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Activiteiten

Zondag 1 maart
Eten voor alleenstaanden / alleenwonenden bij d’n Brooij.
Vrijdag 6 maart
Bezoek leerlooierij museum in
Dongen.
Maandag 16 maart
Voorlichting: Beter Horen
om 14:00u in ‘t Trefpunt
Donderdag 19 maart
Documentaire: ‘Overleven in de
schaduw van het vliegveld’
Om 14:00u in de Schakel
Zaterdag 21 maart
Muziekmiddag in ‘t Trefpunt met
als thema Spanje
Zondag 29 maart
Begin zomertijd:
de klok gaat één
uur vooruit.
Maandag 30 maart
Inloopdag computer club.
Gratis hulp!
Woensdag 1 april
Musical: Annie
In het Chassé Theater in Breda.
Het inspirerende levensverhaal van
deze roodharige heldin als stoer
meisje van nu.
Zaterdag 4 april
Paasstukjes maken
Zondag 5 april
Eten voor alleenstaanden / alleenwonenden bij de Hooikar.
Maandag 6 april
Paasbingo in ‘t Trefpunt
Zaal open 13:30u, aanvang 13:30u.

OPEN DAG 19 APRIL
in verband met het 65 jarig jubileum SVGilze
De voorbereidingen voor de OPEN
DAG op 19 april zijn in volle gang.
Alle clubjes en activiteitengroepjes
en ook de vertegenwoordigers
van belangenbehartiging zijn druk
in de weer om zich op een zo leuk
en goed mogelijke manier te
presenteren. U zult versteld staan
wat er allemaal kan op zo’n dag.
Het programma is bijna rond en de vertegenwoordigers van alle clubs zijn bij
elkaar gekomen om het verloop van de dag en de opbouw van hun stand te
bespreken. Er is alles aan gedaan om het voor iedereen, de leden maar ook
voor heel Gilze en omgeving, aantrekkelijk te
maken een kijkje te komen nemen. Naast
bekijken kunt u bij verschillende onderdelen
ook zelf mee doen. U wordt uitgedaagd eens
met een koersbal te gooien of op een
moederfiets te zitten. Daarnaast kunt u uw
kennis verbreden op gebied van hulp bij WMO
aanvragen, op gebied van belasting invullen,
op gebied van hulp bij bedienen van tablets en
telefoons of computers. Tussen al deze
activiteiten door krijgt u een optreden te zien
van de werelddansers, de line-dansers, het
toneel, het zangkoor en de gymclubs.
Seniorenvereniging Gilze heeft u zoveel te bieden, kom gerust kijken en neem
uw familie en bekenden mee. U bent van harte welkom.

Zo snel gaat de tijd, het is al weer bijna Pasen!
Zoals alle andere jaren gaan we
ook in 2020 weer voor de
Paasbingo.
U bent van harte welkom op
maandag 6 april in de senioren
sociëteit ’t Trefpunt.
De zaal is open vanaf 13.00 uur
en we beginnen om 13.30 uur. U
kunt weer een kaart kopen voor
€ 6,00 waar u de gehele middag
mee kunt spelen. Koffie en thee zijn gratis, evenals een drankje in de pauze.
Er wordt weer gespeeld voor prachtige prijzen, waaronder
levensmiddelenmanden, planten en waardebonnen. Je zou maar zo’n prijs
winnen!
Zin in een gezellige middag ontspanning, kom dan naar de Paasbingo.
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Vooraankondiging
Algemene ledenvergadering van SVGilze
In de maand april wordt weer de
Algemene ledenvergadering
gehouden.
De resultaten van het afgelopen jaar
worden dan besproken. Wat is er
allemaal gebeurd in 2019, wat is er
veranderd en hoe staat het met de
financiën?
De agenda, het jaarverslag en het
financieel jaaroverzicht worden begin
april bekend gemaakt.
En ook heel belangrijk, de jubilaressen
worden gehuldigd.
Na het officiële gedeelte is er weer tijd
voor koffie of thee met een
worstenbroodje en daarna gaan we
ons opmaken voor een komische
voorstelling van onze toneelgroep
TIG.
De leden van TIG zijn al het hele jaar in
de weer om ons een fijne middag te
bezorgen.
Dus zet alvast op de kalender of in uw
agenda:
Algemene ledenvergadering SVGilze
Wanneer: ................ 22 april 2020
Waar: ....................... De Schakel
Tijd: ......................... 13.30 uur.

