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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 

JAARGANG 18 NR. 2 

 
 
 

 
 
 

 
 

SAMEN UIT DINEREN 
 

Op woensdag 27 en donderdag 28 februari 2019 gaan we dineren bij 

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

harte welkom en het diner wordt geserveerd om 17.30 uur.  

De kosten zijn € 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 u inschrijven vanaf maandag 

11 februari t/m vrijdag 15 februari  2019, door (bij voorkeur) te mailen 

of te bellen naar: 
 
voor de donderdagavond 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, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer van u en 

van degene voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees, vis of 

vegetarisch. 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 telefonisch af.  
 
 

 

 

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING WORDT GEHOUDEN OP 
DONDERDAG MORGEN 14 MAART 2019 IN DE KAPEL CC JVB 

 
NOTEER DEZE DATUM !! 

 
OMDAT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF PAS IN DE WEEK VAN 11 MAART 

UITKOMT, WORDT DE AGENDA TIJDIG GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE 

WWW.KBO-GOIRLE.NL 
 

 

 

 
WE HELPEN ONTMOETINGSPLEK IN DE BIBLIOTHEEK  
 
Mensen die hulp nodig hebben bij boodschappen doen of bij het verzorgen 

van de tuin kunnen terecht bij het WeHelpen ontmoetings- en 

ondersteuningsplek in de Goirlese bibliotheek.  
 
Elke donderdagochtend van 10:00 tot 12:30 || Kosten: Gratis  
 
WeHelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen, geholpen 

wil worden of voor iemand anders hulp wil organiseren. Voor mantelzorgers, 

vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Je bent welkom voor een kopje 

koffie en uw vraag. Er is een vrijwilliger van Contour de Twern aanwezig die 

je verder helpt.  

Kijk ook even op https://gemeente-goirle.wehelpen.nl/NB/Goirle/profielen/  

 
 

      SECRETARIAAT: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a Eikenlaan 8 

      5051 ZT Goirle 
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5 DAAGSE  “alles inclusief” reis naar Stadtkyll, in de Vulkaan Eifel in Duitsland van 

maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni 2019 

 

Stadtkyll ligt midden in de Vulkaan Eifel. We kunnen alle kanten op; zowel actief als ontspannen 

verkennen we het groen van de natuur. We maken een tocht over de vulkaanheuvels met uitgestrekte 

wouden of genieten van het uitzicht over het dal. Op slechts korte afstand ligt de Ardennen. Laat u 

verrassen door het natuurschoon van de Vulkaan Eifel.  

We logeren in Hotel am Park in Stadtkyll. Het hotel beschikt over ruime kamers met  gescheiden 

bedden, televisie, telefoon, zitruimte en airconditioning. De kamers zijn dermate groot dat de 1 pers. 

bedden zeer ruim uit elkaar gezet kunnen worden.  De badkamer is volledig ingericht met een douche, 

toilet en föhn. Alle kamers hebben een balkon. De verzorging is op basis van “alles inclusief”, (logies, 

ontbijt(buffet), lunch(pakket), diner(buffet). Dagelijks zijn alle drankjes van 17.00-24.00 uur gratis. 

Koffie en thee zijn de gehele dag gratis.  

Wat kunt u nog meer verwachten: 1e dag ontvangst met koffie/thee, diverse excursies, en avond-

programma’s.   

 
WIJZE VAN INSCHRIJVEN 
 
Wanneer u zich wilt inschrijven voor de Meerdaagse reis 2019 gaat u eerst telefonisch contact 

opnemen met Hannie van de Wal (tel.nr. 013-8220129). Zij spreekt met u een datum en tijdstip af 

waarop wij uw inschrijven.  

Bij het inschrijven hoeft u geen inschrijfgeld mee te nemen. De reisverzekering wordt door de KBO 

geregeld. Als u een annuleringsverzekering wilt  dan regelt u dat zelf (zie de info die u uitgereikt krijgt 

bij de inschrijving). 
 
Wat dient u WEL mee te nemen bij het inschrijven: 

 Uw KBO pas 

 Uw emailadres (als u dat heeft)  

 Contactadres + telefoonnummer + emailadres van ’n thuisblijver 

 Naam en tel.nr. van uw huisarts 

 Het pasje van uw ziektekostenverzekering 
 
We zijn met z’n allen weer een jaartje ouder geworden. Dat vraagt zorg van ons maar ook van u zelf. 

