986.68 14,014.68 

      

totaal 68,881.09 69,702.46 
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Verlies en Winstrekening 

Omschrijving Resultaat Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 

Lasten       

Inkopen bar 7,543.97 30,600.00 10,000.00 

Kosten gebouw en inventaris/

inrichting 

40,112.50 59,162.23 55,478.03 

Salarissen en vergoedingen 13,841.92 35,472.00 21,950.00 

Kosten ontspanningsactiviteiten 36.47 5,000.00 0.00 

Kosten culturele activiteiten 3,385.26 7,970.00 4,860.00 

Kosten sportieve activiteiten 3,097.09 5,885.00 4,200.00 

Evenementen en vieringen 49.80 1,200.00 1,000.00 

Algemene kosten 7,446.89 7,675.00 8,025.00 

Bestuurskosten 0.00 1,250.00 1,000.00 

Exploitatieresultaat positief   113.00   

Totaal Lasten 75,513.90 154,327.23 106,513.03 

        

Baten      

Verkopen bar 22,941.14 86,500.00 30,000.00 

Vergoeding overhead derden 462.00 1,400.00 400.00 

Contributies 19,674.50 20,400.00 19,500.00 

Rente 5.37     

Opbrengsten ontspanningsactivitei-

ten 

0.00 5,000.00 0.00 

Opbrengsten kienen 2016-2019 486.10   50.00 

Opbrengsten culturele activiteiten 1,683.50 5,250.00 2,500.00 

Opbrengsten sportieve activiteiten 3,038.20 4,050.00 2,800.00 

Sponsoring/donaties 1,626.41 2,340.00 1,600.00 

Subsidies gemeente 19,585.00 19,585.00 20,500.00 

Saldo ontvangsten/uitgaven activi-

teiten commissie 

-65.00 0.00   

Onttrekking Fonds Onderhoud ge-

bouw/installaties 

2,619.56 3,961.45 4,203.45 

Onttrekking Fonds Inventaris/

inrichting 

1,014.99 5,840.78 8,834.58 

Overige baten en lasten 45.93     

Exploitatieresultaat negatief 2,396.20   16,125.00 

Totaal baten 75,513.90 154,327.23 106,513.03  

          ⟹  ⟹ 
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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 2020. 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 eind-

resultaat. Daarnaast is € 10.000,- minder huur betaald aan Stichting  

de Oude Kersenboom door verminderd gebruik van De Vliegert  

vanwege Covid-19. 
 

Salarissen en vergoedingen 

Deze kosten waren in 2020 lager vanwege NOW, een tegemoet-

koming door de overheid.  
 

Verkopen bar  

In 2020 was de baromzet veel lager vanwege de lange tijd dat  

De Vliegert gesloten was. Hierdoor zijn de inkopen voor de bar ook 

veel lager. 
 

Exploitatieresultaat 

Ondanks lagere personeelskosten door NOW, een forse huurverlaging 

en omdat veel onderhoudskosten aan het gebouw en inventaris in 

2020 niet hebben plaatsgevonden, hebben we toch een aanzienlijk 

negatief resultaat. Het wegvallen van de baromzet is de belangrijkste 

reden. 
 

Begroting 2021 

Op het moment van samenstellen van de begroting is De Vliegert  

gesloten vanwege Covid-19. Er is nog geen zicht op het moment dat 

De Vliegert weer open mag, wanneer de bar weer open mag, en 

hoe hoog de bezetting dan weer zal zijn. De verwachting is dat we in 

2021beperkt gebruik kunnen maken van De Vliegert. Dat de overheid 

middels NOW weer tegemoetkomt is zeker, echter hoeveel en hoe-

lang is nog niet duidelijk. De verwachting is dat het resultaat in 2021 

aanzienlijk negatief zal zijn. We zullen er alles aan doen om het verlies 

zoveel mogelijk te beperken. 
 

Michiel Lenssen, penningmeester. 
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Contributie De Kersenplukkers 
 

Automatische incasso van de contributie 2021 

De contributie voor 2021 bedraagt € 15,00. De automatische incasso 

hiervan vindt plaats op vrijdag 26 maart 2021. 
 

Gelukkig heeft bijna iedereen van ons ledenbestand een incasso-

machtiging verstrekt voor de inning van de jaarlijks verschuldigde con-

tributie. Er zijn nog slechts enkele leden die geen incassomachtiging 

hebben afgegeven. Op deze laatste leden wil ik nog maar eens een 

dringend beroep doen om alsnog zo’n machtiging af te geven.  

