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SAMEN UIT DINEREN

Op dinsdag 18 februari en woensdag 19 februari 2020 gaan we 
dineren bij FLANDERS te 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: U kunt zich inschrijven vanaf maandag 10 februari t/m vrijdag 14 februari  
2020, 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 lidmaatschapsnummer én de 
andere namen voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees of 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. TELEFONISCH TIJDIG AF.

WIJ NODIGEN ALLE LEDEN UIT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP DONDERDAGMORGEN 5 MAART 2020  IN DE KAPEL CC JVB

– NOTEER DEZE DATUM -

OMDAT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF IN DE WEEK VAN 2 MAART UITKOMT, 
WORDT DE AGENDA TIJDIG GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE 
WWW.KBO-GOIRLE.NL

* VOOR HET JAARVERSLAG EN NOTULEN OVER 2019 DIENT MEN IN TE LOGGEN. LEDEN KUNNEN VANAF WK 8 DE
INFORMATIE OOK OPVRAGEN VIA HET SECRETARIAAT KBOGOIRLE@GMAIL.COM .  

KERSTVERHAAL KERSTVIERING 2019

Tijdens onze kerstviering van 19 december jl. werd door de presentator van Boeremoeske het 
door hem geschreven ‘Hedendaagse Kerstverhaal’ voorgedragen. Dit verhaal werd erg goed 
ontvangen, zo goed zelfs dat men erom vroeg. De leden die belangstelling hebben voor dit 
Hedendaagse Kerstverhaal, kunnen het nu bij mij opvragen.

Het begint zo:

“ … Het verhaal begint in Nazareth, Jozef woonde in zijn met waterpomp verduurzaamde 
woning. Jozef had allerlei tips ter harte genomen en daarom was hij mooi zijn tijd vooruit. De 
regering ging vervolgens allerlei hardwerkende mensen vervelen met verhaaltjes over isolatie 
en geld lenen … “

Stuur een email naar koos.hensing@gmail.com  en ik zal je het verhaal toesturen. 

Koos Hensing
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RAAD VAN ELF KBO-GOIRLE

Het Carnaval start dit jaar op vrijdag, 21 februari 2020. 
De leus in Goirle 2020 luidt: “ Dees raokte nie kwèèt ”. Samen met
mijn adjudant Cobie en mijn Raad van Elf van KBO-Goirle zal ik, Prins
Frans d’n Irste van de KBO, van de partij zijn. 

 We starten traditioneel vrijdag in de Guldenakker ’s-middags
om 14.00 uur. Samen met het Carnavalsorkest ‘t Smoesje
belooft het weer een gezellige middag te worden.

 Op zaterdag zijn we in het Gemeentehuis van Goirle aanwezig
bij de sleuteloverdracht waar onze Burgervader, Burgemeester Mark van Stappershoef, de 
sleutel zal overhandigen aan Dorpsprins Andrè d’n Irste van het Ballefruttersgat.

 Zondagmorgen zal ik met de KBO Raad de muzikale H. Mis in de Sint Jan bijwonen. Ook altijd 
weer een bijzondere gebeurtenis. 

 Maandagmiddag staat Carnavalsbingo in de Wildacker weer op de agenda. De Goirlese 
Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste met zijn adjudant Daan en Prins Martijn d’n Irste en zijn 
adjudant Peter zullen ons daar een bezoek brengen. Een gezellig middagje uit dus.

 
 Op dinsdagmiddag sluiten we ons Carnaval weer af met een bezoek aan het Verpleeghuis 

Elisabeth, waar we gevraagd zijn op een Carnavaleske wijze een modeshow te jureren. Deze 
middag is niet alleen voor de bewoners, maar ook voor ons een middag waar we naar uit kijken
en tevreden op terugkijken.

Tot dan, KBO Prins Frans d’n Irste 

CARNAVALS BINGO VOOR ALLE 50 PLUSSERS VAN GOIRLE

MAANDAG, 24 FEBRUARI 2020

12.30 uur Zaal open en kaartverkoop
13.11 uur Prins Frans d’n Irste van de KBO Raad opent de middag
13.15 uur Bezoek Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste met Adjudant Daan 

en de Jeugdraad
13.30 uur Bezoek van Prins André d’n Irste en zijn Adjudant Peter 

en de Dorps Raad
14.00 uur Start Carnavalsbingo
14.45–15.15 Pauze met een hapje en een drankje
16.15 uur 2e deel Carnavalsbingo
17.00 uur Sluiting

Lokatie: De Wildacker 
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BELASTINGAANGIFTE 2019

Het is weer de tijd voor de aangifte van de inkomstenbelasting over 
het jaar 2019. 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

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 2 maart 2020 van 14.00 - 16.00
uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)
apparatuur mee.
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF : NR 03 MAART 2020

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS 
vanaf 2 maart bij u bezorgd.

 Voor de digitale versie zie onze website
www.kbo-goirle.nl   .  

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 19 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.
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  NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE 
7 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

  OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDING ONTVANGEN:

DHR. J.A.M. OERLEMANS
MEVR. C. DE BROUWER-BROCK
DHR. M. VAN LOON

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

       ------------------------------------------------
LEDENADMINISTRATIE

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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