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AANGIFTEN INKOMSTENBELASTING
2017!! - HULP NODIG?
Ze zijn weer beschikbaar de belastinginvulhulpen van de KBO Berkel Enschot!
U hebt ze waarschijnlijk al ontvangen,
het jaaroverzicht van de Sociale Verzekeringsbank betreffende de door u genoten AOW over 2017 en de jaaropgaaf van
uw Pensioenfonds eveneens over 2017.
Tijd om weer serieus aandacht te geven aan uw belastingaangifte over het jaar 2017 en te bezien of u
voor een teruggave in aanmerking komt. Ook is het
van belang te checken of u nog wel voor een toeslag
in aanmerking, dan wel of uw toets-inkomen bijgesteld moet worden om terugbetaling achteraf te voorkomen.

info@kboberkelenschot.nl

bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en
de controle op de toegekende toeslagen. De dame en
de heren hebben onlangs weer een bijscholing gevolgd en ook onderling hebben ze weer het een en
ander afgestemd.
Vanaf 1 maart a.s. staan onze belastinginvulhulpen
weer voor u klaar om met u de aangifte 2017 te doen.
Om daarvoor in aanmerking te komen moet u aan een
paar voorwaarden voldoen:

U bent AOW-gerechtigd;

Uw inkomen is maximaal € 35.000,- (alleenstaande) of het gezamenlijk inkomen van u en
uw echtgeno(o)t(e) / partner is maximaal
€ 50.000,-;

Er is sprake van een eenvoudige belastingaangifte.
Misschien ten overvloede nogmaals het volgende:
In voorgaande jaren was het lidmaatschap van een
ouderenbond zoals de KBO niet nodig om in aanmerking te komen voor de hulp van de belastinginvullers
van de KBO Berkel- Enschot.
Door een gewijzigd subsidiebeleid van de provincie
Noord-Brabant en wijzigingen in de ondersteuning
door de Belastingservice is er veel gediscussieerd
over het voortbestaan en de bekostiging van de “belasting-invulhulp vanuit KBO-Brabant”
Gelukkig kunnen wij u meedelen dat KBO-Brabant
heeft besloten de KBO-invulhulpen te blijven opleiden
en begeleiden op het vlak van eenvoudige belastingaangiften.

KBO B-E Belastinginvulhulpen

Zoals u wellicht weet opereren binnen KBO-verband
in Berkel Enschot naast Cliëntondersteuners, Vrijwillige Ouderenadviseurs, Administratieve Ondersteuners ook een flinke groep Belastinginvulhulpen,
vrijwilligers die de deskundigheid bezitten, en daarvoor regelmatig worden bijgeschoold, om u te helpen

Gevolg van dit besluit is evenwel dat nieuwe hulpvragers lid moeten zijn van de KBO (dit vooral i.v.m. de
aansprakelijkheidsrisico’s).
Bent u nu géén lid van onze KBO-afdeling, dan wordt
u toch lid, u kunt dan door de belastinginvulhulpen
geholpen worden en voor slechts € 20,00 per jaar
deelnemen aan alle activiteiten binnen onze afdeling.
De belastinginvulhulpen zullen met degenen die geen
lid zijn van de KBO, maar tot nu toe wel gebruik
maakte van een belastinginvulhulp, nader overleggen. Neemt dus wederom contact met uw invuller op.
Voor het invullen van een aangifte vragen de vrijwilligers € 6,-- per aangifte en maximaal € 12,-- per
huishouden). Zij dekken hiermee hun onkosten.
In bijzondere situaties, bijv. bij hoge reiskosten, kan
hiervan met kennisgeving vooraf worden afgeweken.
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Let op: De belastingdienst stuurt u in een witte
enveloppe een machtigingscode toe.
Bewaar deze goed, deze code is noodzakelijk om uw aangifte te kunnen
doen.
Neemt u dus, wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deze bijzondere ondersteuning, gerust contact op met Thijs Dingenouts, coördinator en hij zal u
in contact brengen met één van onderstaande belastinginvulhulpen.


Mevr. Fien van den Aker





Dhr. Huub van Beurden
Dhr. Jac van Gool
Dhr. Dré van Hal




Dhr. Bernard Stroot




Dhr. Ko Rijnen
Dhr. John Rodenburg
Dhr. Cor Reijne

Coördinator Belangenbehartiging
Thijs Dingenouts (T 013-533 66 90)
Mail: Thijs.dingenouts@ziggo.nl

LENTECONCERT
REGIONAAL SENIOREN ORKEST
Dit jaar geeft het RSO al
voor de éénentwintigste
keer haar lenteconcert in
de Concertzaal van Tilburg. Het orkest is opgericht in 1992 en heeft vorig jaar haar zilveren jubileum groots gevierd.
Ons Lenteconcert wordt dit jaar gehouden op dinsdag
17 en woensdag 18 april 2018 in de concertzaal in
Tilburg (aanvang 14.00 uur),

