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Waar gaat deze nieuwsbrief over?

>  Officiële opening van eigen honk voor KBO, PVGE en alle senioren in Best.
>  Info-bijeenkomst van gemeente Best: ‘Uitkomen met inkomen’ in Prinsenhof
>  Voordracht en film over Het Groene Woud 
> :Open Dag: Natuurbrug Mortelen over het spoor
>  Feestelijke overdracht  van project ‘Dementievriendelijk Best en Oirschot’ 
>  Belasting infomiddag in CultuurSpoor
>  Persoonlijke invulhulp bij belastingaangifte door KBO, PVGE en CultuurSpoor
>  WBO heet nu LEV Best
>  Vooraankondiging van de Landelijke Opschoondag in Best 
>  Bestuurswissel bij Seniorenraad
>  Wie wil een handje helpen met de Zorg- en dienstenwijzer? 
>  Een kleine moeite

19 februari: Officiële opening van een eigen honk 

voor KBO, PVGE en alle senioren in Best

U hebt het vast al gelezen of gehoord: een lang gekoesterde wens van de senioren-
raad en van de KBO en PVGE is in vervulling gegaan:  een eigen accommodatie voor
hun activiteiten in het centrum van ons dorp.  Nee, geen nieuwbouw, maar overname
van de ruimte die al jaren in gebruik was door het Rode kruis. Dankzij de medewerking
van de gemeente Best heeft de eigenaar van het gebouw, Woningstichting Thuis deze

accommodatie per 1 januari 2020 beschikbaar gesteld aan de
Seniorenraad als huurder om gebruikt te worden door KBO,en PVGE voor activiteiten 
ten dienste van alle senioren in Best.
 
Vanaf 1 januari is een enthousiaste klusgroep direct aan de slag gegaan om de ruimtes 
in te richten voor het beoogde gebruik, Ook is een rooster opgesteld voor alle 
activiteiten, die er nu inmiddels al dagelijks plaatsvinden.  Fijn is,dat nagenoeg alle 
activiteiten van het Rode Kruis door de KBO zijn overgenomen. En van de PVGE 
hebben diverse clubs intrek genomen om er voortaan permanent gebruik van te maken.

.   
De officiële opening zal plaatsvinden op woensdag 19 februari vanaf 16.00 uur en wel door wethouder 
Wilma van der Rijt. Zij zal ook de nieuwe naam onthullen, die bedacht is door de winnaar van de prijsvraag 
waarvoor heel wat mensen inzendingen hebben ingestuurd. 

Het liefst zou de seniorenraad voor deze openingsplechtigheid de deuren willen openzetten voor iedereen 
die erin geïnteresseerd is. Maar dat kan niet. Zoveel mensen passen er niet in het gebouw. Daarom zijn alleen 
die mensen uitgenodigd, die er het meest actief bij betrokken zijn, te weten de bestuursleden en alle 
mensen die leiding geven aan de activiteiten en clubs van KBO en PVGE en de mensen die aan de 
inrichting hebben gewerkt . En dat zijn er al heel wat! 

20 februari: Infobijeenkomst  van de gemeente Best:
 ‘Uitkomen met inkomen’ – voor mensen met een laag inkomen



Op 20 februari is er in Prinsenhof  een voorlichtingsbijeenkomst  “Uitkomen met inkomen”, georganiseerd 
door de Seniorenraad in samenwerking met de gemeente Best. Het gaat over een aantal financiële rege -
lingen voor mensen met een laag inkomen, die bij de betreffende mensen echter
amper bekend zijn, zoals:
– Kwijtschelding gemeentelijke belastingen   – Individuele inkomenstoeslag
– Collectieve verzekering minima                  – Regeling ‘Meedoen’ 
– Maatwerkvoorziening meerkosten              – Bijzondere bijstand

Mensen van de gemeente komen vertellen wat deze regelingen precies inhouden,
wanneer je ervoor in aanmerking komt, en hoe je ze kunt aanvragen. Er zal een
actuele versie van een brochure verkrijgbaar zijn, waarin e.e.a. ook zwart op wit be-
schreven staat of naar ondersteunende websites wordt verwezen.  
Ook komen op deze bijeenkomst de regelingen aan de orde die er bestaan voor
mensen die veel schulden hebben opgelopen (schuldsanering) en hoe je daar gebruik van kunt maken. 

De entree voor deze bijeenkomst is € 2,-  waarvoor u ook nog een kopje koffie krijgt aangeboden. 
N.B.  In de februari-kalender van Best Bijzonder, die iedereen samen met Groeiend Best in de bus heeft 
gekregen, staat de Infomiddag ‘Úitkomen met inkomen’ ook vermeld, echter met een foutief adres. Daar staat
‘Grensheuvel 17’, maar het moet Prinsenhof zijn.  . 
 

11 februari: Voordracht en film over Het Groene Woud

Een boeiende avond kunt u beleven op dinsdag 11 februari in Prinsenhof bij een voordracht met film over 
Het Groene Woud, georganiseerd door IVN-Best en de erfgoedvereniging ‘Dye van Best’. 

