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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2018 gaan we heerlijk Italiaans dineren 

bij  CASA DI RENZO aan de Tilburgseweg in Goirle. Vanaf 17.00 uur bent u van 

harte welkom en het diner wordt geserveerd om 17.30 uur.  

 

Omdat alles per 1 januari duurder is geworden, is er besloten de dinertjes met € 1,00 te 

verhogen naar € 16,50 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 zich inschrijven vanaf maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari  2018, 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 naam,  telefoonnummer en, dat is nieuw, ook uw  

lidmaatschapsnummer van u en van degene voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw 

voorkeur uitgaat naar “’n vlees-, of deze keer, een kaasgerecht”. 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. Ook verzoeken wij u uw lidmaatschapskaart mee te brengen tijdens de etentjes.  
 
Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, meldt u zich dan a.u.b. tijdig af.  Wanneer u zich pas 2 dagen 

of korter voor de datum van het etentje afmeldt, hebben wij in overleg met het bestuur moeten 

besluiten dat wij  voortaan de kosten van het etentje bij u in rekening brengen. De restaurants hebben 

dan inmiddels hun inkopen gedaan, afgestemd op het aantal deelnemers. Wij vragen hiervoor uw 

begrip.  
 
Jol & Hannie 

 

 

Nieuwe ledenpassen dit jaar  … 

 

Eerder hebben we u bericht over nieuwe ledenpassen in 2018. Ondanks dat op de huidige ledenpas 

staat dat deze t/m 2017 geldig is, is de geldigheid van de huidige passen verlengd. 

Er zijn plannen om met betere kwaliteit passen te komen, die langer meegaan en die er net zo uit zien 

als gebruikelijke pasjes. De Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant heeft om betere kwaliteit 

pasjes gevraagd en moet nu besluiten welke. Daarom kunnen ze pas in het najaar verspreid worden 

aan de 130.000 KBO leden in Brabant. 

KBO-Brabant en wij besluiten dus de huidige passen voorlopig toe te staan als bewijs voor het 

lidmaatschap. Nieuwe leden krijgen een verklaring van hun lidmaatschap tot de nieuwe passen er zijn. 

 

 

22 maart de ALV van KBO-Goirle 

 

De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging KBO-Goirle vindt 

dit jaar plaats op donderdagochtend 22 maart in het CC Jan van 

Besouwhuis. Tijdens deze ALV hoort u hoe 2017 is verlopen en welke 

plannen voor 2018 gewenst zijn. Noteert u vast deze datum. 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Raad van elf KBO-Goirle … 

 

Het Carnaval start dit jaar op 

vrijdag, 9 februari 2018. De 

leus in Goirle 2018 luidt: 

“Dè zie’k gèère”. Ook ik zal 

samen met mijn adjudant Ans 

en mijn Raad van Elf van KBO-

Goirle van de partij zijn. In 

onze nieuwe tenue starten we  

traditioneel vrijdag in de 

Guldenakker ’s-middags om 14.00 uur. Samen 

met het Carnavalsorkest de Smoesjes belooft 

het weer een gezellige middag te worden.  

Op zaterdag zijn we in het Gemeentehuis van 

Goirle aanwezig bij de sleuteloverdracht waar 

onze Burger vader,  Burgemeester Mark van 

Stappershoef,  de sleutel zal overhandigen aan 

Prins Martijn d’n Irste van het Ballefruttersgat.  

Zondagmorgen zullen we de muzikale H. Mis in 

de Sint Jan bijwonen. Ook altijd weer en 

bijzondere gebeurtenis.  

Maandagmiddag staat Carnavalsbingo in de 

Wildacker weer op de agenda. De Goirlese 

Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste met zijn 

adjudant Bram en Prins Martijn d’n Irste en zijn 

adjudant Peter zullen ons daar een bezoek 

brengen. Een gezellig middagje uit.  

