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Seniorenvereniging KBO Bergeijk   

Nieuwsbrief februari 2019  
Belastingaangifte  
Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 
Belastingservice om uw belastingaangifte GRATIS te laten invullen.  
Als u van deze service gebruik wilt maken dan kunt u zich hiervoor tot 1 maart 2019 
aanmelden bij Harrie Noten, Brouwershof 2, 5571BT Bergeijk. De aanmelding kan via 
het aanmeldstrookje wat u vindt op de voorlaatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 
 

Busreis Yakult 19 februari 2019  
In samenwerking met EMA Reizen is een leuke dag samengesteld, 
met een bezoek aan de Yakultfabriek te Almere en daarna met een 
bezoek aan een Orchideeënkwekerij. Er hebben zich ca. 80 personen 
voor deze reis aangemeld. Dat wil zeggen dat we met 2 bussen zullen 
gaan. Vanwege de grote belangstelling zijn er nog een beperkt aantal 
plaatsen vrij. Voor opgave graag bij Maria Kolen aanmelden voor 12 

februari a.s. Deelnemers kunnen op 19 februari a.s. op de volgende locaties opstappen: 
07.45 uur Opstaplocatie ’t Loo 
08.00 uur Opstaplocatie De Kattendans   
 
 

Bridgen  
Wekelijks wordt er op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. gebridged in de KBO-
ruimte van de Kattendans. Zou u ook wel willen bridgen maar heeft u geen partner of is 
die op dinsdagmorgen verhinderd? Kom gerust er is altijd wel een partner voor u 
beschikbaar. Ook als u b.v. bij het bieden nog wel wat ondersteuning kunt gebruiken 
bent u van harte welkom. We hebben een gezellige club en voor de prijs van € 1,00 per 
keer inclusief een kopje koffie hoeft u het niet te laten.   
 
 

FYSIO-MIND meer bewegen 
In beweging tijdens de Fysio Mind les! We weten dat het belangrijk is om in beweging 
te zijn. Goed voor het uithoudingsvermogen, de spierkracht, de lenigheid en het 
evenwicht. De les wordt op dinsdag van 13.30 – 14.30 uur gegeven door Ank 
Burgmans, Mindful Fysiotherapeute. Er is reeds gestart op 15 januari jl. Heeft u ook 
belangstelling, kom op dinsdag een kijkje nemen en doe mee! 
 
 

Jaarvergadering 2019 
De jaarvergadering is op dinsdag 26 maart a.s. in de Kattendans. Vast onderdeel in 

deze vergadering is de bestuursverkiezing. De termijn van Maria Kolen en Wim 

Burgmans loopt af. Beiden zijn opnieuw herkiesbaar.  

We zouden graag zien dat het bestuur wordt uitgebreid met 1 of 2 personen die 

bereid zijn om zich een paar uur per week in te zetten voor onze KBO. U kunt zich 

aanmelden door contact op te nemen met onze voorzitter Wim Burgmans tel. 0653 

245 716. U kunt ook een mailtje sturen naar kbo.bergeijk@gmail.com. Als u zich niet 
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zelf kandidaat wilt stellen maar denkt een geschikte kandidaat te kennen willen we 

dat graag van u vernemen. Wim Burgmans neemt dan contact met hem of haar op. 

 

 

Nieuwe leden  

Dhr. Joop van Montfort   Hoek 27 
Mw. Riky van Montfort-Theuws  Hoek 27 
Mw. Nettie Jansen- van Hoof  Het Ronsel 42a 
Mw. Mieke van Loon- Das   Zonnebloemstraat 29 
Mw. Joke van der Heiden   Spaanrijt 3 
Dhr. Piet Houbraken   Lijntstraat 9 
Mw. Mien Houbraken   Lijntstraat 9 
 
 

Overleden leden  
Mw. To Cuijpers- Bloks   Hof 53 17-01-2019  95 jaar 
 
 

Uit eten in februari 
Op dinsdag 26 februari gaan we uit eten bij Eddies Hotel – Restaurant 
Hof 126 – 128 Bergeijk telefoon 0497-575501 
Opgeven kan in de week voorafgaand aan het eten in het restaurant 
elke dag vanaf 11.00 uur. Kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief 
drank. 

