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Nieuwsbrief maart/april 2022  
 

 
 

Algemeen   
 
Belastingaangifte over 2021  
Het is weer de tijd voor de aangifte van de inkomstenbelasting over het jaar 2021.  
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 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; per huishouding wordt hiervoor maximaal € 12,00 gerekend.  
Als u een oproep van de belastingdienst ontvangt om aangifte te doen, dan heeft men geen 
andere keus en moet aangifte gedaan worden.  
Hoeft u geen aangifte te doen dan kan het – dankzij een aantal aftrekposten – toch nuttig zijn 
aangifte te doen en loonbelasting terug te ontvangen. Het blijft daarom nuttig om te (laten) 
beoordelen of een aangifte loont. Bovendien is het verstandig om de aftrekposten slim te 
verdelen over de beide partners. Een juiste verdeling geeft het grootste resultaat voor terug-
gaaf. 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 KBO-Goirle en/of SB-Riel, 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. U wordt teruggebeld door een van de 
acht vrijwilligers voor het maken van een afspraak.  

Antoon van den Dungen telefoon  013 5341 419  -  Belastingservice KBO-Goirle/SB-Riel 
 
 

Belangrijk  
➢ Paasbrunch vrijdag 08 april 2022  

➢ jaarlijkse ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering dinsdag 19 april 2022  
➢ zomeractiviteiten gepland dinsdag 26 juli; 02 – 09 – 16 en 23 augustus 2022 en 

zomerdagreis gepland woensdag 07 september 2022  
 
 

Wat is er te doen de komende periode   
 

• Paasbrunch vrijdag 08 april 2022 – HERINNERING  
In de vorige nieuwsbrief stond de informatie.; u kunt zich nog t/m donderdag 31 maart 

2022 aanmelden via werkgroeproc@sb-riel.nl  
Nadat de aanmeldingsperiode is verstreken ontvangt u van Ton van der Poel bericht met 
het verzoek de eigen bijdrage van € 15,- per persoon te betalen. 

 

mailto:werkgroeproc@sb-riel.nl
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• ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering) dinsdag 19 april 2022 
Behalve de nieuwsbrief ontvangt u deze maand ook het jaaroverzicht 2021/2022, ter 
voorbereiding op de ALV. 
Omdat wij graag een indicatie hebben van het aantal aanwezigen, vragen wij u aan te 
melden als u aanwezig bent; dit kan door een mailtje - met vermelding van uw naam en 

het aantal personen - te sturen naar secretariaat@sb-riel.nl  
U kunt ook telefonisch doorgeven dat u aanwezig bent of bijgaand aanmeldformulier 
invullen en inleveren bij een van de bestuursleden; voor verdere informatie → zie bijlage 
 
Heeft u belangstelling om als secretaris/bestuurslid en/of vrijwilliger aan de slag te gaan; 
we hebben meerdere mogelijkheden!!! Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie 
→ meld u bij een van de bestuursleden of neem contact op met het secretariaat – dit kan 
tot twee weken vóór de vergadering. 
 

Na de vergadering geeft Fysio De Rooy een lezing over Artrose; onderwerpen die aan 
bod komen tijdens de lezing 

• Wat is artrose • Wat zijn de oorzaken 

• Wat kun je doen om pijn en klachten 
te verminderen  

• Wat is de meerwaarde van fysio-
therapie 

• Deelname aan de artrose-
beweeggroep 

• Wat zegt de wetenschap over artrose 

 

• Zomeractiviteiten en zomer-/dagreis  
De leden van de Werkgroep ROC buigen zich op dit moment over een leuk programma 
voor de zomer-activiteiten en de bestemming van de zomer-dagreis. 

Wilt u mee noteer dan in uw agenda dinsdagen 26 juli - 02 – 09 – 16 en 23 augustus 
2022 voor de zomeractiviteiten en woensdag 07 september 2022 voor de 
zomerdagreis. Nadere informatie volgt in een van de volgende nieuwsbrieven  
 
 

Wat er de afgelopen periode gebeurde   
  

• Overleg met collega’s KBO-Goirle 
Dinsdag 15 februari j.l. hadden we het reguliere overleg met de collega’s van KBO-
Goirle. We wisselden ervaringen uit en met name belangenbehartiging in de breedste zin 
van het woord is een aandachts-/speerpunt voor de toekomst. 
 