Dit jaar gaan we weer een groot evenement bezoeken en we hebben
gekozen voor

HOLIDAY ON ICE

Na een periode van vier jaar keert Holiday on Ice terug naar Nederland met de
spectaculaire show SUPERNOVA- journey tot he stars. Bij SUPERNOVA komt
het publiek ogen en oren tekort. De schaatsers zijn deze keer niet alleen OP
het ijs te zien, maar zelfs BOVEN het ijs. Voor de voorstelling zijn ongeveer
vierhonderd kostuums gemaakt.

Wanneer:
Prijs:
Inschrijven:
Betaling:

zondag 13 december van 13.00 uur tot 16.00 uur
1e rang voor € 72,00 inclusief vervoer met de bus.
12 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur in ’t Trefpunt
liefst via automatische incasso of eenmalige incasso

Nadere informatie over de precieze vertrektijd volgt later. Bij deze reis is geen
eten inbegrepen. U kunt een lunchpakketje meenemen voor in de bus en na
de voorstelling rijden we weer gelijk naar huis. U bent dus weer op tijd thuis
voor het avondeten.

Paasstukjes maken
Na het overweldigende succes van de
middag kerststukjes maken gaan we
nu aan de gang met kronkelende
paastakken (hazelaar), paaseitjes,
paaskuikentjes en wat er allemaal
nog meer te verwerken is in een
bloemstukje voor Pasen.
We doen dat op een zaterdagmiddag
in ’t Trefpunt op dezelfde manier als
met de Kerst. U brengt uw eigen bakje mee, uw eigen spulletjes en wij zorgen voor groen. Voor een kleine vergoeding zorgen wij voor wat plantjes
en kleine paasattributen.
Er is voldoende hulp aanwezig om uw
werkstukje tot een mooi eindresultaat
te brengen. Maar hoofdzaak is gezellig samen knutselen.
Wanneer: zaterdag 4 april
Tijd:
14.00 uur tot 16.00 uur
Waar:
‘t Trefpunt
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Voorlichting Beter Horen 16 maart om 14:00u in ‘t
Trefpunt.