Stuur mij a.u.b. per e-mail een bericht via: 

penningmeester@kersenplukkers.nl, dan stuur ik u het formulier toe, ter 

invulling en ondertekening. 
 

Wijziging bankrekening, adres, e-mail, telefoonnummer, etc. 

Bij de automatische incasso van de contributies komt het nog regel-

matig 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 per e-mail via 

ledenadministratie@kersenplukkers.nl of  

penningmeester@kersenplukkers.nl door te geven of hiervan een  

notitie in de brievenbus van De Vliegert te stoppen. 
 

In onze ledenadministratie worden ook het e-mailadres en telefoon-

nummer van onze leden vastgelegd. Wilt u bij wijziging van deze  

gegevens evenals bij verhuizing dit a.u.b. direct doorgeven aan de 

ledenadministratie. 
 

Het telefoonnummer van de ledenadministratie treft u vooraan in de 

colofon van dit Nieuws Bulletin aan. 

 

Michiel Lenssen, penningmeester 

mailto:penningmeester@kersenplukkers.nl
mailto:penningmeester@kersenplukkers.nl
mailto:penningmeester@kersenplukkers.nl
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     Overleden 
 

 

 Mevr. M.A. v.d. Linden - Swinkels       mei  2020 

 Mevr. A.C. v.d. Kerkhof - Kuling  27 sept 2020 

 Dhr. W. v.d. Kerkhof    19 nov  2020 

 Mevr. T. Asmussen - de Quillettes  31  jan  2021 

 Mevr. A.R. Vos - v.d. Laar     25  jan  2021  

 Dhr. W. Manders     05 feb  2021 

 Dhr. J. Sleegers     12 feb  2021 

  

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

 

                                  Wandeldata 

 
 

 In de komende periode gaan we tot 

 nader order niet gezamenlijk  

 wandelen. 

 

 

  

Vergaderdata 

  

 Activiteitencommissie      10  mrt 2021 

 Bestuur Kersenplukkers    16  mrt 2021 

 Activiteitencommissie      14  apr 2021 

 Bestuur Kersenplukkers    20  apr 2021 



 15 

 

 

                            

                                Nieuwe Leden 

 

   

           Mevr. E.J. Gähler 

 

 

   Welkom bij De Kersenplukkers 

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 22 mrt 2021. 

 

U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat  

ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -1394 6383. 
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Onze Nederlandse taal 

 

Er zullen onder de lezers van dit Nieuws Bulletin ongetwijfeld mensen 

zijn die wel eens iemand met een niet-Nederlandse afkomst hebben 

horen klagen over hoe moeilijk het is om de Nederlandse taal te  

leren. En laten we eerlijk zijn: het is ook een moeilijke taal, zelfs als je 

er van jongs af aan mee bent opgegroeid. 

 

Zoekende in mijn archief kwam ik onderstaand komisch gedichtje 

tegen dat zou moeten aantonen hoe onlogisch onze taal is, en daar-

om voor kinderen en niet-Nederlanders zo moeilijk te leren. 

 

Het meervoud van slot is sloten, 

maar toch is het meervoud van pot geen poten. 

Evenzo zegt men altijd: één vat en twee vaten, 

maar zal men zeggen: één kat en twee katen? 

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden: ik vloog, 

dus zegt u misschien van wiegen: ik woog. 

Nee, pardon, want ik woog is afkomstig van wegen, 

maar … is nu ik voog een vervoeging van vegen? 

En dan het woord zoeken vervoegt men: ik zocht, 

en dus hoort bij vloeken misschien ook: ik vlocht. 

Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten, 

maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten. 

Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep. 

Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. 

En evenmin hoort bij slopen, ik sliep. 

Want dat is afkomstig van het schone woord slapen, 

maar zeg nu niet weer: ik riep bij het rapen. 

Want dit komt van roepen en u ziet het terstond: 

zo draaien we vrolijk in het kringetje rond. 

Van raden komt ried, maar van baden geen bied. 

Dit komt weer van bieden, ik hoop dat u het ziet. 

Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood. 

U ziet de verwarring is akelig groot. 

Nog talloos veel voorbeelden zijn te geven,    

               ⟹  ⟹ 
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want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven. 