• Inwoners van Riel in gesprek met afgevaardigden van politieke partijen  
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen nodigden wij de politieke partijen uit 
dinsdag 22 februari 2022 om met ons in gesprek te gaan.  
Diverse onderwerpen kwamen aan de orde, o.a. doorgaande weg in Riel, behoud van 
voorzieningen/faciliteiten. Ook cultuur, leefbaarheid en behoud van de menselijke maat 
stond op de agenda. 
Voor het uitgebreidere verslag verwijzen wij naar Goirles Belang – uitgave 02 maart 2022 

of onze website www.sb-riel.nl onder button “nieuws” 
 

• Activiteiten van de Kunstkring  
Ook de leden van de Kunstkring konden - onder leiding van coördinator Mart Janssens – 
weer samen van kunst (gaan) genieten. Begin maart brachten zij een bezoek aan het 
EKWC (Europees Keramisch Werk Centrum in Oisterwijk).  

mailto:secretariaat@sb-riel.nl
http://www.sb-riel.nl/
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De 2e week van maart was er een uitleg/toelichting over de expositie van de Amerikaan-
se kunstenares Kara Walker; die later in maart in Museum De Pont in Tilburg werd 
bezocht. 
 
Heeft u interesse/belangstelling om lid te worden van de Kunstkring  → meld u aan bij het 
secretariaat. Het maximum aantal leden is op dit moment bereikt, maar uw gegevens 
komen op de wachtlijst en zodra er een mogelijkheid is, ontvangt u bericht.  

 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda    
Bingo →  deze maand NIET op de 2e maar de 3e vrijdag – 15 april 2022 om 14.00 uur  
Fietsen → elke woensdag – vertrek 13.00 uur vanaf Dorpsplein  
Jeu de boules → donderdag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan 
Koersbal → vrijdag behalve 2e vrijdag om 14.00 uur 
Seniorengym → maandag van 10.00 – 11.00 uur  
Wandelen → elke woensdag  - vertrek 09.30 uur bij de Leybron 
Wandelvoetbal → elke woensdag 10.00 uur op Sportpark De Krim/VV Riel 
Yoga → dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur   
 
U weet dat bewegen en actief blijven goed is voor uw gezondheid; dus een mooie kans 
om deel te gaan nemen aan een van de activiteiten.  
Beweegt u liever in groepsverband meld u aan voor seniorengym of yoga  -  u bent van 
harte welkom. Als het maximum aantal deelnemers voor de lessen is bereikt, noteren wij 
uw gegevens op de wachtlijst en zodra het mogelijk is kunt u gaan deelnemen.  
Heeft in interesse meldt u bij de Leybron op het aangegeven tijdstip. 
 

• Boekenkast/Bibliotheek Leybron   
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u vrij gebruik maken van de  boekenkast/ 
bibliotheek. U mag een/meerdere boek(en) meenemen om te lezen en daarna weer 
terugbrengen. Heeft u thuis nog boeken die u al heeft gelezen, dan kunt u ze aanbieden 
voor de  boekenkast/bibliotheek. De boeken staan op alfabetische volgorde op 
schrijversnaam.   

 
 

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden? 
 

• Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)  
De VOA kan u behulpzaam zijn om u – als u daar behoefte aan heeft - de weg in het 
grote aanbod regelingen op sociaal en financieel gebied te wijzen. Indien gewenst komen 
zij op preventief huisbezoek of hebben telefonisch/mondeling contact   
Binnen SB-Riel hebben wij twee gecertificeerde VOA’s; wilt u van hun diensten gebruik  

maken neem dan contact op met Engelien van de Pas, telefoon 013 518 1793 of 

Joop van Iperen telefoon 06 231 88974 voor verdere informatie  
 

• Cliëntondersteuners   
Heeft u hulp nodig en wilt u daarvoor een aanvraag indienen op grond van de Wmo (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), dan adviseren wij u gebruik te maken van de diensten 
van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is speciaal opgeleid door KBO-
Brabant, zodat uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft. 

Voor informatie stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl of bel 013 518 1600  
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• Dorpscollectief Riel (DCR)        
Voor andere hulpvragen kunt u telefonisch contact opnemen met Dorpscollectief Riel via  

06 386 92845 
 
 

Wilt u meer informatie → bezoek dan onze website www.sb-riel.nl    
Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; laatste informatie; contactpersonen voor diverse 
activiteiten en gegevens van het bestuur.  

Like en volg ons ook op Facebook      
 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 25 april 2022 
Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór verschijningsdatum bij het secretariaat via  

secretariaat@sb-riel.nl        
 
 
 
Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten 
deze niet of slechts deels te plaatsen. 
 
 
 