Om allerlei redenen kan het zijn dat je op den duur
minder goed gaat horen. Dat betekent nog niet dat
je doof bent of wordt. Wel is het goed om na te
gaan waardoor je slechter hoort en wat je er aan kunt doen.
Gehoorverlies is het verminderd horen van geluid. Het meest voorkomende
gehoorverlies is een verlies van hoge tonen, dit treedt op bij het ouder worden. Hierdoor wordt het lastiger om woorden van elkaar te onderscheiden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om beter te kunnen horen en daardoor
deel te kunnen nemen aan een gesprek.
Deze voorlichting van Beter Horen laat u zien wat er allemaal mogelijk is.
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Rondleiding Provinciehuis den Bosch op 28 april
Wie wil er nu niet weten waar het beleid van onze provincie gemaakt
wordt. Dat betreft verschillende terreinen zoals: Aanpak Stikstof, Natuur en
Landschap, Leefbaarheid, Energie, Veiligheid en nog veel meer. Dat gebeurt
allemaal in het Provinciehuis in Den Bosch, vlakbij de A2
Op 28 april heeft u de gelegenheid om
een bezoek te brengen aan dit
103,5 meter hoge gebouw, het hoogste
in de wijde omtrek. Dit gebouw telt 23
verdiepingen en ook een bunker waar
je alleen met 4 trappen naar beneden
in kunt komen. Wie goed trappen kan
lopen, mag daar gaan kijken. Anders is
er een kort filmpje over deze bunker.
U wordt rondgeleid door een
professionele gids, die een uitgebreide
toelichting geeft bij alle belangrijke
elementen van en in het gebouw.
Voor de 1,5 durende rondleiding moet
u goed ter been zijn om door het
gigantisch grote gebouw te lopen en
stil te staan bij de
bezienswaardigheden!!
U krijgt een kop koffie of thee
aangeboden met wat lekkers,
natuurlijk de Bossche bol.
Kosten
€ 3,00.
Datum:
28 april 2020 van 14:00 tot 15:30 uur.
U dient om 13:45 uur aanwezig te zijn in de hal van het
Provinciehuis.
Adres:
U gaat op eigen gelegenheid naar het adres Brabantlaan 1,
5216 TV ‘s Hertogenbosch. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
Inschrijven: 12 maart 2020 van 10.30 uur tot 12.00 uur in ’t Trefpunt. U kunt
daar contant betalen of het bedrag wordt automatisch van uw
rekening afgeschreven. U kunt ook inschrijven via
info@sv-gilze.nl
Let op!!!
Er kunnen maximaal 45 mensen deelnemen aan de
rondleiding.

Eten voor alleenstaanden
Regelmatig gaat een groep alleenstaanden gezellig samen uit eten.
Op 1 maart was het gezelschap op bezoek bij eetcafé D’n Brooij.
De eerstvolgende datum is zondag 5 april om 17.00 uur bij café restaurant
De Hooikar. Hier kan alleen vlees
geserveerd worden, geen vis.
U kunt zich altijd aanmelden via het
inschrijfformulier, wat bij ’t Trefpunt
ligt. Hier staan alle data voor het
eerste halfjaar op vermeld. Ook kunt u
zich aanmelden bij Greetje
Tuijtelaars, telefoon 452091 of bij
Gerrie IJpelaar, telefoon 451973. De
prijs voor een drie gangendiner is
slechts 18,00 euro.
Gezellig samen eten in een leuke ambiance is een leuke uitdaging. Zet de
stap en ga eens mee.

Zaterdag 21 maart staat weer de derde
muziekmiddag van dit jaar gepland en
deze keer in het teken van Spanje.
We gaan Spaanse muziek draaien en
Spaanse hapjes proberen. Hierbij denk
je meteen aan tapas en paella. Bij
Spaanse muziek hoort een
echte Spaanse drank: Sangria. De hapjes verzorgen wij en de Sangria is tegen een
gereduceerde
prijs te koop
voor slechts 1
euro per glas. Als het lukt kunt u gaan
genieten van het optreden van enkele
echte Spaanse dansen. Ook zorgen wij
voor een korte presentatie over Spanje
met al zijn prachtige landschappen, zijn
beroemde steden, die door veel toeristen bezocht worden en de grote kolonies vogels, die daar opvetten alvorens
naar onze
streken te
komen om te
broeden.
Heel bekend
is Spanje om
Santiago de
Compostella,
wat door
heel veel pelgrims wordt
bezocht. Niet te vergeten zijn al die
mensen die naar Spanje op vakantie
gaan voor de zon of daar overwinteren.
Er is veel te vertellen over dit land en
met mooie foto’s veel te laten zien.
We hopen velen van u te mogen begroeten op deze Spaanse middag!
Wanneer: 21 maart
Tijd:
14.00 tot 17.00 uur
Waar:
t Trefpunt

Hulp, advies of begeleiding
nodig?
Hulp bij aanvraag WMO-voorziening?
Bel Cees Willemen 0161 - 451968 of
stuur een mail naar
cees.willemen@sv-gilze.nl
Hulp bij het bedienen van je
telefoon, computer of tablet?
Bel Ad Willems 0161 - 451719 of stuur
een mail naar
willemsvangeel@home.nl
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Senioren Vereniging Gilze