Op dinsdagmiddag sluiten we ons Carnaval 

weer af met een bezoek aan het Verpleeghuis 

Elisabeth, waar we de bewoners in met een 

muzikale bingo weer een gezellige middag 

zullen bezorgen. Deze middag is niet alleen 

voor de bewoners, maar ook voor ons een 

middag waar we naar uit kijken.  
 
Tot dan, KBO Prins Wil d’n Irste 

 

 

 

CARNAVALSBINGO 

MAANDAG, 12 FEBRUARI 2018 

 

12.30 uur Zaal open en kaartverkoop 

13.11 uur Prins Wil den Eerste opent de middag 

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

jeugdraad 

13.30 uur  Bezoek van Prins Martijn d’n Irste  , zijn adjudant Peter en de Raad 

14.00 uur  Start Carnavalsbingo 

15.00 uur  Pauze met een hapje en een drankje 

16.30 uur 2e deel Carnavalsbingo  

17.00 uur  Sluiting 

 

Voor alle 50 plussers van Goirle 

Lokatie: De Wildacker 

 

 

 

 

 

 

Gymnastiek Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) 

 

KBO-Goirle ondersteunt de gymnastiek voor ouderen op de woensdagochtend. Het is vrij voor alle 

senioren in Goirle, vandaar dat u het niet las in het wekelijks overzicht van onze activiteiten in de 

geelgekleurde bijlage bij de nieuwsbrief van vorige maand. Maar we vinden het wel zo belangrijk dat 

wij het mee organiseren. Daarom nu aandacht hiervoor: 
 
Elke woensdagochtend: 

09.30-10.15 uur: Gymnastiek met vooral oefeningen voor uw spieren en conditie of om  

11.00-12.00 uur: Gymnastiek met vooral oefeningen voor uw spieren en beweging.  
 
Uitproberen? Loop gerust binnen in de Vendeliersporthal aan de Vendelierhof 1a, op één van deze twee 

tijdstippen bij wat u het leukste lijkt. Na kennismaking met de gezelligheid en de inspanning kunt u 

altijd daar ook lid van worden. 
 
We steunen ook het Volksdansen op de maandagochtend. Daar zijn momenteel wat ontwikkelingen 

gaande en wij informeren u hierover als er meer bekend is. 
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Kenniskring, bedrijfsbezoek aan ASML op 12 maart 

 

ASML, een innovatieve wereldspeler op het gebied van de micro-technologie, maakt machines die op 

chips steeds kleinere details kan aanbrengen. Het hightechbedrijf in Veldhoven opent niet altijd zijn 

poorten. Maar gelukkig maakt zij op 12 maart voor ons van 13.00 tot 16.00 uur een uitzondering, voor 

maximum 40 personen !! 

Wel willen we afstemmen welke belangstellenden willen meerijden en wie bereid is zich als carpooler 

aan te bieden. Aanmelden via kbo-kenniskring@gmail.com . De aanmeldingen worden genoteerd op 

volgorde van binnenkomst. U krijgt meteen daarna antwoord of er nog plaatsen open zijn. 

Uw opgave is definitief na dat bericht en als u vóór 12 februari uw deelnamekosten van € 6 stort op 

Banknummer NL 10 INGB 0001890273, t.n.v. J.H.W.M. van den Abbeelen, o.v.v. Bezoek ASML. U 

krijgt een bericht van ontvangst. Restitutie na afzegging vanaf 12 februari is niet mogelijk vanwege de 

kosten die de Kenniskring voor het bezoek maakt. 

 

 

Kunstkring – lezing door Cees Hollenberg 

 

Als u dit leest staan Carnaval, Aswoensdag en 

de vastentijd nog voor de deur. Pasen en de 

Goede Week lijken nog ver weg. Toch is het zo 

1 april en  Pasen. 
 
In de weken voor Pasen horen en lezen wij 

traditioneel  over de diverse uitvoeringen van 

de Matthäus Passion van J.S. Bach. Wat weten 

wij eigenlijk van de meesterwerk van deze 

componist? 

