
NIEUWSBRIEF                               

FEBRUARI  2019 

                                                                                
Geachte leden, van de KBO Heerlen Noord, Vrouwengilde Heksenberg, 

Zonnebloemafdeling  Heksenberg en d’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. 

Op vrijdag 1 maart 2019, vindt in het Gemeenschapshuis Heksenberg onze 

traditionele carnavalsmiddag plaats. Zaal open om 13.15 uur, om 13.45 uur 

starten wij met het uitserveren van koffie/thee met een lekkere nonnevot en 

beginnen vervolgens om 14:11 uur met het programma. ( Einde ca 17.30 uur ).                                                                                                                   

Deze middag wordt gehouden in de feestelijk versierde grote zaal in het 

Gemeenschapshuis Heksenberg die dan is omgetoverd tot het Sjpashoes van 

Sjpasseberg.                                                                                                                                      

Onder het toeziend oog van de nieuwe heersers over Sjpasseberg Prins Sám de 

1e en onze jeugdprinses  Inge de 1e  wordt onderstaand programma 

gepresenteerd door onze eigen moellemeeker Guus Mengelers. 

De muzikale begeleiding wordt geheel verzorgd door onze welbekende DJ Jan 

Van Wijnen. 

Het Programma 

• Wij ontvangen D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein.                                                            

• Wij proclameren onze eigen senioren Prins of Prinses                                             

• Wederom zijn er diverse gastoptredens van bekende carnavalsartiesten uit    

-  de regio                                                                                                                                                 

• Maar wij hebben meer voor u in petto, laat u verrassen.                                                                 

• Een loterij met vele mooie carnavalsprijsjes. 

Voor een goed glaasje staan onze medewerkers voor u klaar. In de zaal kunt 

umunten kopen a € 1.90,-. Deze munten blijven geldig tijdens de 

carnavalsdagen. (KBO consumptiebonnen zijn tijdens deze middag niet geldig) 

Wij verwachten u in grote getale op deze feestelijke middag met veel Sjpas en  

plezeer in het Sjpashoes van Sjpassenberg(Heksenberg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Voor deze activiteit vragen wij u in verband met de steeds hoger wordende kosten, een kleine eigen 
bijdrage van € 5,- per persoon, te voldoen aan de ingang van de feestzaal.                                                                              
Als tegenprestatie kunt u genieten van een sfeervolle en gezellige carnavalsmiddag met een keur van 
artiesten onder het genot van een gratis lekkernij en een kopje koffie of thee. Gedurende de middag 
worden er door onze gastvrouwen en gastheren hartige hapjes geserveerd. Voor bediening is uiteraard ook 
gezorgd.                                                                                                                                                                                     
Beleefd  uitnodigend, d’r Heksenbergse Vasteloavends Verein,  Vrouwengilde Heksenberg, Zonnebloem 
afdeling Heksenberg en KBO afdeling Heerlen Noord. 
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Activiteiten kalender 2019.    

 

25  Januari  Nieuwjaarstreffen.                                                                                                                              
01  maart   Carnavalsmiddag.                                                                                                                 
22  maart  Jaarvergadering.                                                                                                                                        
12  april  Dansmiddag.                                                                                                                               
17  mei   Jeu de Boules.                                                                                                                                                   
07  juni  Excursie.                                                                                                                          
05  juli   Dagtocht.                                                                                                                        
06  september  Dagtocht.                                                                                                                               
20  september  Excursie.                                                                                                                                    
18  oktober  muzikale middag.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Medio okt/nov.   Kuvri Toneel.                                                                                                                                         
15  november  Dia overvloeishow.                                                                                                                                                          
20  december  kerstvierng. 
 

                                                        -------------------- 

De belastingservice KBO-PCOB in 2019 over het jaar 2018•            

 

Evenals vorig jaar zal KBO Limburg de Belastingservice provinciaal 

organiseren, Dit gebeurt vanuit het provinciaal projectteam 

Belastingservice Limburg. Dit team verzorgt ook de (bij)scholing van 

de belastinginvullers. Uiteraard is iedereen vrij om zijn 

belastingaangifte te laten invullen door een belasting consulent naar eigen keuze. De verantwoordelijkheid 

voor de aangifte en de aanvraag van zorg en/of huurtoeslag ligt ten allen tijde bij de belastingplichtige 

zelf. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling of de provinciale coödinatie kunnen aansprakelijk 

gesteld worden voor de kwaliteit en de tijdigheid van de service.   

Belastinginvuller (ook eventueel toeslagen) voor de KBO-PCOB regio Heerlen is;                                                                                           

Jan Larue: 0627910648 of mail: jan.larue@home.nl.   

(ook eventuele andere aangiften/toeslagen invullen in overleg mogelijk)                                                                                                                               

Kosten voor 1 enkele aangifte per adres: 

KBO Heerlen noord geeft haar leden een korting op de aangifte van 2,50 euro per adres.                                

