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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 21 en woensdag 22 februari  2017 gaan we dineren bij Tang’s 

Garden. Zoals gewoonlijk krijgen we weer een 3-gangenmenu aangeboden, 

bestaande uit soep, hoofdgerechten in de vorm van een buffet en een nagerecht.  

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het diner wordt geserveerd om 17.30 

uur. De kosten zijn € 15,50 exclusief de door u gebruikte drankjes.  
 
Wijze van aanmelden:  

Om alle KBO-leden de kans te geven zich in te schrijven voor ’t maandelijks etentje kunt u zich 

inschrijven vanaf maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari  2017, door (bij 

voorkeur) te mailen of te bellen naar:  

 voor de dinsdagavond bij Hannie van de Wal: mailen naar jpvdwal@home.nl  

of bellen naar tel.nr. 013-8220129. 

 voor de woensdagavond bij Jol van Doremalen-van Loon: mailen naar jolvandoremalen@home.nl 

of bellen naar tel.nr. 013-8502427. 

Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer én de andere namen voor wie 

u reserveert doorgeven. Wanneer u niets meer van ons hoort is uw naam (of namen) genoteerd. 

Mocht de avond al zijn volgeboekt, dan mailen of bellen wij u terug. Mocht u onverhoopt niet kunnen 

komen, meldt u zich dan a.u.b. tijdig af. 

 

 

 

Contributie 2017 

KBO-Goirle zal de contributie over 2017 in de periode eind februari/begin maart  via de 

automatische afschrijvingen innen. De contributie bedraagt voor dit jaar € 22,50 per lid. 

Voor enkele leden is de automatische afschrijving niet mogelijk door bijzondere reden. Zij  

ontvangen een brief waarin verzocht wordt de contributie over te maken aan KBO-Goirle. 

 

 

 

 

CARNAVALSBINGO Voor alle 50 plussers van Goirle 

 

MAANDAG 27 FEBRUARI 2017 

Lokatie: De Wildacker 

 

12.30 uur Zaal open en kaartverkoop   

13.11 uur Prins Kees den Eerste opent de middag 

13.15 uur Bezoek Jeugdprins Bram Frutje d’n Irste met Adjudant Dion en de jeugdraad 

13.30 uur Bezoek van Prins Corné d’n twidde, zijn adjudant Sven en de Raad 

14.00 uur Start Carnavalsbingo 

15.00 uur Pauze met een hapje en een drankje  

15.30 uur 2e deel Carnavalsbingo 

17.00 uur Sluiting 

 

Let op er zijn 80 plaatsen!! 

 Vol is Vol !! 
 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 
      5051 SP Goirle   
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BELASTINGAANGIFTE 2016 
 

Het is weer de tijd voor de aangifte van de 

inkomstenbelasting over het jaar 2016. Voor 

veel ouderen is het invullen van het 

belastingbiljet een probleem. 

De ouderenbonden hebben vrijwilligers 

opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het 

doen van de belastingaangifte. Zo zijn er ook 

in Goirle en Riel vrijwilligers die op basis van 

door u verstrekte gegevens, een 

belastingaangifte opstellen. U blijft daarbij zelf 

verantwoordelijk voor de aangifte. 
 
Deze belastingservice is voor personen die de 

AOW leeftijd bereikt hebben met een 

inkomensgrens voor alleenstaande € 35.000 

en voor gehuwden  € 50.000 per jaar. U dient 

wel lid te zijn van de KBO. 

De belastinginvuller werkt op basis van 

vrijwilligheid. Hierbij kunnen de gemaakte 

kosten zoals kopieer- en printkosten in 

rekening worden gebracht. Hiervoor wordt 

maximaal € 12,00 per huishouding gerekend. 
 
In vorige jaren kregen ouderen veelal na 

aangifte belastinggeld terug. In 2016 zijn een 

aantal belangrijke buitengewone uitgaven niet 

meer aftrekbaar. 

Als men echter een oproep van de 

belastingdienst ontvangt om aangifte te doen, 

dan heeft men geen andere keus en moet 

aangifte gedaan worden. 

Een aantal aftrekposten zijn wel gebleven en 

kunnen leiden tot terugbetaling van de 

ingehouden loonbelasting. 

Het blijft daarom nuttig om te ( laten) 

beoordelen of een aangifte loont. 
 
Veel mensen vinden dat een lastig karwei en 

met de vele wijzigingen in het belastingstelsel 

is dat ook niet makkelijk. Bovendien is het 

verstandig om de aftrekposten slim te 

verdelen over de beide partners. Een juiste 

verdeling, geeft het grootste resultaat voor 

teruggaaf. 