Men spreekt van: wij drinken en hebben gedronken, 

Maar niet van: wij hinken, wij hebben gehonken. 

‘t Is: ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat, 

maar schrijft u niet bij vergeten, vergist, 

dat is een vergissing, ja moeilijk, dat is’t. 

Het volgende geval is bijna te bont, 

bij slaan hoort: ik sloeg, niet ik sling of ik slond. 

Bij gaan hoort: ik ging, niet ik gong of ik gond. 

En noemt u een mannetjesrat soms een rater? 

Dat gaat wel op bij een kat en een kater. 

 

Wellicht dat u bij de eerstvolgende gelegenheid dat u in gesprek komt 

met iemand die de Nederlandse taal nog niet zo goed kan spreken 

even terugdenkt aan dit gedichtje, waarvan ik de herkomst helaas 

niet meer weet… 

 

Tekst: André de Koning 

 

*  *  *  *  *  * 

 

 

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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Bridgeopgave 

 

Het thema is aftroeven. Haal je uit de troefkleur extra slagen? Hoe be-

oordeel je dat? Hier is deel 1 van dit onderwerp.  
 

NZ heeft 2H geboden. Leider is Zuid en de uitkomst is Ru H.  
 

Vragen:  

1 - Hoe kan het dat Zuid 

leider is in het hartencon-

tract? 

2 - Hoeveel verliezers heeft 

het spel van NZ? 

3 - Je kunt een aantal ke-

ren in Zuid aan slag komen 

en dan een klaveren in 

Noord aftroeven. Geen 

goed plan, waarom niet? 

4 - Wat is wel een kansrijk 

speelplan om je contract 

te halen? 
 

Oplossing vorige opgave 

(februari):  

Het spel heeft twee vaste sla-

gen: de azen. Schoppen en 

harten hebben een verdedi-

gende slag. Dat is een slag 

die je pas zeker maakt als de 

tegenpartij de kleur aan-

speelt. Hij bestaat minimaal uit 

een driekaart en een dou-

bleton met elk een plaatje. B 

plus H of B plus V volstaat. 

Hiervan mag je niet afgooien. Dit is een spel dat alle kanten uit kan. 

Na uitkomst Sch 5 leg je de 3 in de dummy. Oost zal van een plaatje 

bij West uitgaan en Sch A spelen, gevolgd door nog een schoppen 

voor de H van de dummy.                ⟹  ⟹              
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De leider neemt de klaverensnit en incasseert vier klaverenslagen, wat 

OW in afgooiproblemen brengt. De klaveren blokkeert maar geeft de 

leider een entree in Noord. Het 

volgende diagram is ontstaan. 

Noord is na Kl 8 aan slag, West 

zag het al aankomen en 

houdt al zijn ruiten. Oost houdt 

al zijn harten. De snit op ruiten 

H kan succesvol worden ge-

nomen en levert de leider een 

extra ruitenslag. De laatste 

klaveren komt ook nog bin-

nen. 1SA+1. 

 

Als Oost in de eerste slag niet Sch A neemt ontstaat een heel andere 

situatie. Zuid maakt dan de Sch B en moet onmiddellijk de ruiten aan-

vallen om de klaverensnit te kunnen nemen. Z speelt Ru A en de  

4 naar de V, helaas voor de  

H van Oost. OW maken ver-

volgens drie schoppenslagen.  

De leider gooit in de dummy 

twee klaveren af en offert er 

zelf een op om met Ru 5 de 

vrijgespeelde ruitenslagen te 

kunnen maken en ook om 

maar niet af te hoeven gooi-

en in harten. In het diagram 

links is West nu aan slag maar 

OW kan alleen nog Ha A en H maken. Zij maakten zo drie schoppen-

slagen, ruiten H en harten A en H en houden de leider op 1SAC. Het 

blijven bewaken van Sch H door Oost heeft geloond. 

 

 

Tekst & Afbeeldingen: Arno Buij 
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Belastinghulp bij aangifte 2020 
 

Ook dit jaar staat er voor u weer een zestal personen klaar om voor u 

de aangifte Inkomstenbelasting IB 2020 te verzorgen. Hierbij gelden 

onderstaande uitgangspunten: 
 

1. Personen die in het verleden gebruik maakten van een van onze 

belastinginvulhulpen kunnen rechtstreeks contact opnemen met die 

betreffende persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd. 
 

