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Laat geen geld liggen bij de Belastingdienst !
De tijd voor het doen van de belastingaangiften
over het voorbije jaar is weer aangebroken.
Alle ouderen, die naast een A.O.W.-uitkering ook
nog een pensioenuitkering ontvangen, hebben
inmiddels bericht ontvangen dat zij aangifte moeten doen. De meeste gegevens worden door de
Belastingdienst tevoren al op de digitale aangiftebiljetten ingevuld. Men wordt verzocht om deze
goed te controleren en zo nodig te wijzigen.
Wat de Belastingdienst echter niet weet en dus
ook niet heeft ingevuld, zijn de extra kosten die u
heeft gemaakt vanwege uw persoonlijke omstandigheden. Deze extra kosten kunnen - onder bepaalde omstandigheden - er toe leiden, dat uw
belastbaar inkomen wordt verlaagd. Dit betekent
dan een lagere belastingaanslag of het kan zelfs
leiden tot een teruggaaf. Een verlaging van het
belastbaar inkomen leidt bovendien veelal ook tot
een hogere zorg- en huurtoeslag. Kosten, die voor
persoonsgebonden aftrek in aanmerking komen,
zijn zoal die voor:
Uitgaven voor specifieke zorg.
• Genees- of heelkundige hulp (verpleging in ziekenhuis e.d., tandarts, fysiotherapie, specialist
of paramedicus).
• Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook
homeopathische middelen).
• Hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten,
gebitten en gebitsprotheses).
• Aanpassingen (b.v. aan auto of fiets).

• Vervoer (naar arts of ziekenhuis per eigen auto
of openbaar vervoer alsmede hogere vervoerskosten door ziekte of handicap).
• Bepaalde diëten.
• Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit
(deels aftrekbaar).
• Extra kleding en beddengoed (onder voorwaarden).
• Reiskosten voor langdurig ziekenbezoek aan
naaste verwanten (onder voorwaarden).
Betaalde partneralimentatie.
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig
gehandicapten.
Ook voor ouderen, die enkel een A.O.W.-uitkering
ontvangen en die daarom niet verplicht zijn om
aangifte te doen, kan het - als ze specifieke zorgkosten hebben gemaakt - interessant zijn om toch
middels een vrijwillige aangifte belasting terug te
vragen.
Ieder K.B.O.-lid kan een beroep doen op hulp van
onze belastinginvulhulpen.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Op advies van de K.B.O.-Brabant mogen zij een onkostenvergoeding rekenen van € 12,-- per aangifte.
WACHT NIET TE LANG EN MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK MET EEN VAN ONZE BELASTINGINVULHULPEN. ZIJ STAAN VOOR U KLAAR !
(Hun namen en telefoonnummers staan op
pagina 5 van deze KBObodeHoeven vermeld).

U hebt recht op de volgende toeslagen:
Zorg toeslag voorwaarden:
Uw inkomen moet minder zijn dan €30.481 p/jaar
voor alleenstaanden of €38.945 met partner
Uw vermogen moet minder zijn dan €116.613
voor alleenstaanden of 147.459 met partner.
Huurtoeslag voorwaarden:
De huur mag niet hoger zijn dan €737 p/maand.
Uw vermogen moet minder zijn dan €30.846 voor
alleenstaanden of €61.692 met partner.

Er is geen maximum eis voor het inkomen.
Het te ontvangen huurtoeslag bedrag is afhankelijk van :
 het huurbedrag
 aan tal bewoners
 jaarinkomen soort woning.
De belastingdienst heef een proefberekening
hiervoor opgesteld.

Moeilijk??? vraag het aan de kbo belasting adviseur.

Jaarvergadering KBO-Hoeven 2020.
Wij willen de leden er nu al op wijzen, dat onze jaarvergadering gehouden zal worden op

donderdag 19 maart 2020.
Houd deze middag dus vrij om alles over het wel en wee van onze vereniging mee te beleven.
De definitieve uitnodiging en de agenda ontvangt U volgende maand.
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Werkgroep Belangen Behartiging.
Wist u dat …februari 2020.
•

•

•

•

Om fit en gezond te blijven kunt u ook wekelijks wandelen. Bij onze KBO is een actieve wandelgroep
actief waar u bij aan kunt sluiten. Probeert u het eens!! Daarnaast is Halderberge zo mooi dat u vanuit verschillende locaties kunt starten om onze mooie gemeente te ontdekken! Het voorjaar komt er
aan. Ga er op uit!!!!!!
Nog 1 maal………de belastingopgaven komen er weer aan, doe uzelf niet tekort!!! U kunt misschien in
aanmerking komen voor zorgtoeslag of huurtoeslag. Neem contact op met een van onze belastingadviseurs als u hier meer van wil weten.
Tot nog toe is de winter ons erg ‘ vriendelijk ‘ geweest. Mocht het alsnog erg winter worden, help elkaar dan met het schoonmaken van de trottoir of eventueel boodschappen doen. Laat elkaar niet in
de steek!
Hebt U een beperking? En kunt U daardoor niet meer met het openbaar vervoer reizen, dan zijn er
andere vervoersmogelijkheden. Hebt U geen beperking en is het openbaar vervoer voor u beperkt te
gebruiken? Dan is er ook de deeltaxi, een aanvulling op het openbaar vervoer. Binnenkort verschijnt
er een flyer met alle mogelijkheden om u van huis uit naar uw bestemming te brengen en terug.