Weten wij niet meer dan dat het gaat over het  

lijdens- en sterfverhaal van Jezus, volgens het 

evangelie van Matthäus. Of dat een uitvoering 

ongeveer drie uur duurt? Wist u, bij voorbeeld, 

dat J.S. Bach ook de Johannes Passion schreef? 

Het zelfde verhaal, maar dan volgens het 

evangelie van Johannes. 
 
Op 22 maart a.s., vlak voor de Goede Week, 

komt de heer Cees Hollenberg voor leden van 

de Kunstkring een lezing verzorgen in het CC 

Jan van Besouw over dit vocaal meesterwerk. 

Hij zal ook in het kort de beide composities met 

elkaar vergelijken. 

Cees Hollenberg studeerde Musicologie en 

Schoolmuziek en was 35 jaar werkzaam in het 

muziekonderwijs. Wij kennen hem als een 

begeesterd en begenadigd spreker bij zijn 

lezingen. 
 
De leden van de Kunstkring kunnen  binnenkort 

de uitnodiging voor deze lezing verwachten. 
 
Mocht u, na lezen van het bovenstaande, 

belangstelling hebben om lid te worden van de 

Kunstkring, neem dan contact op met Albert 

Wilbrink, tel.nr. 06-40581562, e-mail 

albert.wilbrink@home.nl . 
 
Kennis van kunst is niet noodzakelijk, interesse 

volstaat. Het lidmaatschap is gratis. Wel moet u 

lid zijn van KBO-Goirle.  

Meer informatie over de Kunstkring kunt u 

vinden op www.kbo-goirle.nl onder activiteiten. 

 

 

Vooraankondiging POP-UP Store 

  

Niet zo’n bekende term, “pop-up store”. Het zijn tijdelijke winkels in een winkelcentrum waar iets 

bijzonders te koop is. 

Goirle krijgt ook zo’n pop-up store in het Centrum. De pop-up store “Woon en Leef”. En het bijzonder 

product is: Informatie over veilig en langer thuis (kunnen) blijven wonen, als je ouder wordt.  

Uiteraard doet KBO-Goirle daaraan mee. De pop-up store zal donderdagochtend, vrijdagmiddag en op 

zaterdag geopend zijn. De laatste week van maart en de eerste drie weken in april, steeds met een 

apart aandachtspunt of thema: 

29, 30 en 31 maart : Verhuizen of Verbouwen? Speciaal bedoeld voor jongere senioren. 

5, 6, 7 en  12, 13, 14 april: Conform en veiligheid. Hoe richt je zo goed mogelijk je huis in. 

19, 20 en 21 april:  Zo lang mogelijk zelfstandig. Zoals hulpmiddelen voor senioren. 
 
Belangrijk genoeg om straks eens binnen te lopen, daarom nu een vooraankondiging. 
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Belastingaangifte 2017 
 
Het is weer de tijd voor de aangifte van de 

inkomstenbelasting over het jaar 2017. 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 alle 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 2017 zijn er weer 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 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 5 maart 2018 is er wederom een inloopspreekuur 

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

Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 

 

 

 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 11 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgende meldingen ontvangen: 

* Mevr. R.G.C. Brok  * Dhr. W. de Kievit  * Mevr. E.A.L.C. van Leeuwen 

* Dhr. H.J. Holtmaat  * Dhr. Th. Hartmann  * Mevr. M. Boers-van Breda 

* Mevr. J.M.W.C. Schuurkes  * Dhr. P.C.M. van Eeuwijk * Mevr. J.P.J.M. de Roos-Bertens 

* Mevr. C.C.M. Gillis-Sprengers 

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte met het verwerken van hun verlies. 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 3 = maart 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 5 maart 2018 bezorgd. * 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 21 februari 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. 

 

* Digitale versie:  Vanaf 3 maart staat deze nieuwsbrief op onze webpagina www.kbo-goirle.nl . 
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