2. Personen die voor het eerst van deze service gebruik willen maken 

worden verzocht zich te melden aan de balie in De Vliegert of telefo-

nisch via 0492-663436.  
 

3. 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 belasting-

dienst. 
 

4. 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 aan-

gevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toege-

stuurd. Deze code is nodig om uw aangifte te laten verzorgen. De 

toezendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de belasting-

invulhulp, of reeds eerder doorgeven aan de belastinghulp. 
 

Vanaf begin maart 2021 neemt een lid van ons team 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 aan-

vullend 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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Uw belastinginvulhulpen met hun telefoonnummers: 

Carel van Isterdael  0492 - 662325     Ad Otten    0492 - 662513 

Harrie Peeters       0492 - 663493     Peter v. d. Riet  0492 - 663244 

Wim Schut       0492 - 662036    Joop van Zwet  0492 - 663000 
 

Lijst van te overleggen papieren voor invulling van de  

belastingaangifte over 2020 

a. Het jaarinkomen: 

- De jaaropgaven van alle inkomensverstrekkers, zoals de SVB (AOW/ 

ANW), pensioenfondsen, lijfrenteverzekeraars en overige inkomsten 

over het jaar 2020. 
 

b. Woont u in een eigen huis: 

De WOZ- beschikking van de gemeente met  

Peildatum januari 2019. 
 

- Heeft u een hypotheek, dan de gegevens over de in 

2020 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en het saldo van de 

hypotheekschuld per 31 december 2020. 
 

c. Vermogen (spaargelden, overig onroerend goed en andere beleg-

gingen zoals effecten en leningen): 

- De jaaroverzichten van de banken met daarop de saldi per 1 januari 

2020, de afschriften van bankrekeningen (lopende rekeningen en 

spaarrekeningen) en effectenrekeningen. In het bijzonder gaat het 

om de afschriften met de saldi/waarden per1 januari 2020 en de 

eventueel in het jaar 2020 ingehouden dividendbelasting. 

- Verstrekte leningen. 

- Overig onroerend goed zoals aparte garages, vakantiewoningen  

en dergelijke. 

- Heeft u als alleenstaande minder dan afgerond € 31.000 of heeft u 

samen met uw partner minder dan afgerond € 62.000 vermogen, dan 

hoeft u geen vermogensgegevens te verstrekken.  

- Heeft u aantoonbare schulden dan mogen deze boven een  

bepaald minimum worden afgetrokken. 
 

d. Specifieke zorgkosten: 

De in 2020 betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten   ⟹  ⟹                 
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waarvoor , 

- geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering en  

afrekeningen van de zorgverzekering. 

- Eventuele dieetverklaring. 
 

e. Bewijsstukken van gedane giften:  

- Eventuele giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. 
 

f. Voorlopige aanslagen:  

- Heeft u over 2020 al eerder voorlopige aanslagen ontvangen/

betaald, dan bijvoegen voor verrekening met uw in te dienen aangif-

te.  
 

g. De met betrekking tot de huur- en/of zorgtoeslag 2020 en 2021  

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 2021 heeft ontvangen m.b.t. de aangifte 

inkomstenbelasting 2020: 

- 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. 

 

 

*  *  *  *  * 

 

 

 

Zaterdag 17 april: Sam’s kledingactie 
 

In het kader van Sam’s Kledingactie voor mensen in nood, zal op za-

terdag 17 april op het Kerkplein aan de Pastoor De Winterstraat van 

10 tot 12 uur een kledinginzameling plaatsvinden. 

                ⟹  ⟹ 
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Korte berichten 
 

Sluiting De Vliegert 

Op grond van de thans geldende coronamaatregelen blijft De Vlie-

gert tenminste tot en met 2 maart a.s. gesloten voor alle activiteiten. 

Het bestuur zal u via de website www.kersenplukkers.nl op de hoogte 

stellen van eventuele ontwikkelingen na die datum. 
 

Donorregister 

Als u nog geen keuze hebt gemaakt voor het donorregister dan stuurt 

het ministerie van VWS u een brief met een verzoek uw keuze vast te 

leggen. In maart zullen al deze brieven verstuurd zijn. Wilt u meer we-

ten dan zijn de volgende video's wellicht interessant voor u: 

https://vimeo.com/456488846    https://vimeo.com/456489326  

De eerste video gaat in op de donorwet, wat betekent deze voor u 

en de tweede gaat in op de orgaan- of weefseldonatie zelf. 
 