Nieuws van de mantelzorgondersteuning
Even voorstellen: Wij zijn Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld, vanaf 1 januari 2020 werkzaam bij Surplus en de nieuwe
mantelzorgondersteuners binnen de gemeente Halderberge.
Wat is mantelzorg eigenlijk? Mantelzorg is alle hulp aan iemand
die zorg of ondersteuning nodig heeft uit de directe sociale omgeving. Hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
Misschien bent u mantelzorger of kent u mantelzorgers. Er zijn in
Nederland namelijk meer dan 4 miljoen mantelzorgers. Mantelzorg
is erg waardevol want mantelzorgers maken het mogelijk dat een
ander zo lang mogelijk zelfstandig blijft.
Wij bieden ondersteuning aan deze mantelzorgers door het verstrekken van informatie over inzet van respijtzorg of vrijwilligers,
het ondersteunen bij het aanvragen van hulp en er worden activiteiten georganiseerd. Maar vooral ook kunnen mantelzorgers bij
ons terecht voor een luisterend oor. De verstrekking van het jaarlijkse mantelzorgbedankje wordt ook door ons verzorgd.
Elke dinsdag tussen 9.00 en 11.00 uur houden wij spreekuur bij
het Punt in Hoeven. U kunt dan altijd vrijblijvend langskomen om
kennis te maken en uw vragen te stellen.
Onze contactgegevens
Patricia den Bakker: 06-10526950
Tessa van Verseveld: 06-10918131
Email: mantelzorg.halderberge@surplus.nl

Alzheimer Café Halderberge
Themabijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken
heeft. Iedere eerste maandag van de maand van 19:30 uur tot 21:30
uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Onze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, koffie/thee is gratis.
www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 3 maart 2020.
Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk vrijdag 21februari 2020.
Per email naar bodehoeven@ziggo.nl
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Informatiemiddag over Elektrofietsen en Veiligheid
door Carl Veeke
Vrijdag 28 februari
14.00 uur in Het Punt.
De elektrofiets neemt een
enorme vlucht en is niet meer
weg te denken uit het straatbeeld. Door de komst van de
elektrofiets kunnen mensen
langer blijven bewegen en wordt er veel meer gefietst in Nederland, ook wanneer het wat harder
waait. Dit zorgt voor een gezondere bevolking.
Jong en oud gaan voor de elektrofiets, maar er
kunnen nogal wat vragen ontstaan zoals: Het
aanbod van elektrofietsen is enorm, maar welke
fiets is geschikt voor u? Is de fiets waar u nu mee

rijdt geschikt voor u? Hoe kunt u veilig op een
elektrofiets rijden? Koopt u een fiets via internet
of bij de lokale fietsenmaker? Dit zijn allemaal
vragen waar u vrijdagmiddag 28 februari antwoord op kunt krijgen. Dan zal Carl Veeke, van de
lokale fietsenwinkel, tijdens een gezellige middag
een presentatie komen geven over elektrofietsen
en de veiligheid die daarbij komt kijken. De middag is bedoeld voor zowel mensen die al op een
elektrofiets rijden als voor mensen die van plan
zijn om een elektrofiets aan te gaan schaffen.
Carl zal enkele nieuwe modellen voor u meebrengen waar u, als u dat wilt, een proefrit op kunt
maken.
Wij hopen op een ruime opkomst.

Telefooncirkel in de Gemeente Halderberge
In de Gemeente Halderberge wordt in samenwerking met de ouderverenigingen en het Rode Kruis gesproken over het opzetten van een telefooncirkel. Het doel is, om mensen die minder zelfredzaam zijn, zelfstandig thuis wonen en weinig sociale contacten hebben, regelmatig
contact te laten onderhouden met een deelnemer aan de telefooncirkel. Elke dag zal er een kort telefonisch contact zijn. Op deze manier is
er controle of alles goed gaat met de deelnemer, of dat er actie ondernomen moet worden. Ook zal er een paar maal per jaar een ontmoeting georganiseerd worden voor de deelnemers en de vrijwilligers. We
zijn op zoek naar vrijwilligers die aan de telefooncirkel willen meewerken. Maar ook willen we onderzoeken of er voldoende animo is om aan een dergelijke cirkel mee te
doen.
Dinsdag 17 maart van 14.00 – 15.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst in het Gemeentehuis te Oudenbosch. Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Bij voldoende deelname start
de telefooncirkel op maandag 11 mei 2020.
Zou u mee willen helpen of zou u graag gebruik maken van de telefooncirkel, dan kunt u zich nu al opgeven bij: Gerda Braspenning telefoon 0165 502112 of email gerda.braspenning@ziggo.nl

