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BELASTING AANGIFTE 2021 

Corona-perikelen of niet, de uitnodiging van de be-

lastingdienst in verband met uw aangifte 2021 zal 

binnenkort weer op uw deurmat vallen. Onze trouwe 

KBO-belastinginvullers zijn weer beschikbaar u met 

raad en daad bij te staan en u van dienst te zijn bij 

het invullen. 

U hebt ze waarschijnlijk al ontvangen, het jaarover-

zicht van de Sociale Verzekeringsbank betreffende 

uw genoten AOW over 2021 en de jaaropgaaf van 

uw Pensioenfonds over 2021. Tijd om in deze woeli-

ge periode  weer serieus aandacht te geven aan uw 

belastingaangifte over 2021 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 komt dan wel of uw toetsinkomen bijge-

steld moet worden om terugbetaling achteraf te 

voorkomen. Kortom het is zaak in alle zorgvuldig-

heid een en ander te bezien. 

Zoals u weet opereren binnen KBO Berkel-Enschot 

naast Cliëntondersteuners, Vrijwillige Ouderenadvi-

seurs en Administratieve ondersteuners ook Belas-

tinginvulhulpen: vrijwilligers die de deskundigheid 

bezitten -en daarvoor ook regelmatig worden bijge-

schoold- om u te helpen bij het invullen van de aan-

gifte inkomstenbelasting en de controle op de toe-

gekende toeslagen. 

Vanaf 1 maart aanstaande zijn één dame en 8 heren 

weer beschikbaar om samen met u de aangifte 2021 

te doen. Om voor deze hulp in aanmerking te komen 

moet u wel aan een paar voorwaarden voldoen:  

• U bent AOW gerechtigd; 

• Uw inkomen is maximaal € 35.000 alleenstaand 

of het gezamenlijke inkomen van u en uw echt-

geno(o)t(e)/partner is maximaal € 50.000; 

• Er is sprake van een eenvoudige belastingaan-

gifte. 

Voor het invullen van de aangifte vragen de vrijwil-

ligers € 6 per aangifte en maximaal € 12 per huis-

houden. Zij dekken hiermee hun onkosten. In bij-

zondere situaties, bijv. hoge reiskosten, kan hiervan 

met kennisgeving vooraf worden afgeweken. 

Attentie: Vanuit de belastingdienst is medege-

deeld dat eenieder die vorig jaar door belas-

tinginvullers is geholpen dit jaar van de belas-

tingdienst een machtigingscode toegezonden 

krijgt. Deze machtigingscode is van groot be-

lang en dient na ontvangst goed bewaard te 

worden. Zonder code geen invulling. 

Hoe helpt u bij het vlot invullen van de belas-

tingaangifte 2021? 

Zorg er s.v.p. voor dat u de noodzakelijke beschei-

den voor het invullen van de belastingaangifte voor 

de vrijwilliger tijdig beschikbaar heeft. Dit voorkomt 

onnodige vertraging in de afhandeling.  

Neem gerust contact op met onze coördinator Jan 

Hermes wanneer u denkt voor hulp van de invullers 

in aanmerking te komen. Hij kan u in contact bren-

gen met een van de onderstaande belastinginvulhul-

pen. U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact 

opnemen met een van hen. 

Voor de leden die in de loop van de tijd een vaste 

invuller hebben, geldt het advies te wachten tot 

hij/zij contact met u opneemt. 

Vanwege de corona-perikelen is het zaak goed met 

elkaar te overleggen hoe de verwerking van uw ge-

gevens gestalte te geven. 

 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/


 

 

 

maart 2022 – pagina 2 

Belastinginvulhulpen KBO Berkel-Enschot: 

 

Fien van den Aker 013-5332269 

Huub van Beurden 013-5331957 

Sipke Geerts 013-5332963 

Jac van Gool 013-5333196 

Dré van Hal 06-11010934 

Ko Rijnen 013-5334587 

John Rodenburg 013-5333059 

Bernard Stroot 06-53127960 

Wim van Vught 06-12083909 

 

Coördinator: Jan Hermes, 06-53854381, 

jan@janhermes.nl 

 

 
 

ONS KOFFIE-UURTJE EN HET SAMEN UIT 

DINEREN 

Gelukkig, we mogen weer!! 

Vanaf 2 maart starten we weer 

met ons maandelijkse Koffie-

uurtje in de Schalm. Dit is 

voor alle senioren. Altijd de 

eerste woensdag van de maand 

van 10 tot 12 uur en u hoeft 

zich niet aan te melden. Houd u wel aan de Corona 

regels zoals die bij de Horeca gelden. Op het mo-

ment dat we dit schrijven is dit nog: 

• thuis blijven als je je niet lekker voelt; 

• je corona toegangsbewijs bij je hebben; 

• afstand houden van anderhalve meter. 