Een juiste vaststelling van het belastbaar 

inkomen is ook van belang voor een juiste 

vaststelling van de huur- en zorgtoeslag, de 

berekening van de eigen bijdrage thuiszorg en 

eventuele andere uitkeringen. 

Als men teveel ontvangt, dan moet men dat 

na afloop van het jaar terugbetalen met rente. 
 
Als u de hulp inroept van de vrijwilligers van 

de KBO, dan maken zij voor u een berekening 

van de verschuldigde belasting. Blijkt daaruit 

dat u recht op teruggave heeft dan wordt in 

overleg met u besloten om de aangifte wel (of 

niet) in te zenden. 
 
Wilt u geholpen worden? 
 
Neem dan rechtstreeks contact op met de 

vrijwilliger die vorig jaar bij u is geweest of bel 

met Antoon van den Dungen en u wordt 

teruggebeld door een van de acht vrijwilligers 

voor het maken van een afspraak. 

A. van den Dungen 
 013-5341419 

Belastingservice KBO Goirle/Riel 

 

 

 

Aankondiging ALV 2017 

KBO-Goirle Algemene Ledenvergadering staat gepland voor donderdagochtend 23 maart a.s.  

In de nieuwsbrief van maart leest u hier meer over, maar noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

 

 

Cursussen bij Atelier'78 
 
In maart starten de volgende twee creatieve cursussen in samenwerking met Atelier'78: 

1. Kennismaken met tekenen en schilderen. In 4 lessen maakt u kennis met de basistechnieken 

van tekenen of schilderen. 

De lessen zijn op vrijdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 10,17,24 en 31 maart.  

Docent Els Crawfurd. Kosten voor KBO leden €50.- exclusief materiaalkosten. 
 

2. Sieraden smeden. Iin deze cursus leer je de basistechnieken van edelsmeden. Je ontwerpt en 

maakt zelf een hanger of ring. 

De lessen zijn op dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur op 14,21,28 maart en 4 april. Kosten 

voor KBO leden €50,- exclusief materiaalkosten. 
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Plezierig en zinvol werk 
 

KBO-Goirle heeft bijna 1400 leden; logisch want de KBO heeft senioren veel te 

bieden. Zoals elkaar kunnen ontmoeten en velerlei activiteiten om aan mee te 

doen. Denk aan bewegen en expressie zoals dansen, yoga of schilderen. Maar 

ook valt er op kennisgebied veel te halen over diverse onderwerpen. En dan is er 

ook nog de belangenbehartiging bij de gemeente of voor een individueel lid. We 

helpen bij een Wmo aanvraag of het invullen van belasting formulieren. En 

Goirlenaren van 80 jaar of ouder krijgen bezoek van een vrijwillige ouderenadviseur. 

Niet voor niets dus dat we een grote vereniging zijn. En niet voor niets dat we zoveel vrijwilligers 

nodig hebben die daar hun steentje aan bijdragen. Dat lukt omdat het werken bij de KBO een 

prettige activiteit is. Je ziet bovendien resultaat en dankbare senioren om je heen.  
 
Zwaar weer ... 

Heel anders is het met het bestuurswerk. Tot nu toe ontbreekt de belangstelling hiervoor. 

Bestuurswerk lijkt wel ‘uit’ te zijn of minder gewild.  

Echter in maart a.s. stoppen Koos Hensing en Maurice van der Stee na een periode van vijf jaar. En 

de voorzittersstoel is ook nog leeg. Wij hebben minstens drie nieuwe bestuurders m/v nodig.  

Dat je als bestuurslid “je vrijheid” zou kwijt raken is een misverstand. Ook al zit je in het bestuur, je 

kunt gerust bijvoorbeeld in de zomer of het voorjaar er voor langere tijd op uittrekken. Het werk 

wordt onderling verdeeld zodat het echt te doen is. Het kan voor 90% ingevuld worden op 

momenten dat het jouw uitkomt. 

Ook is het een vooroordeel dat de KBO er is voor ouderen op hoge leeftijd; kbo leden zijn 60+’ers.  

Het is dankbaar werk en je krijgt waardering voor wat je doet. 
 
Het KBO-bestuur heeft nu mensen nodig om niet in zwaar weer terecht te komen. 

Neem dus de moeite en informeer of het iets voor u is, of help ons zoeken en attendeer anderen op 

deze vraag. Ik reken erop dat het bestuur voldoende bemenst kan blijven !! 
 
Voor meer informatie: kbogoirle@gmail.com of 06-10671653 of 06-51908084 
 
Feliks de Vroomen, secretaris. 