Kortom een genot voor het gemoedelijke Brabantse
gevoel en het gehoor. Hennie is een bekende producer en gitarist.
De combinatie van RSO Midden-Brabant en dit Brabantse duo, als slagroom op de taart, levert het publiek een afwisselend concert op, boordevol muzikale
kwinkslagen, maar op z’n tijd ook een moment van
ingetogenheid. Kortom, een concert dat laat zien dat
dit geweldige orkest ook na 25 jaar nog springlevend
is door het publiek te verrassen met muzikale hoogstandjes. Alleszins de moeite waard dus om naar te
komen luisteren.
Wij kunnen u een kaartje aanbieden voor € 11,-. In
de prijs is inbegrepen de garderobe, koffie, thee of
het bronwater tijdens de pauze.
U kunt deze belevenis meemaken door kaartjes te
bestellen via onze website:
www.rsomiddenbrabant.nl.
Via de website kunt u direct betalen.
Ook kunt u kaartjes bestellen via de ticketservice van
Theaters Tilburg: www.theaterstilburg.nl of aan de
kassa bij Theaters Tilburg.
Hebt u moeite met het bestellen van de kaartjes dan
kunt u met ons contact opnemen via de website of
met de contactpersoon vermeld onder aan deze brief.
LET OP
Kaarten kunnen vanaf één uur voor aanvang van het
concert opgehaald worden bij de gastvrouwen van
het RSO aan de ingang van de Concertzaal.
Met uw voorkeurswensen van zitplaatsen houden wij
zoveel mogelijk rekening. De plaatsen worden toegekend op volgorde van betaling.
Zit u in een rolstoel, meld dit dan a.u.b. bij onze
contactpersoon:
mevr. Noor de Beer, T 013-504 24 47,
e-mail: noor27@home.nl.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur RSO Midden-Brabant
Meer informatie over het RSO Midden-Brabant vindt
u op de website www.rsomiddenbrabant.nl.

ONZE KOFFIE-UURTJES IN 2018
Dit jaar hebben we Lya de Haas en haar partner Hennie Korsten, haar vaste begeleider, als gastspelers.
Lya is bekend door haar mooie, vaak gevoelige, liedjes en haar programma “Op z’n Brabants” op Omroep
Brabant, met vooral (blaas)muziek uit onze omgeving
of in ons provinciale dialect. Haar bekendste lied,
“Ons lieve Vrouwke” , wordt heel vaak gedraaid bij
jubilea en andere bijeenkomsten. Optredens van haar
geven echte warme Brabantse sfeer en gezelligheid.

De senioren die het prettig vinden om bij
een kopje koffie of thee andere senioren
te ontmoeten zijn ook dit jaar allen weer
hartelijk welkom. Dus ook in 2018 op de
eerste woensdag van de maand tussen 10
en 12 uur, in de nieuwe Schalm in Ons Koningsoord.
Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door de
KBO/SWO. Bent u niet in staat om zelf te komen dan
kunt u voor vervoer bellen naar: Ine van de Wiel
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(T 533 37 57) of
(T 533 26 04).

naar

Els

van

der

Meijden

Wilt u voor de eerste keer komen en hebt u nog behoefte aan meer informatie dan kunt u bellen naar Ria
van de Kam (T 533 26 21).
Schrijf a.u.b. onderstaande data in uw agenda of op
uw kalender zodat u ze niet vergeet.
De data voor onze koffie-uurtjes in 2018 zijn:
7
4
2
6

maart
april
mei
juni

4
1
5
3

juli
augustus
september
oktober

7 november
5 december

Wij hopen u allen te ontmoeten.
KBO/SWO - Werkgroep SocMa

AANMELDING VOOR THEATERS TILBURG
GROEP WEER OPEN!
Leden die gedurende het thans
nog lopende seizoen 2017-2018
deelnemer zijn hoeven zich niet
opnieuw aan te melden; zij krijgen automatisch het
programmamagazine en het KBO-bestelformulier
toegezonden.
Voordelen van deelname:

via de KBO kan men bij voorrang eersterangs
plaatsen reserveren voor schouwburg, concertzaal en studio.

via de KBO betaalt men per incasso in drie termijnen per 1 augustus, 1 september en 1 oktober.
Ook KBO-ers die niet over eigen vervoer beschikken
kunnen zich aanmelden. Indien nodig wordt dan een
beroep gedaan op deelnemers mét vervoer die naar
dezelfde voorstelling gaan. Als bijdrage wordt daarvoor een bedrag van € 2,- gevraagd. Een vervoersprobleem kan zo meestal worden opgelost.
Ieder lid van de KBO kan zich via het aanmeldingsformulier tot 1 april 2018 vrijblijvend inschrijven voor
de Theaters Tilburggroep. Aanmelden is alleen nodig
voor nieuwe deelnemers d.w.z. voor KBO-leden die
gedurende het lopende theaterseizoen 2017-2018
geen kaartjes via de KBO hebben besteld.