Webinar Warme Technologie 

Geheugenbibliotheek Geldrop-Mierlo organiseert op 3 maart a.s. om 

19.30 uur een Webinar over het ontwerpen van ‘warme technologie’ 

voor mensen met dementie. Het is menswaardige, gebruiksvriendelij-

ke technologie die mensen in hun kracht zet. U kunt zich gratis inschrij-

ven via geheugenbibliotheek@bibliotheekdommeldal.nl. U krijgt een 

link voor deelname toegestuurd via e-mail. 
 

Beweeggroep Kwiek 

Zo gauw het mogelijk is volgens de coronaregels (wij hopen in april/

mei) wil de LEVgroep samen met Budovereniging De Hechte Band, 

een beweeggroep opzetten. Deze beweeggroep voor mensen met

(beginnende) dementie of geheugenproblemen in Mierlo zal op 

woensdagochtend van 11.15-12.00 uur bij elkaar komen. Er zullen  

10 lessen bewegen & sport voor de doelgroep gegeven worden. Het 

adres is Margrietstraat 63, Mierlo. De lessen zijn helemaal gratis maar 

vol is vol! Wilt u zich alvast aanmelden of wilt u meer informatie?  

U kunt dan contact opnemen met:  

ellen.kerssemakers@levgroep.nl  (06 4151 6453) of met  

De Hechte band: info@dehechteband.nl  (06 1441 1546).  

file:///C:/Users/Henk%20en%20Lies/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W274VXN1/www.kersenplukkers.nl
https://vimeo.com/456488846
https://vimeo.com/456489326
file:///C:/Users/Henk%20en%20Lies/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W274VXN1/geheugenbibliotheek@bibliotheekdommeldal.nl
file:///C:/Users/Henk%20en%20Lies/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W274VXN1/ellen.kerssemakers@levgroep.nl
mailto:info@dehechteband.nl


24  

 
Samen Zingen 

 

Terwijl ik dit bericht schrijf ligt er buiten een prachtig pak sneeuw. Met 

daarover de zon die de sneeuw in duizenden diamantjes verandert. 

Hoe mooi is dit en hoe blij kun je hier van worden. 

 

Het geeft mij in ieder geval een heel fijn, tevreden en warm gevoel, 

hoewel het op dit moment zeven graden vriest. En hoewel het waar-

schijnlijk voor velen van jullie moeilijk is om dan naar buiten te gaan, 

om lekker even te gaan wandelen, was het toch ook voor veel men-

sen een heel mooie bijkomstigheid naast corona. Veel plezier en blije 

gezichten heb ik deze week voorbij zien komen. Discussies of het ijs al 

dik genoeg was om te schaatsen en natuurlijk over de Elfstedentocht. 

 

Al met al heeft het deze week veel mensen doen vergeten dat we 

toch in een crisis zitten. En dat is goed, dit hebben we nodig, even 

alles vergeten en genieten. Daar ga je van zingen, het komt vanzelf, 

de ene melodie na de andere komt in je op. Voor de mensen die 

door de sneeuw aan huis gekluisterd zaten wil ik graag zeggen, hope-

lijk keek je door je raam en genoot van de mensen die hier plezier 

aan beleefden en je zult zien dan word je zelf ook blij. Na een korte 

tijd is alles weer bij het oude en kun je weer naar buiten. Als dan ook 

de pandemie langzaam verdwijnt is het helemaal feest, maar dit 

feestje moeten we nog even uitstellen.  

 

Lieve mensen van Samen Zingen maar ook alle mensen die dit lezen,  

blijf zingen dan zul je merken dat het allemaal wat gemakkelijker 

gaat. 

 

Heel veel gezongen groeten van, 

Maria v.d. Kimmenade 
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Mijmeringen 

 

Altijd heb ik van die losse gedachten gehad, mijmeringen. Maar de 

laatste tijd komt er nog iets anders bij kijken, of ik ze ook kan gebrui-

ken voor mijn stukskes en dat maakt het toch anders. Sommige hou ik 

voor mezelf want die zijn dan weer te persoonlijk en andere weer te 

pikant, ja die heb ik ook hoor.  