 

 

Cliëntondersteuning bij uw Wmo aanvraag 
 
Vorige maand was in het nieuws de uitspraak van de  Centrale raad van Beroep: de gemeente Etten 

Leur mantelzorg niet mag afdwingen van familieleden die niet in hetzelfde huis wonen als de 

hulpbehoevende. En deze uitspraak is nu helder voor alle gemeenten.  

Daarbij ook dat de gemeente de vergoeding hiervoor, die als een persoonsgebonden budget wordt 

verstrekt, niet kan intrekken als een uitwonend familielid deze hulp verstrekt.  

Deze zes regels hierboven zijn een conclusie die te trekken valt uit een beroep van een KBO-lid die 

door de KBO-Brabant juridisch is ondersteund. 
 
Waarom deze conclusie in de nieuwsbrief? 

KBO-Goirle en Riel hebben cliëntondersteuners die u, inwoners van Goirle en Riel, kunnen 

begeleiden bij een Wmo-hulpvraag. Vaak is dat huishoudelijke hulp, maar het kan meer omvatten. 

Zij worden ondersteund door de juridisch medewerker van de KBO-Brabant. Daarom begrijpen ook 

zij de wet en haar uitvoering ervan. Schakel hen in want; 

 Het is goed als een derde u helpt bij uw Wmo-aanvraag. Maar ook later.  

 Het is goed als u begrijpt waarom eventueel uw vraag niet gehonoreerd wordt.  

 Het is goed als u bijvoorbeeld weet waarom een eigen bijdrage wordt gevraagd.  

Juist zij kunnen u helpen een beeld te krijgen wat mogelijk is.  
 
In het afgelopen jaar hebben de cliëntondersteuners tientallen Goirlese senioren geholpen. Dit komt 

niet in de openbaarheid. Spectaculaire 

uitspraken zoals over Etten Leur wel. 

Daarom ook maar eens aangegeven dat 

wij als KBO deze ondersteuning in 

Goirle en Riel ook hebben. Maak er 

gebruik van en neem contact op met de 

KBO als u hulp van hen wilt.  

Voor Goirle is dat e-mail 

kbogoirle@gmail.com of tel. 06-51908084 
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Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 6 maart 2017 is er wederom een inloopspreekuur 

van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. 

Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 

 

 

Uitnodiging Symposium ‘Eenzaamheid en zingeving’ 
 
Op woensdag 8 maart 2017, internationale vrouwendag, organiseert de werkgroep Identiteit & 

Zingeving (I&Z) van  KBO-Brabant een symposium met als onderwerp ‘Eenzaamheid en zingeving’. 

In de eenzaamheid van deze geïndividualiseerde tijd neemt de behoefte aan zingeving toe. Sterker 

nog; onze eenzaamheid kan een zingevingsprobleem worden. Zijn we nog in staat om ons leven 

betekenis te geven behalve dan dat we het materieel zo goed mogelijk willen hebben?  Zingeving, 

het besef ertoe doen, erbij te horen, kan helpen om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. 
 
Wij verwelkomen twee toonaangevende vrouwelijke hoogleraren, Manuela Kalsky en Anja Machielse 

die beiden hun sporen op dit thema verdiend hebben. Beiden spreken op een toegankelijke en 

inspirerende manier over het onderwerp. 
 
Wanneer : Woensdag 8 maart 2017 - Inloop: 09.30 uur - Afsluiting met een drankje: 15.00 uur 

Waar : Cultureel Centrum De Schakel, Kerkstraat 104, 5126 GD   Gilze 

Toegangsprijs: € 20,- p.p. inclusief lunch en consumpties 
 
Aanmelden kan tot 1 maart 2017. Belangstellenden die niet beschikken over internet kunnen zich 

telefonisch aanmelden via: 073 - 644 40 66. Als u wél handig bent met internet, dan kunt u zich 

aanmelden via de website www.kbo-brabant.nl 

 

 

Van de ledenadministratie    << Toos Derix ~ 013-5343209 ~ kbogoirleleden@gmail.com >> 
 
 Nieuwe leden 

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 4 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten hen van harte 

welkom. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgenden meldingen ontvangen. 

* Dhr. F. van Beurden    * Dhr. C. Mooij    * Mevr. J. de Graeve-van de Walle    *Dhr. R. Muurmans 
 
Wij wensen de naasten en de familie veel sterkte met het verwerken van hun verlies. 

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 3 ~ maart 2017 
 
Deze verschijnt samen met het blad ONS vanaf 6 maart 2017.  

Kopij graag aanleveren uiterlijk 22 februari a.s. bij het secretariaat via e-mailadres 

kbogoirle@gmail.com  
 
n.b. Redactie en bestuur behouden zich het recht voor aangeleverde kopij aan te passen of te besluiten deze niet of slechts 
deels te plaatsen. 
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