Inloopspreekuur fysiotherapeut
Mijn collega Inge van Rijthoven is begonnen aan haar welverdiende pensioen!
Daarom zal ik het inloopspreekuur van Inge gaan overnemen; voor de eerstvolgende keer op 6 febr. 2020.
Ik zal me daarom even voorstellen. Ik ben Cees Caron, 58 jaar en sinds 1987
werkzaam in Hoeven. Eerst voor mezelf begonnen in het Elisabethpark met
een eigen praktijk voor fysiotherapie en sinds 1999 heb ik de praktijk van
Twink Le Poole overgenomen in het Verhaegenpark. Sinds 2006 heb ik samen
met Dankert Geene en Marjolein den Arend de praktijk voortgezet in het pand
waar we nu zitten aan De Lange Meeten 6a. Iedereen die twijfelt van ‘zal ik
met dit kwaaltje of pijntje eens naar de dokter gaan’ (als het met gewrichten,
spieren, botten of pezen te maken heeft dan!), kan naar het inloopspreekuur
in Het Punt komen. Ik zal dan samen met hem/haar bekijken of vervolgbehandeling nodig is of dat een bezoek aan de huisarts toch niet beter is. Soms is
een advies al genoeg! Ook zal ik voor belangstellenden wat leuke oefeningen
verzorgen om de lenigheid en kracht op peil te houden!
Rust roest namelijk……
Ik hoop de komende donderdagen vanaf 13.30 uur in Het Punt met u kennis te kunnen maken.
Cees Caron
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Filmavond

Vrijdagavond 28 februari

‘Dear John’
geregisseerd door Lasse Hallström
met Channing Tatum, Amanda Seyfried en Henry Thomas
Een jonge soldaat John Tyree (Channing Tatum), is met verlof en
wordt verliefd op de schitterende, maar conservatieve studente Savannah Lynn Curtis (Amanda Seyfried). De twee beleven een mooie
tijd en wanneer John weer op uitzending gestuurd wordt, beloven ze
elkaar brieven te schrijven om hun liefde levend te houden. Maar de
lange afstand tussen beiden lijkt voor meer problemen te zorgen dan
verwacht.
Aanvang 19.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur

Schilderij van de maand
Wat, ik niet kunnen tekenen…….” lijkt deze struisvogel wel te zullen
zeggen. Ik hoorde Annie van der Linden vorig jaar nog bescheiden
zeggen: “Ik kan helemaal niet tekenen, maar ik kom hier A: voor de
gezelligheid, B: om wat bij te leren”. Et voilà, …….dan is hier het resultaat! Deze struisvogel bewijst wel het één en ander, zou ik zo zeggen. Met snelle potloodstreken schetst ze zo maar even een struisvogel op papier, die het waard is om een ereplaats in de kamer te krijgen. Brutaal en zelfverzekerd kijkt de vogel je aan alsof ze wil zeggen: “dat heb ik hem toch maar weer mooi gelapt”. Het glanzende
donkere oog op de juiste plaats, zo ongeveer volgens de gulden snede, de oogharen ragfijn uitgebeeld en de bek naar voren in een donkerder contrast, terwijl de lange hals wat minder geaccentueerd
wordt. Zo hoort een tekening te zijn. Annie, die altijd zo bescheiden
is, krijgt van mij de volle loftrompet toebedeeld voor dit prachtige
werk. Zet er maar gerust je volledige naam onder Annie, het is het
zeker waard!
Piet Bruijns

De wijkzuster. Anja Otto houdt iedere donderdag inloopspreekuur van 13.30 tot 14.30 uur
op haar kantoor De Halderberg 54, naast ‘Het Punt’
Zij is maandag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar via 06-51151838. Mail: a.otto@surplus.nl
De mantelzorgconsulente. Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld, van de gemeente Halderberge, is iedere dinsdagochtend van 9 tot 11 uur aanwezig in Het ‘Punt’. Daar kunnen mantelzorgers
vrijblijvend binnenlopen met al hun vragen.
De mobiliteitsconsulentes, Jeanne Jochems en Yvonne Gransjean zijn te bereiken via Loket Surplus.
Tel. nr. 0165 313100.
Wanneer iemand iets weet betreffende een langdurig zieke vanuit ons ledenbestand.
Laat het ons weten, via Yvonne Gransjean, bestuurslid, tel.: 0165 505877 of via email:
yvonnegrans@gmail.com
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De nieuwe website van www.kbo-hoeven.nl staat online
Deze website heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen en is nu niet alleen op de computer maar ook
op tablet en telefoon goed te bekijken. Heeft u op– en of aanmerkingen over deze nieuwe website,
neem dan contact op met de webmaster van KBO-Hoeven Kees Braspenning telef. 0165 502112
of per email kees.braspenning@ziggo.nl