Deze regels gelden nu ook nog voor 

het Samen uit Dineren. 16 februari 

zijn we met het Dineren weer ge-

start bij Hemels. De data die verder 

bekend zijn en waarvoor  u ook van 

harte wordt uitgenodigd zijn: 

15 Maart, voor de eerste keer bij 

Vos  (bij dansschool van Opstal); 

22 april bij de Druiventros; 

19 mei bij de Bron; 

16 juni bij Boerderij Denissen; 

13 juli bij Valentijn. 

We organiseren deze bijeenkomsten, in samenwer-

king met de SWO,  voor alle senioren van Berkel-

Enschot. U vindt hierover maandelijks  een artikeltje 

in De Schakel. We hebben er weer zin in en hopen 

van harte u allen weer te ontmoeten. 

KBO/SWO, Werkgroep SocMa 

 

INTERNET CAFÉ 

Wilt u een antwoord op uw vragen 

over het werken met uw PC, laptop, 

tablet en mobiele telefoon? Maak 

een afspraak via 06-46 33 41 06 

(Trees Corbey), zodat u op ‘n dins-

dagmiddag tussen 14.30 en 16.00 

uur langs kunt komen in De Stulp in Torentjeshoef. 

 

 

KOFFIETIJD: VRIJWILLIGERS VOOR 

VERVOER GEZOCHT 

Iedere week is er Koffietijd in het ten-
nispaviljoen De Rauwbraken. Koffietijd 
wordt georganiseerd voor senioren 
met een klein sociaal netwerk die 
zelf onvoldoende in staat zijn om actief 

deel te nemen aan andere sociale acti-
viteiten (alleen na aanmelding via Con-
tour de Twern). Het is een leuk samen-

zijn dat tevens de kans biedt om nieu-
we contacten te maken. Mensen die minder mobiel 
zijn, worden door vrijwilligers opgehaald en thuisge-
bracht. 

• Op Dinsdag en woensdag van 10.30 - 13.00 uur: 
een gezellig samenzijn met een kop koffie/thee, 
een praatje of een spelletje met aansluitend 
soep met een broodje (eigen bijdrage € 4,00). 

• Dinsdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur (in de 

even weken). Gespreksgroep waar onder het ge-
not van een kop koffie/thee gesproken wordt 
over actualiteiten of samen gekozen gesprekson-
derwerpen   (eigen bijdrage € 2,50). 

Momenteel zijn er te weinig vrijwilligers voor het 

vervoer, met name op de dinsdag ochtend.  

Lijkt het u wat om deze senioren te vervoeren naar 

of van Koffietijd? Neem dan contact op met Wilma 

van Geel: w.van.geel@home.nl 

 

 

mailto:jan@janhermes.nl
mailto:w.van.geel@home.nl
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DEMENTIEJOURNAAL 

Op onze website is het dementie-

journaal weer te vinden met in 

deze uitgave: 

 

 

 

• De nieuwe voorzitter van de werkgroep demen-

tievriendelijk Udenhout; 

• De nieuwe dementieconsulent voor de dorpen; 

• De dementielijn; 

• De lotgenotengroep; 

• Signalenkaart voor dementie. 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij 
Loket BE: Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of bel: 
06-53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: lo-
ket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

 

 

STICHTING EXPO 

In maart is er bij Stichting EXPO volop activiteit. 

Hierbij de beschrijvingen van onze concerten en een 

lezing; en nou maar hopen dat we de coronaperike-

len achter de rug hebben. Kaarten kunnen besteld 

worden via de website onskoningsoordcultureel.nl en 

op de dag van de voorstelling aan de zaal, als er dan 

nog plaatsen zijn. 

(1) MET TERMONIA MUZIKAAL OP REIS 

 
Termonia 

Datum:  zondag 6 maart 2022 

Tijd:   11.30 uur 

Plaats:  Cultureel centrum De Schalm 

Entree: € 10,00 (incl. koffie/thee in de pauze) 

Het pasgevormde ensemble Termonia is van vele 

markten thuis. Naamgeefster Christine Termonia is 

een geschoolde sopraan met ruime opera-ervaring. 

Maar ook jiddische volksmuziek is een vast pro-

gramma-onderdeel. En daarnaast nieuw Nederlands-

talig repertoire, jazzy nummers, muziek uit Spanje, 

Portugal, Frankrijk, gespeeld en (soms meerstem-

mig) gezongen. Voor een publiek dat graag echt 

luistert. 

(2) C.C. DE SCHALM EN STICHTING EXPO 

BRENGEN SAMEN HET HELIKON KWARTET 

 
Helikon kwartet 

Datum: vrijdag 18 maart 2022 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Cultureel centrum De Schalm 

Entree: € 10.00 (incl. koffie/thee in de pauze) 

Het Helikon Kwartet is jong, qua personele bezetting 

en qua "leeftijd": het werd in 2015 opgericht. Sinds 

kort wordt het ondersteund door het Kersjesfonds. 