 
 

Belangrijke data om niet te vergeten 
Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland. 
Dinsdag  19 februari   Bezoek fabriek Yakult in Almere 
Dinsdag  26 maart    Jaarvergadering Kattendans 
Woensdag  17 april   Bezoek 2de kamer 
Woensdag 12 juni   Door leden voor leden 
 
 

Verkeers Opfriscursus 26 februari 

Verkeersregels veranderen, wegen worden drukker en er verschijnen nieuwe 
vervoersmiddelen in het straatbeeld. Het is voor iedere weggebruiker belangrijk om up-
to-date te blijven. Op dinsdag 26 februari geeft Arie van de Moosdijk een opfriscursus. 
Deelname hieraan is gratis en begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Locatie, bewegingszaal Kattendans 
 
 

Bezoek Tweede kamer  
Als maandactiviteit voor april, hebben wij voor de liefhebbers een bezoek aan de 
Tweede Kamer georganiseerd. Het programma voor 17 april a.s. ziet er als volgt uit: 
12.00 uur   Aankomst Tweede Kamer en een woordje van welkom. 
12.30 - 13.15 uur  Lunch in het restaurant van de Tweede kamer. 
13.30 - 14.15 uur  Gesprek met CDA Tweede Kamerlid René Peters. 
14.15 - 15.30 uur  Rondleiding Tweede Kamer 
15.30 - 16.00 uur  Bezoek Plenaire zaal (Publieke Tribune) 
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16.00 uur   Einde en terugreis 
 
Het maximaal aantal deelnemers is 50 personen. 
De kosten van dit uitstapje bedragen € 15.- per persoon (Incl. bus en lunch). 
Opgeven hiervoor kan bij Maria Kolen. Afrekenen doen we in de bus bij vertrek. 
U kunt zich aanmelden liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk tot 29 maart a.s. 
 
 

Amusement in het Hofhuys 
Binnen RSZK ‘t Hofhuys wordt een gevarieerd amusementsprogramma aangeboden. 
Hieronder vindt u een overzicht van de amusementsactiviteiten in RSZK ‘t Hofhuys voor 
de maand januari:  

• Woensdag 6 februari: Kienen (van 14.00 tot 15.30 uur);  

• Donderdag 7 februari: De reizende jukebox (van 14.00 tot 15.30 uur); 

• Woensdag 13 februari: Marie Christien (van 14.00 tot 15.30 uur).   

Deze activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal van RSZK ’t Hofhuys.  Wijzigingen 
onder voorbehoud. U bent van harte welkom.  
 
 

DigiTaalhuis Bergeijk  
Sinds september 2017 is er een DigiTaalhuis in Bergeijk. Ondersteuning op maat op 
het gebied van schrijven, lezen, rekenen en computeren! 
Het DigiTaalhuis is er niet alleen voor mensen die Nederlands niet als moedertaal 
hebben, maar juist ook voor degenen die in Nederland zijn geboren en naar school zijn 
gegaan. Ook zij kunnen moeite hebben met de Nederlandse taal en het juiste gebruik 
hiervan. Dit is helemaal niet raar als je bedenkt dat er ruim 2,5 miljoen mensen 
laaggeletterd zijn. Ook in de Kempen hebben we te maken met laaggeletterdheid. Zo 
hebben Bergeijk en Valkenswaard te maken met een percentage van 12%. Feitelijk 
kunnen we stellen dat 1 op de 7 mensen laaggeletterd is. Kijk maar eens goed om je 
heen. 
Bij het DigiTaalhuis kijken we samen naar het meest geschikte aanbod voor de cursist, 
het meeste is gratis toegankelijk. U kunt denken aan Klik en Tik (beginners 
computercursus) of een taalmaatje. 
 