Hulpverlening aan KBO-leden

Ledenmutaties
Nieuwe leden:

Belastinginvulhulp:
Karel Siebelink

0165-503968

Paul Bakkers

Hoeven

Ben v.d. Valk

0165-506271

Jan van Merriënboer

Hoeven

Jan van Zitteren

076-5037357

Nel Hordijk-Bol

Bosschenhoofd

Gied van Lier

0165-502933

Piet de Pijper

Hoeven

Gerry de Pijper-Jaspers

Hoeven

Ouderenadviseur:
Olga de Korte

0165-503237

Toine Wagemakers

Hoeven

Karel Siebelink

0165-503968

Marian Wagemakers-Meijs

Hoeven

Henny Smits

Hoeven

Rian van den Berg

Bosschenhoofd

Riet van den Berg-Verberk

Bosschenhoofd

Cliëntondersteuner:

Jan Zagers

0165 502863

Opgezegd:
Mien Antens-Hagens

Hoeven

Overleden
Kees Huijskens

81 jr.

08-01-2020

Willem Braspenning

85 jr.

12-01-2020
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Overzicht weekactiviteiten
Activiteit

Plaats

Dag / Tijd

Biljarten

KBO-Het Punt

Maandag- t/m vrijdagmiddag behalve op de bingo woensdag
Ook op verschillende avonden

Bingo

KBO-Het Punt

Weeknr. 3,5,7,9, enzovoort op woensdag om 13.30 uur

Bridge

KBO-Het Punt

Elke maandag om 09.00 uur
Elke woensdag om 18.30 uur

Computerclub

KBO-Het Punt

Elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
(september t/m april)

Fietsen

Vanaf KBO-Het Punt

Elke dinsdag om 13.00 uur

Handwerken

KBO-Het Punt

Elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur

Het Ruilboek

Het Punt

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Jeu de boules

naast Het Punt

Elke maandag- en donderdagmiddag om 13.00 uur

Koersbal

KBO-Het Punt

Elke dinsdag om 09.00 uur

Rikken &
Jokeren

KBO-Het Punt

Weeknr. 2,4,6,8 enzovoort op woensdag om 13.00 uur
Elke maandag om 18.30 uur en vrijdag om 13.00 uur

Schilderen

KBO-Het Punt

Elke dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur
(van september t/m april)

Sjoelen

KBO-Het Punt

Elke maandag- en donderdagavond om 18.30 uur

Senioren gym

Het Kompas

Elke maandag van: 13.15 tot 14.00 uur
14.15 tot 15.00 uur

Schaken

KBO-Het Punt

Elke vrijdag om 13.30 uur

Walking Football voetbalveld

Elke dinsdagmorgen van: 10.45 tot 12.00 uur

Yoga

KBO-Het Punt

Elke woensdag van: 09.00 tot 10.00 uur
10.30 tot 11.30 uur

Wandelen

Vanaf het Kerkplein

Elke donderdag om 10.00 uur

Zwemmen/
Fitness

Baarlebossche
Oudenbosch

Elke woensdag om 11.00 uur

Overzicht extra activiteiten februari/maart 2020
Datum

Plaats

Activiteit

tijd

06 febr.

Het Punt

Inloopspreekuur fysiotherapeut

13.30 uur

07 febr.

Het Punt

Eerste vrijdagviering

10.00 uur

08 febr.

Het Punt

KBO en Surplus (verrassingsmenu) aanmelden

12.30 uur

14 febr.

Het Punt

Bijeenkomst nieuwe leden (op uitnodiging)

19.00 uur

24 febr.

de Troubadour Seniorencarnavalsbal

13.30 uur

28 febr.

Het Punt

Informatiemiddag over Elektrofietsen en Veiligheid

14.00 uur

28 febr.

Het Punt

Filmavond

19.30 uur

05 maart

Het Punt

Inloopspreekuur fysiotherapeut

13.30 uur

06 maart

Het Punt

Eerste vrijdagviering

10.00 uur

11 maart

Basiliek

Die Wiener Sängerknaben

19.30 uur

19 maart

Het Kompas

Ledenvergadering

13.00 uur

27 maart

Het Punt

Filmavond

19.30 uur

28 maart

Ahoy R’dam

Music Show of Scotland

17.30 uur
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