 

Mijn vlam en ik zijn al heel wat jaartjes bij elkaar en dan heb je dat, 

alhoewel dat pikante er op den duur wel af gaat 

(jammer genoeg). Maar, hou ik me maar voor ogen 

dat het op veel plaatsen zo zal zijn. Als ik onder de 

douche sta en mijn vlam komt binnen en ik hoor dan 

dat bekende fluitje, dan is dat niet voor het plaatje 

maar omdat zijn bril beslagen is. Zelfspot heb ik in  

ruime mate en degene die dan het hardste lacht 

ben ik zelf. Zoals jullie al gezien hebben ben ik niet 

alleen en ik heb nog het geluk dat we samen zijn, nog steeds.  

 

Zo brei ik dit stukske aan elkaar en dat brengt me weer terug naar 

mijn schooltijd, toen we moesten leren breien. O wat had ik het moei-

lijk. Het duurde zo lang voor ik een lapje aaneen had gebreid dat het 

plakkerig en vies was geworden en het liefste had weggegooid maar 

de juffrouw waakte ervoor dat ik er geen kans voor kreeg om het te 

verduisteren. Mijn moeder moest beslist zien wat voor een gedrocht er 

onder mijn handen was geboren. Ik ben nog steeds geen ster in het 

breien, recht toe recht aan gaat nog wel, maar geen mooie dingen 

zoals de dames van de handwerkclub, dinsdagmiddag in De Vliegert, 

nee dat is niet aan mij besteed. De mondjes staan niet stil maar de 

handjes nog minder. Zelfs sokken komen er uit hun handen, dat is toch 

heel wat meer dan die plaklapjes van mij.  

 

Fijne dag allemaal.  

Tekst: Will van den Boogaard 
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Nieuws uit de biljartzaal  

Carnaval 2021 

Carnaval is weer voorbij. Iedereen heeft het uitbundig alleen of +1 

kunnen vieren. Hierbij kwam onze biljartkeu goed van pas. De lengte 

van de keu is namelijk een meter veertig! Als je dan met je keu je al 

draaiende voortbeweegt dan houd je altijd 1,5 meter afstand. Was je 

ook liefhebber van de avondklok, dan wordt dit nu misschien een  

vrijwillige keuze. Gaan we hierdoor langzaam naar het normaal? We 

mogen het hopen. 

Biljartcursus 

Als we straks weer open mogen denken we aan een herintredingscur-

sus voor onze leden. Vanwege de lange tijd van afwezigheid en de 

wat hogere leeftijden zou dit zinvol kunnen zijn. De cursus besteedt 

aandacht aan hoe je te gedragen rondom de biljarttafels. Wat de 

beste biljarthouding is met je keu. De kunst van het krijten en hoe te 

beginnen (de opstoot). Ook uitleg over de spelregels. Het scorebord 

zou nog te snel kunnen zijn zodat je daar een gevorderde speler voor 

kunt vragen. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je je opgeven via 

de mail. De lessen hopen we in september weer op te kunnen pak-

ken. 

Memories 

Het fotoalbum van onze biljartclub staat op onze website:  

bcdevliegert.kersenplukkers.nl en klik op 'Fotoalbum'. Daarna aanmel-

den met: BCdeVliegert (denk aan de hoofdletters) en wachtwoord: 

biljartclub. Veel plezier! 

Persoonlijke verhalen 

We hebben stapels met verhalen gekregen, zo ontzettend veel dat 

we tijden bezig zijn deze te sorteren en de volgorde van plaatsen te 

bepalen.  

Ondertussen kun je je bezighouden met de opnames die Wim met zijn 

speeltje gemaakt heeft. Kijk op www.sester3.nl/mierlovanboven/.  

Er is een zomer- en winterversie. Met de muis kun je een beetje sturen. 

Contributie 

De contributie Is op 28 januari geïnd. We zijn blij met deze biljartcontri-

butie van € 16,- en hopen er weer heel veel activiteiten mee te  

kunnen organiseren in de loop van 2021, inclusief een mooi jubileum. 

file:///C:/Users/Henk%20en%20Lies/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W274VXN1/bcdevliegert.kersenplukkers.nl
http://www.sester3.nl/mierlovanboven/
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 22 mrt 2021. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in 

te korten. 

U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind je op onze website: 

bcdevliegert.kersenplukkers.nl/ of mail naar:  

biljartclub@kersenplukkers.nl 
 

Bestuur Biljartclub 

Agenda dag datum aanvang 

    

    

    

    

    

    

http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/
mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl/


28  

 


