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Nieuwsbrief Maart 2021 

 

Ook in maart nog geen activiteiten. De persconferentie van a.s. 2 maart zal duidelijkheid 
geven of er ruimte voor versoepeling is. 

 
 

Beste leden  

Het jaar vordert gestaag en we zijn al weer toe aan de 3e nieuwsbrief van 2021. Normaal gesproken 

zou ook de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering samen met deze nieuwsbrief op uw 

deurmat vallen. Zoals jullie weten is het door de omstandigheden nog steeds niet mogelijk een 

ledenvergadering te laten plaats vinden, toch zullen we een aantal besluiten moeten gaan nemen 

welke ook de goedkeuring van jullie kunnen krijgen als leden van de KBO. Op welke wijze we deze 

aan u gaan voorleggen zullen we binnenkort in het bestuur bespreken en we gaan jullie daarvan zo 

snel mogelijk op de hoogte stellen. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor!! 

Sjef van Roovert  
(voorzitter) 
 
 

 

Even  een  oppepper met de vertaling van deze  song…. 

What A Wonderful World van Louis Armstrong

 
 

Ik zie bomen zo groen, rode rozen ook  

Ik zie ze bloeien voor jou en mij.  

En ik denk bij mezelf wat een wonderlijke wereld. 

 

 

Ik zie de lucht zo blauw en de wolken zo wit.  

De heldere gezegende dag, de donkere heilige nacht.  

En ik denk bij mezelf wat een wonderlijke wereld. 

 

De kleuren van de regenboog zo mooi in de lucht  

Zijn ook op de gezichten van voorbijgaande mensen. 

Ik zie vrienden elkaar de hand schudden, vragen hoe gaat het met je?  

Ze zeggen echt dat ik van je hou.  

 

 

Ik hoor baby's huilen, ik zie ze groeien.  

Ze zullen veel meer leren dan ik ooit zal weten. 

En ik denk bij mezelf wat een wonderlijke wereld.   

Ja, ik denk bij mezelf wat een wonderlijke wereld  

Ja, ik denk bij mezelf wat een prachtige wereld. 
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 BELASTINGAANGIFTE 2020    

  
Net als in vorige jaren, is het ook voor het jaar 2020 mogelijk via de KBO Diessen Haghorst 
Baarschot hulp te krijgen bij uw belastingaangifte; dit geldt voor eenvoudige aangiftes, 
bijvoorbeeld als u naast uw AOW een klein bedrag pensioen krijgt. Voor de hulp werken wij 
met meerdere ervaren aangifte-invullers. 
Ook als u geen bericht ontvangt van de belastingdienst om aangifte te doen, kan het 

interessant zijn om dit toch te doen. Mogelijk komt u in aanmerking voor belastingteruggave, of (meer) 
zorgtoeslag of huurtoeslag. Blijkt bij het invullen dat het niet zo is, dan sturen we ook niets op.  
 

Iedereen die meedoet heeft een machtigingscode nodig. Wanneer u vorig jaar een 

machtigingscode heeft ontvangen, hoeft U niets te doen. Dan ontvangt U, of heeft U al een 

machtigingscode voor 2020 ontvangen. 

Voor diegene die voor de eerste keer meedoet, vragen wij een machtigingscode aan. 

 

Alle senioren die zich aanmelden krijgen van ons een brief waarin o.a. staat: 

• Welke gegevens we allemaal nodig hebben. 

• Hoe we het dit jaar regelen. (Omdat we de aangifte dit jaar niet in de Diessense Eenhoorn 
gaan invullen, i.v.m. corona, wordt U vanaf maart gebeld door de invuller. Hij maakt met U 
een afspraak om het e.e.a. goed en tijdig te regelen.) 

 

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 5 maart 2021  door onderstaande strook in te leveren bij: 

Pieke van Beurden Acacialaan 8   Diessen telefoon 5041988 

Karel Verhoeven St. Josephstraat 9  Haghorst telefoon 5041097 

Jac Linnemans Baarschotsestraat 5 Baarschot telefoon 5041497 

 

De kosten bedragen € 10,00.  

U wordt gebeld om af te spreken hoe uw aangifte wordt ingevuld. 

  

Aanmelding voor de belastingaangifte 2020 bij de K.B.O. 

 

Naam: _____________________________________________________ 

 

Adres:  _____________________________________________________  

 

Tel.                  ____________________ 

  

Bijdrage €10,00 te voldoen bij aanmelding.  
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                 Een  knipoog  naar Pasen en de lente….… 
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De winnaar van de puzzel van februari is Cees Meijs Gildewei 6 
Attentie wordt bezorgd ! 

 

 

 
 

 
 
 

De oplossing van deze puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer: Van den Elsenstraat 10 5087 CB Diessen of mailen 
de oplossingszin naar kbo-diessen@hotmail.com 
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