Een rollator is geen bezwaar, echter we hebben maar ruimte voor 15 rollators; (schrijven er zich méér 

deelnemers in met een rollator dan de maximaal 15 die we mee kunnen nemen, zal er geloot moeten 

worden in deze groep). U dient wel geheel zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen lopen. Helaas is 

het gebruik/meenemen van een rolstoel niet mogelijk.  

 

Kosten van deze reis:  € 405,-  per persoon 

 

Wij hebben nog de beschikking over enkele 2-persoons kamers 

 

U kunt zich uiterlijk tot 31 maart 2019 inschrijven 

 

 

Hannie van de Wal  en Jol van Doremalen-van Loon 

KBO-Goirle Meerdaagse Reis 2019 
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CARNAVAL 2019 
 

Op 1 maart start Carnaval 2019 ook voor de Raad van KBO-Goirle.  

 

In de Nieuwsbrief van december en januari hebben we een oproep 

gedaan voor nieuwe leden van onze Raad van Elf.  

 

= We kunnen nog steeds nieuwe leden, man of vrouw, 

gebruiken om onze Raad te versterken = 

 

De leus in Carnavalesk Goirle luidt:“Aon Swirskaante gelèèk”.  
 

Op 31 januari 2019 verkiezing van onze  Prins/Prinses door de 

leden van onze Raad. 

 

Ons programma is verder als volgt:  
 

o Vrijdag 1 maart 2019 van 14.00 tot 16.30 uur  samen met blaaskapel ‘t Smoesje 

deelnemen aan de Carnavalsmiddag in de Guldenakker.  
 

o Zaterdag 2 maart zijn we aanwezig in het Gemeentehuis waar Goirlese Prins 

Martijn d’n Irste en zijn adjudant Ad en de Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste en 

zijn adjudant Rico aanwezig zijn. Prins Martijn zal de sleutel van Goirle 

ontvangen uit handen van Burgemeester Mark van Stappershoef. 
 

o Zondag 3 maart zullen we de Carnavalsmis in de St. Jan bijwonen. 
 

o Maandag 4 maart van 12.00 tot 16.30 uur aanwezig bij Onze Carnavalsbingo. 
 

o Dinsdag sluiten we af met een steeds weer zeer gewaardeerd bezoek aan de 

bewoners van het Elisabeth Verpleeghuis.  

 

 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
CARNAVALSBINGO VOOR ALLE 50 PLUSSERS VAN GOIRLE 

 

 
MAANDAG, 4 MAART 2019 

 

12.30 uur Zaal open en kaartverkoop 

13.11 uur KBO Prins/Prinses opent de middag 

13.15 uur  Bezoek Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste met  

                    Adjudant Rico en de jeugdraad 

13.30 uur  Bezoek van Prins Martijn d’n Irste met zijn  

                    adjudant Ad 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 

 

Lokatie:  De Wildacker   
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DE KUNSTKRING:  MUSEUMBEZOEK NOORDBRABANTS MUSEUM IN 
DEN BOSCH 

 

In de nieuwsbrief van januari kondigden wij al aan dat de Kunstkring 

in maart de tentoonstelling van Jan Sluijters zal bezoeken. 
 
Inmiddels is dit bezoek met het Noordbrabants Museum geregeld. 
 
Op donderdag 21 maart zullen wij worden opgewacht door 3 

gidsen, zodat wij in 3 groepen van maximaal 16 personen kunnen 

genieten van deze bijzondere tentoonstelling. 
 
Het Noordbrabants Museum toont in deze expositie  het vroege werk van Jan Sluijters. 

In zijn vroege periode trok hij zich nergens wat van aan en experimenteerde onstuimig met de nieuwe 

stromingen in de schilderkunst die elkaar toen in hoog tempo opvolgden. 

De expositie laat zien hoe hij zich met veel energie op het schilderen stortte en al die nieuwe invloeden 

met veel elan in zijn kleurrijke doeken wist te verwerken. 
 
De expositie, die met grote regelmaat op de TV wordt aangeprezen, is te zien t/m 7 april 2019. 

De leden van de Kunstkring ontvangen tijdig een persoonlijke uitnodiging. 
 

 

 
DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE … 
 
Deze vrije inloop is op maandagmiddag 4 maart van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is 
welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
 

 
 
BELASTINGAANGIFTE 2018 
 

Het is weer de tijd 

voor de aangifte van 

de inkomstenbelasting 

over het jaar 2018. 

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.  

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. 
 