Advies zonder afspraak! 
Kent u iemand die moeite heeft met schrijven, lezen, rekenen of computervaardig-
heden? Help mee om laaggeletterdheid te verminderen in de Kempen en vertel deze 
mensen over het DigiTaalhuis in Bergeijk. Samen langskomen mag natuurlijk ook. Het 
DigiTaalhuis heeft elke week spreekuur met deskundige medewerkers. Op maandag is 
dit van 19.30 uur tot 20.30 uur en op woensdag bent u welkom tussen 15.00 uur en 
16.00 uur in het Aquinohuis (dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk). 
 
Meer informatie 
Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende partijen; Wel 
welzijnswerk, gemeente Bergeijk, Stichting Lezen en Schrijven, Ster College en 
Bibliotheek De Kempen. Maar we kunnen het niet alleen, kijkt u mee en helpt u ons 
mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator DigiTaalhuis; 
Macha Mathijssen via m.mathijssen@bibliotheekdekempen of 06-3359 0936. 
 
 
 

mailto:m.mathijssen@bibliotheekdekempen
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Kaarten Kienen  
Data van Rikken en Jokeren zijn:  
Op woensdagmiddag in 2019; 6 febr., 20 febr., 6 mrt., 20 mrt., 
 
Data van Kienen zijn:  
Op woensdagmiddag in 2019; 13 febr., 27 febr., 13 mrt., 27 mrt,. 
Kom eens gezellig langs om mee te kienen of een potje te jokeren of te rikken. Er is 
nog plaats voor zowel dames als heren. U bent van harte welkom.  
De koffie staat klaar!!  
 
 

Vaste activiteiten   
Maandag:  

Aqua-joggen in de Albatros    Eersel    van 09.00 tot 09.45 u.  

Repetitie van “Zang en Vriendschap”  Kattendans    van 10.15 tot 12.00 u.  

Jeu de Boules bij de      Kattendans    van 09.00 tot 12.00 u.  

Koersbal in        

 

Dinsdag:  

  ‘t Hofhuys    van 13.30 tot 16.30 u.  

Aqua-joggen in de Albatros,    Eersel    van 09.00 tot 11.45 u.  

Bridge          Kattendans  van 09.45 tot 12.00 u.  

Fietsen 40 km        Kattendans    vertrek om 13.00 u.  

Aqua-joggen in de Albatros,     Eersel    van 13.45 tot 15.15 u.  

Fysio Mind les (Bewegen)    Kattendans  van 13.30 tot 14.30 u.  

Volksdansen in de   Kattendans  van 19.30 tot 21.00 u.  

Restaurant “de Heerlijkheid”    ’t Hofhuys    van 18.00 tot 20.00 u.  

De keuken is open tot 19.00 uur.  

Woensdag:  

 

Kaarten of Kienen       Kattendans   van 13.30 tot 16.00 u  

Wekelijkse activiteit       ’t Hofhuys    van 14.30 tot 16.00 u.  

Volksdansen Weebosch  

 

Donderdag:  

    ’t Sant    van 10.15 tot 11.15 u.  

Wandelen          Kattendans   vertrek 9.30 u.  

Volksdansen in de    

 

Vrijdag:  

    Kattendans   van 13.45 tot 14.45 u.  

Ouderengym in de        Kattendans    van 09.30 tot 10.30 u.  

 

Ma t/m Vr:  

Ouderensoos         Kattendans van 09.00 tot 12.00 u. 

van 13.00 tot 17.00 u 
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Belastingaangifte over het jaar 2018  
Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingservice 
door FNV deskundigen en twee adviseurs van de KBO.  
Wegens omstandigheden doet de heer Frans Vlemminx geen belastingaangiften meer. 
In zijn plaats komt de heer v.d. Broek als belastingdeskundige van FNV. 
 
De invuldata zijn donderdag 14 maart en donderdag 21 maart a.s. Dit is alleen voor 
leden die door FNV deskundigen hun aangiften laten invullen. 
 
Met degene die hun aangifte laten invullen door KBO adviseurs wordt er een 
persoonlijke afspraak gemaakt, maar dienen zich wel aan te melden via onderstaande 
aanmeldstrook. 
 