Binnen de daarvoor aangegeven termijn heeft men
dan de gelegenheid om via dat KBO-bestelformulier bij de KBO eersterangs kaartjes te bestellen
voor één of meer voorstellingen naar keuze. De termijn voor deze bestelling is helaas tamelijk kort. Dat
komt door het feit dat Theaters Tilburg voor ons bij
voorrang plaatsen reserveert en dit gebonden is aan
een bepaalde einddatum.
Voor nadere informatie kunt u altijd bij een van onderstaande leden van de werkgroep terecht.
De KBO-werkgroep Theaters Tilburg bestaat uit:
Ad Oomen, voorzitter
Tobias Asserlaan 23
Frank Smarius (namens het bestuur)
Pieter Bruegellaan 28
Ria en Huub van Beurden
Steenovenlaan 11
Riny Fijnaut
Schaapkenslaan 63
Anny van Gool
Jeroen Boschlaan 4
Hanny Jong
Puccinilaan 3

T 533 20 23
T 533 12 92
T 533 19 57
T 533 26 28
T 533 31 96
T 533 20 69

U kunt ook het aanmeldingsformulier invullen en versturen via de kbo-website:
www.kboberkelenschot.nl.

LITERAIR CAFÉ MET LIDEWIJDE PARIS
Lidewijde Paris begon na vijfentwintig jaar in het Boekenvak
als uitgever en redacteur in
2016 met De Lees!ambassade om het literaire lezen
op een toegankelijke en onderhoudende manier te
promoten. Haar boeken Hoe lees ik? (6 drukken) en
Hoe lees ik korte verhalen? (februari 2018) worden
door een breed publiek gelezen, van leesclubs tot leraren, van schrijvers, vertalers, leerlingen, studenten
tot gewone lezers. Haar Lees!workshops brengen
haar door het hele land.

Bestellen kaartjes
Zodra het programmamagazine van Theaters Tilburg
beschikbaar is (meestal eind april), ontvangen alle
huidige deelnemers en de nieuwe deelnemers een
exemplaar. Daarnaast ontvangt men een brief van de
KBO met nadere informatie en een bestelformulier.
Lidewijde Paris
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‘Natuur’, dat is het schitterende thema van de Boekenweek 2018! Waar denk je dan aan? Een blad dat
langzaam van een boom valt, een weg die verdwijnt
in de mist, verdorde bloemen in een tuin. Donkere
bossen, diepe vijvers, dansende veulens, zon of
sneeuw… noem maar op: alles komt voor in romans
en gedichten. Zijn al die natuurdetails bedoeld om
een huis, een tuin, een tijd of een land tot leven te
wekken of steekt er meer achter al die bloeiende en
groeiende details? Aan de hand van veel bekende en
onbekende gedichten en romanfragmenten laat Lidewijde Paris zien dat de meeste details inderdaad niet
zo onschuldig zijn als ze lijken, wat ze voor stille signalen geven en hoe je ze kunt interpreteren.

Lidewijde leest voor en laat zien en legt uit wat voor
verschillende functies natuur in de literatuur heeft.
Van Kloos tot Bloem, van A. Alberts tot Nathan Hill,
van Margriet de Moor tot de bijbel… alles komt langs.
Voorbereiding is niet nodig en ieder kan alles vragen.
Datum en tijd
Woensdag 21 maart van 20u00 tot 22u00 uur
CC De Schalm, Berkel-Enschot
Kosten: € 4,- (leden KBO)
€ 5,- (bibliotheekleden)
€ 7,50 (niet-leden) inclusief koffie of thee.
Kaartjes zijn vanaf 28 februari te koop bij in de Bibliotheek Berkel-Enschot en CC De Schalm of te reserveren via berkelenschot@bibliotheekmb.nl.

AANMELDINGSFORMULIER THEATERS TILBURG GROEP
(LET OP! Leden die gedurende het thans nog lopende seizoen 2017-2018 deelnemer zijn hoeven zich niet
opnieuw aan te melden; zij krijgen automatisch het programmamagazine en het KBO-bestelformulier toegezonden.)
AANMELDING ALS NIEUWE DEELNEMER AAN DE THEATERS TILBURG GROEP 2018-2019
Ondergetekende(n) meldt/melden zich aan voor deelname aan de Theaters Tilburg Groep:
Naam 1:

________________________________

Lidnr. KBO:

______________________

________________________________

Lidnr. KBO:

______________________

Handtekening:
Naam 2:
Handtekening:
Straat:

________________________________

Woonplaats:

_________________________

Postcode:

Tel.: _____________

______________________

E-mail:

____________

Dit aanmeldformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 1 april 2018, inleveren bij een van de
leden van de werkgroep.