De kosten voor leden van KBO Heerlen Noord zijn dan: in Groot Genhei 5 euro en leden in Heerlen stad 

7,50 euro en overigen in overleg, maximaal 12 euro.           

Kosten per gezamenlijke aangifte bedragen:                                                                                                                     

KBO Heerlen noord geeft haar leden een korting op de aangifte van 2,50 euro per adres.                                

De kosten voor leden van KBO Heerlen Noord zijn dan: in Groot Genhei 7,50 euro en leden in Heerlen stad 

10,00 euro en overigen in overleg, maximaal 15 euro.           

Welke documenten zijn onder andere van belang voor de belastingaangifte;                                                                              

Uitdraai belastingaangifte vorig jaar, burger service nummer, uw wifinaam + wifi code, jaaropgaven Svb 

/pensioenfondsen etc., WOZ-opgave van de BsGW met de waarde van 1 januari vorig 

jaar,Hypotheekoverzicht(en) met bedragen/renten per 01-01 en 31-12, bij aan-/verkoop woning de 

notarisbescheiden, bij VvE het tegoed per 01-01 van het aangiftejaar, huuroverzicht verhuurder met daarin 

het bedrag van de kale huur en de servicekosten, financiële afschriften bank-/spaarrekeningen per 01-01 

mailto:jan.larue@home.nl


en 31-12, jaaroverzicht financiële polissen, bij ziektekosten alle nota’s met betrekking tot de ziekte(n), 

overzicht gemaakte reiskilometers (dubbele enkele reis) naar huisarts, ziekenhuis, therapeut etc. en met 

welke auto/OV dit werd gedaan, eventueel alimentatie betaling/vergoeding, bij voorgeschreven dieet: 

dieetverklaring arts of diëtist.  

Bij Giften: betalingsbewijzen, nota’s of bankafschriften. Wel/geen Anbi-instelling. 

                                                            ----------------------- 

Deelname aan KBO aktiviteiten!!! 

Beste KBO leden, graag vragen wij uw aandacht voor de volgende bestuursmededeling. 

Tijdens de in december gehouden Kerstviering op 21 december 2018 hebben zich 186 leden opgegeven 

voor deelname aan deze aktiviteit. Op basis hiervan is door de aktiviteitencommissie ingekocht en zijn er 

kosten noch moeite gespaard zijn om er een mooi feest van te maken. De realiteit was echter dat er van de 

181 aangemelde leden er daadwerkelijk slechts 156 aanwezig waren deels als gevolg van ziekte met 

afmelding waar wij begrip voor kunnen opbrengen. Maar de resterende aangemelde leden zijn echter 

zonder afmelding gewoon niet op komen dagen, hetgeen onnodige kosten veroorzaakt. Wij vinden dat dit 

niet kan, dit past niet en zo gaan wij niet met elkaar om. Wij willen onze KBO leden dan ook met klem 

vragen om hier rekening mee te houden.                                                                                                                                                   

Als bestuur hebben wij besloten om met name bij deze grote aktiviteiten de eigen bijdrage vooraf te laten 

betalen, zodat wij in ieder geval niet meer kosten maken dan nodig is. Wij vragen hiervoor uw begrip !!! 

Bestuur KBO Heerlen Noord. 

                                                           ----------------------- 

Dansen in het Gemeenschapshuis Heksenberg in 2019. 

Zaterdag 19 januari   orkest Reality  Zaterdag 6   juli  x    orkest Remember.             

Zaterdag 16 februari   orkest Sunrice  Zaterdag 13 juli     orkest De Smithies.            

Zaterdag 16 maart   orkest Reality  Zaterdag 24 augustus   orkest Sunrice.                       

Zaterdag 30 maart x   orkest Remember   Zaterdag 14 september orkest Reality.               

Zaterdag 20 april   orkest Alpen Gold  zaterdag 5 x oktober    orkesr Remember.            

Zaterdag 18 mei    orkest Sunrice  zaterdag 12 oktober     orkest De Smithies.        

Zaterdag 15 juni   orkest Reality  zaterag   9   november  orkest Sunrice.                      

Zaterdag 14 december orkest Reality                                                                                                                       

x  Aanvang 21.00 uur   

                                                    --------------------------------                                                                                                

Aanmelden  voor deze carnavalsmiddag is voor KBO leden  mogelijk door het invullen van onderstaand 

inschrijfformulie, in televeren bij:                                                                                                                              

Boy Kleijkers.  Dr Ariensstraat  3,  of  Wil Bindels.  Bremstraat 51,                                                                                                    

en is mogelijk tot uiterlijk donderdag 21 februari 2019.                        

Naam:  …………………………………………………………………….                                                                                                                                                                 

Adres:………………………………………………….Plaats:………………………………                                                                                      

Komt op 1 maart naarde carnavalsmiddag met ______personen.                           

( alleen voor leden ). 
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