Wat moet u meebrengen! 
Voor een snelle en volledige aangifte hebben we (voor zover van toepassing) de 
volgende documenten en gegevens nodig. 
 

• Kopie van de aangifte over 2017 met de bijlagen. 

• Het aangifteblad van de belastingdienst dat u heeft ontvangen voor 2018. 

• De code die u van de overheid heeft ontvangen om te kunnen inloggen. 

• Alle documenten die u in 2018 van de belastingdienst heeft ontvangen, zoals 

voorlopige- en definitieve aanslag, beschikkingen, voorlopige teruggave. Ook 

van de zorg- en huurtoeslagen, inclusief de voorlopige beschikkingen voor 2018. 

• Belangrijke data uit 2018: wanneer samenwonen, huwelijk of overlijden heeft 

plaatsgevonden. 

• Overzicht van de gemaakte kosten met betrekking tot uw bijverdiensten. 

• Alle jaaropgaven van inkomsten over 2018 van uzelf en uw evt. partner, zoals 

van de AOW, pensioenen en uitkeringen, ook van lijfrentes.  

 

ATTENTIE:   

Het vervolg van wat u mee moet brengen vindt U op de laatste pagina. 

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

Aanmeldingsformulier belastingaangifte 2018  

Inleveren voor 1 maart 2019. bij Harrie Noten, Brouwershof 2, 5571BT Bergeijk 

Ik meld me aan voor:  

donderdag 14 maart 2019.  

donderdag 21 maart 2019.  

Ik meld mij aan voor een KBO adviseur/belastinginvuller 

  

naam: ___________________________________________ 

 

adres: ___________________________________________ 

 

tel.nr. ____________________________________________ 
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Extra benodigde documenten: 
❖ Toeslagen; Beschikkingen voor toegekende toeslagen over 2018 en 2019 

O.a.: huur en zorgtoeslagen. 

 

❖ Reiskosten 

Openbaar vervoer; 

Indien van toepassing OV-verklaring of reisverklaring van de 

werkgever.  

 

❖ Giro en 

spaarrekeningen; 

Alle rekeningen en saldi op 31-12-2018. (Ook van kinderen 

onder 18 jaar plus afschriften) 

 

❖ Beleggingen; Betaalde dividendbelasting in 2018 en de waarde van de 

aandelen op 01-01-2017. 

 

❖ Lijfrente; Polis en betaalde premies in 2018: factor A over 2017. 

 

❖ Eigen huis, 

Vakantiewoning; 

WOZ Beschikking 2018 (waarde per 01-01-2017), betaalde 

rente over 2018, schuld per 31-12-2018, eventuele 

hypotheeksplitsing in voorgaande jaren gemaakt bij aankoop 

of verkoop van uw woning, notarisrekening, verkoopprijs, 

hypotheekschuld inclusief alle bankafschriften van de 

hypotheek.  

 

❖ Alimentatie; Ontvangen en betaalde bedragen van/ aan ex partner. 

 

❖ Giften; Aantoonbare betaalde bedragen aan Kerk, instellingen etc.. 

(Bankafschriften meebrengen) 

 

❖ Specifieke 

zorgkosten; 

Eigen bijdrage voor: medicijnen, orthopedische schoenen,  

kunstgebit, reiskosten naar arts/specialist, tandartskosten, 

orthodontist, alternatieve geneeskunde, verpleging in  

ziekenhuis of andere verpleeginrichting.  

 

❖ Weekendbezoek 

gehandicapten 

van 27 jaar en 

ouder; 

 

Alle dagen dat de gehandicapte in 2018 thuis was, gereden 

kilometers om de gehandicapte op te halen en te brengen. 

❖ Beroepsstudie; Kosten voor beroepsopleiding voor uzelf of uw partner. 

 

❖ Levensonderhoud 

van kinderen 

jonger dan 30 jaar; 

Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor 

geen studiefinanciering of kinderbijslag genoten werd.  

Ook betaalde alimentatie aan kinderen. 

 

 

 