Een maandelijkse uitgave
Heeft u schulden of betalingsachterstanden?
PLANgroep helpt u.
Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente Gilze en Rijen een nieuwe partner
op het gebied van schuldhulpverlening: PLANgroep. PLANgroep heeft
de taken van Kredietbank WestBrabant en Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) op het gebied
van schuldhulpverlening overgenomen voor alle nieuwe klanten.
Als u al een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank West-Brabant
had lopen, verandert er voor u niets.
Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of
heeft u al te maken met aanmaningen
van schuldeisers? Vraag om hulp.
Voordat de situatie uit de hand loopt.
PLANgroep biedt in combinatie met
schuldhulp, begeleiding en budgetbeheer aan (bijvoorbeeld bij automatische betaling van vaste lasten).
U kunt PLANgroep op de volgende
manieren bereiken:
· telefonisch via 06-13461160;
· per e-mail via GR@PLANgroep.nl;
· u kunt binnenlopen bij het Budgetcafé in Rijen.

Colofon
Deze nieuwsbrief is ook te vinden op
onze website
Kopij kun je mailen naar:
redactie@sv-gilze.nl
Aanmeldingen van nieuwe leden en
adreswijzigingen doorgeven aan:
info@sv-gilze.nl
Website: www.sv-gilze.nl
Contact: info@sv-gilze.nl
‘t Trefpunt,
Kerkstraat 81, 5126 GB
tel. 0161 - 453156

Belastingaangifte 2019
Net als altijd staan onze belastinginvullers voor u klaar om u te helpen bij het
invullen van de aangifte(n) Inkomstenbelasting 2019
Als u vorig jaar door een van onze belastinginvullers bent geholpen, dan graag
rechtstreeks contact met hem/haar opnemen voor het maken van een afspraak.
Onze belastinginvullers zijn:
· C. Koks
0161 – 452340
· A. Maas
0161 – 455417
· G. van Eijck
0161 – 226020
· C. van Dongen
06 – 19940778
· Mw. A. Schokkenbroek 06 – 10232469
Bent u een nieuwe klant, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met
de coördinator de heer C. Koks. Hij zal uw gegevens noteren, waarna een van
de andere adviseurs contact met u opneemt.
Welke informatie hebben ze van u nodig?
Het is wel zo handig als u de navolgende informatie klaar heeft liggen als de
belastinginvuller komt.
· kopie belastingopgave over vorig jaar
· brief van de Belastingdienst met de machtingscode voor de aangifte 2019.
Heeft u een partner dan heeft u twee aparte brieven nodig. Deze code zit
niet in de blauwe, maar in een neutrale witte envelop. Heeft u die niet, dan
zal de belastinginvuller die voor u aanvragen
· jaaropgaven 2019 van o.a. SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars
· van alle bankrekeningen – ook van thuis wonende kinderen – het saldo op 1
januari 2019. Bij internetbankieren moet u dit saldo of de jaaropgave eventueel vooraf downloaden
· in geval van een eigen woning, de WOZ-beschikking 2019 (waarde peildatum 1 januari 2019). De betaalde rente en de schuld per 1 januari en 31 december 2019 van de hypotheek. Igv verkoop een overzicht van de gemaakte kosten en de verkoopsom.
· in geval van alimentatie een overzicht van de ontvangen en betaalde bedragen van/aan ex-partner.
· bewijsstukken van betaalde giften bijv. aan kerk, instellingen en politieke
partijen
· uitgaven voor ziekte en invaliditeit b.v. voor medicijnen, tandarts, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten (de daadwerkelijke kosten, zie artikel in de
ONS), ziekenbezoek, gehoorapparaat, extra particuliere gezinshulp, dieetverklaring 2019 enz.
· evt. beschikkingen van zorg- en huurtoeslag over 2019

De volgende nieuwsbrief
komt op 7 april.
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