De ontwikkeling verloopt stormachtig: het viertal 

speelde in het Concertgebouw en trad op in het be-

kende TV-programma Podium Witteman. Bijzonder-

heid: celliste Renate Apperloo is afkomstig uit Ber-

kel-Enschot. Dit belooft weer een prachtig concert te 

worden. Mis het niet! 

(3) BANKSY: EEN CULTURELE STUNTMAN, LEZING 

DOOR JOHN LOMMEN 

Datum: woensdag 23 maart 2022 

Tijd: aanvang 20.00 uur 

Plaats: Cultureel centrum De Schalm 

Entree € 8,00 (incl. koffie/thee in de pauze) 

Nooit van Banksy gehoord? Dan wordt het tijd dat je 

zijn ‘Street Art’ leert kennen! Hij wordt door sommi-
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ge kunstcritici als de grootste kunstenaar van deze 

tijd gezien.  

Banksy, een bijzondere man. Bijna niemand weet 

wie hij is en hij houdt zijn identiteit 

angstvallig geheim. Interviews gaf hij in 

het verleden met een grote kap over 

zijn hoofd en een vervormde stem. Te-

genwoordig geeft hij zelfs alleen nog 

maar interviews via de mail. Hij werkt 

uitsluitend ’s nachts en maakt zijn beelden op plek-

ken die daar vaak niet voor bedoeld zijn.  

Banksy begon als graffiti-artiest maar stapte daar-

van af. Naar voorbeeld van de Parijse kunstenaar 

Blek le Rat ging hij aan de slag met sjablonen. Zijn 

werk, dat vaak van maatschappelijk engagement 

getuigt, is nu erg geliefd en is o.a. te zien in ver-

schillende Europese steden en in de USA. In 2018 

verraste hij de hele wereld met zijn “shredder-

actie”: meteen na de verkoop van een van zijn wer-

ken op een internationale veiling, liet hij een inge-

bouwd mechanisme het kunstwerk vernietigen. 

Via veel beeldmateriaal laat John Lommen je op zijn 

welbekende enthousiaste manier kennis maken met 

het originele en soms erg humoristische werk van 

Banksy. En wie weet ben je na afloop meteen een 

groot fan van Banksy geworden. Als je het al niet 

was trouwens… 

 

AANKONDIGING FIETSTOCHTEN 

Hallo mede-VTT’ers en Renfiet-

sers, 

Op donderdag 17 maart rijden 

wij een veldtoertocht op een 

hopelijk mooie lentedag. Jan 

van Gorkum, Jan de Croon en 

Gerrit van de Poel zetten hem uit. De lengte be-

draagt zo’n 40 km. Ongeveer halverwege gebruiken 

wij, op eigen kosten, een lunch. Waarheen de tocht 

ons leidt is nog een verrassing. Als je wilt meedoen, 

kun je je nu al bij mij aanmelden. 

Op woensdag 20 april bieden wij een renfietstocht 

van ruim 100 km aan. John van Horen is de man die 

hem uitzet. Wij gaan ongeveer halverwege lunchen, 

op eigen kosten, zoals gebruikelijk. De richting 

waarin wij fietsen is nog een verrassing. Je kunt je 

nu al bij mij aanmelden. 

Graag hoor ik van je als je meedoet, of indien je nog 

info wenst. 

Met Tempo 25 fietsgroeten, Frank Smarius, 

franksmarius@ziggo.nl  

 

KBO/DE SCHALM RIKTOERNOOI 

Nu de versoepelingen het toe-

staan, hebben we op 17 februari 

het KBO/De Schalm Riktoernooi 

van 2021 – 2022 weer opgepakt. 

De volgende keer is op donder-

dagmiddag 17 maart om 13.30 

uur in de Schalm. Voor de mid-

dagen, die in december en janu-

ari uitgevallen zijn, hebben we 2 nieuwe data ge-

pland. Dat zijn de donderdagmiddagen 21 april en 

19 mei, ook weer om 13.30 uur in de Schalm. Zo-

lang de huidige maatregelen gelden, wordt uw QR 

code gecontroleerd en als u van uw plaats opstaat, 

verzoeken wij u een mondkapje te dragen. 

Graag tot ziens in de Schalm. 

Nettie Verschure 

 

OPLOSSING PUZZEL FEBRUARI 

 

 

MAANDPUZZEL 

Wij krijgen de puzzels van KBO-Brabant. Zij liet ons 

weten dat voor sommige leden de puzzels te makke-

lijk zijn en dat men ook wel eens andere soort puz-

zels wilde, zoals zweedse puzzel, doorloper en sudo-

ku. Daarom krijgen wij voortaan maandelijks 2 puz-

zels van dezelfde soort maar met een verschillende 

moeilijkheidsgraad. Of wij beide puzzels in het zelfde 

KBO nieuws plaatsen, hangt af van de ruimte.

mailto:franksmarius@ziggo.nl
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ZWEEDSE PUZZEL, GEMIDDELD 
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ZWEEDSE PUZZEL, PITTIGER 

 