Als u 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 

(CAK) 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 
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Hommage aan Piet Verschure † 
 

Bij de voordeur van Corrie en Piet ligt  

een stoeptegel, met daarop de tekst: 

”U staat op een voetstuk”. 
 

Deze markante tekst kan worden gebruikt om aan 

te geven, wat Piet voor de werkgroep “Zingeving“ 

van de KBO heeft betekend en nu door deze groep, 

in figuurlijke zin, met recht op een voetstuk wordt 

geplaatst. 
  
Ongeveer vijf jaar geleden nam hij het initiatief om, via de KBO, ouderen de 

gelegenheid te bieden, in groepsverband, met elkaar stil te staan bij zaken als 

geloof en zingeving. 
 
Dit initiatief werd door het bestuur positief begroet en er vormden zich twee 

groepen, die iedere maand bij elkaar zouden komen in de Wildacker. 
 
Groot was de inzet van Piet bij het zoeken naar relevante, voor de deelnemers 

boeiende onderwerpen, hierbij geholpen door de andere stuurgroep leden en 

uiteraard het meedenken en de inbreng van de deelnemers. 
 
Het voorzitten van de bijeenkomsten, het enthousiasmeren van de deelnemers, 

het bezorgen van verslagen en het contact met de KBO, was bij Piet in goede 

handen. 
 
Kranig hoe hij dit alles, ook tijdens zijn ziekte, heeft kunnen blijven 

volhouden.  
 
Graag spreken wij als werkgroep “Zingeving“ onze bewondering, respect en 

dank uit, voor het vele werk dat Piet heeft verricht om de maandelijkse 

bijeenkomsten succesvol te laten zijn. 
 
Meerdere malen werd door de deelnemers de opmerking gemaakt, de 

bijeenkomsten boeiend en aangenaam te vinden en dat is wat je hoopt dat het 

zal zijn. 
 
Piet, wij zijn je veel dank verschuldigd. 
 
Wij wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen sterkte toe en kracht voor de 

toekomst. 

  

~ Namens deelnemers en stuurgroep “Zingeving“ ~ 
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GRATIS UW VERKEERSKENNIS OPFRISSEN? 

 

Doelgroep: 50+ 

Wanneer:  maandag 11 februari, maandag 18 februari en maandag 25 februari 2019.    

Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

Waar:  Goirle, wijkcentrum De Deel, Frankische Driehoek 3, 5052 BL Goirle  
 
In de gemeente Goirle wordt dit jaar een Opfriscursus Verkeersregels gegeven van 3 dagdelen, ± 2 uur 

per dagdeel. U wordt geacht alle 3 de cursusdagen aanwezig te zijn. 

Personen die in het najaar 2018 hebben aangemeld en nog steeds deze cursus willen volgen hoeven 

zich niet opnieuw aan te melden; een klein berichtje is voldoende. De sluitingsdatum is donderdag 

7 februari 2019. 
Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u bij over alle verkeersregels die in de 

loop der jaren veranderd zijn of dit jaar gaan veranderen: nieuwe verkeersborden, de turborotondes, 

spitsstroken, uitritconstructies, verhoogde kruisvlakken, nieuwe belijningen op de weg, enzovoorts. 
 
Ook dit jaar is de mogelijkheid om aansluitend aan deze cursus (vrijblijvend) zich aan te melden voor 

een individuele praktijkrit (eigen bijdrage van €10,00). Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens 

de cursus.   
 
U kunt zich inschrijven via de mail: johnbekema@home.nl  
o.v.v. Opfriscursus Goirle voorjaar 2019 met uw gegevens:  
man/vrouw || voorletters en achternaam || adres, postcode, plaats || geboortedatum || tel.nr. 
 
Of stuur uw gegevens o.v.v. Opfriscursus Goirle naar: 

Veilig Verkeer Nederland afd. Goirle Riel, p/a Baronielaan 46, 5052 BV  Goirle. 
 

 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 3, MAART 2019 
 
 Deze nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt 

(ivm carnaval) vanaf 11 maart 2019 bezorgd. 
 

 Vanaf 9 maart 2019 kunt u bladeren in de digitale 

versie op onze website www.kbo-goirle.nl . 
 

 Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 27 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWE LEDEN 

 
IN JANUARI HEBBEN WE 7 NIEUWE 
LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM 

 
 

 OVERLEDENEN 
 

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 

VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN: 
 
DHR. P.J. VERSCHURE 
MEVR. L.G.M. DE ROOIJ-DE VRIES 
DHR. G.H. GELINCK 
 
WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES 

 
 
 
---------------------------------------------------- 

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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