Marco Renes, bevlogen verteller bij het Brabants Landschap,
komt vertellen  over het beheer, de historie en toekomst-
plannen van dit aan Best grenzende natuurgebied tussen
Eindhoven, Tilburg en Breda. Hij vertelt over grote variatie in
het landschap: de bossen, moerassen, heide, stuifzanden, het
coulisselandschap en hoe dit is ontstaan. Maar ook over de
biodiversiteit van vandaag: de bijzondere planten en dieren,
de natuurbrug over de A2, die de Mortelen met de Scheeken
verbindt en hoe het gaat met de edelherten die 2 jaar geleden
hier zijn uitgezet. 

Aansluitend wordt een prachtige natuurfilm over Het Groene
Woud vertoond, gemaakt door Mark Kapteijns, een talentvolle natuurfilmer, die afgelopen jaren al vele 
nationale en internationale prijzen heeft ontvangen voor zijn natuurbeelden. 
Deze avond begint om 20.00 uur; de entree is gratis.

8 februari: Open dag natuurbrug Mortelen over het spoor  
   

Zaterdag 8 Februari is een bijzonder dag. Het is de enige dag, waarop de nieuwe natuurbrug ‘De Mortelen’ 
over het spoor tussen Boxtel en Eindhoven is opengesteld voor publiek om het van dichtbij te bekijken. 
Daarna is de brug het alleenrijk voor de dieren. Dit ecoduct over het spoor van zo’n 50 meter breed, dat 
afgelopen maand is klaargekomen (kosten 7.5 miljoen euro), ligt in het verlengde van de natuurbrug over de

A2 snelweg. Tezamen verbinden ze het na-
tuurgebied de Mortelen, tussen Best en 
Boxtel, met de Scheeken dat ligt tussen De 
Vleut en Liempde. 
Naar verwachting zullen vooral edelherten 
het ecoduct gaan gebruiken, maar ook reeën,
dassen, salamanders, hazelwormen en 
hagedissen. 

De Open dag op zaterdag 8 februari wordt 
georganiseerd door het Brabants Landschap 
samen met ProRail. Iedereen die een kijkje 
wil komen nemen, is welkom  11.00 tot 17.00 

uur. Het is midden in de natuur, dus het makkelijkste is om op de fiets te komen naar de Monnikenweg in 
Best  (alléén bereikbaar per fiets of te voet!).  U kunt ook met de auto komen, maar dan moet u die stallen 
op het parkeerterrein van de toekomstige Natuurpoort De Vleut, gelegen aan de Koppelstraat, en van 
daaruit de gratis pendelbus nemen, die u naar de natuurbrug brengt en weer terug.



Voor meer informatie: www.brabantslandschap.nl/actueel/activiteiten > Open dag Natuurbrug De Mortelen. 

6 februari: Feestelijke overdracht  van project 
‘Dementievriendelijk Best en Oirschot’ 

De afgelopen twee jaar heeft de Lionsclub Best Oirschot allerlei succesvolle activiteiten
opgezet voor een dementievriendelijk Best en Oirschot, samen met diverse andere
organisaties en vele vrijwilligers.Ze gaan op 6 februari het stokje overdragen aan het
Platform Dementie in Best en in Oirschot. En vieren dat met een feestelijke avond in De
Enck. Het begint om 19.00 uur. Er zijn verschillende serieuze voordrachten, en vrolijk
amusement, zoals ‘Lach in de zorg;, optreden van Jeroen Clan, muziek van Toon en
Remon een een veiling van schilderijen.  De toegang is gratis. Kaarten bestellen via www.deenck.nl. U moet
er wel heel snel bij zijn.......

18 februari: Belasting infomiddag in CultuurSpoor

Op dinsdag 18 februari 2020 wordt in de bibliotheek van CultuurSpoor  een 
belastinginfomiddag verzorgd voor belangstellenden. Deze is vooral bedoeld voor 
mensen die hun belastingaangifte 2019 zelf gaan invullen. Tijdens deze 
voorlichtingsbijeenkomst doorloopt belastingkenner Toos de Groen de 
belastingaangifte en legt ook uit wat de wijzigingen zijn t.o.v. voorgaande jaren. 
Het is van 14.00 uur tot 16.00 uur, het is gratis en iedereen is welkom.  

Persoonlijke invulhulp bij belastingaangifte 
aangeboden door KBO, PVGE en CultuurSpoor

Hebt u persoonlijk hulp nodig bij het invullen van uw aangifte van de inkomstenbelasting of bij het 
aanvragen/verrekenen van toeslagen, dan kunt u daarvoor terecht bij de KBO, PVGE en Cultuurspoor.

–  De KBO heeft een team van 7 goed opgeleide mensen die u graag helpen met het invullen van uw 
aangifte Inkomstenbelasting, de aanvraag van een toeslag of andere
zaken op belastinggebied.  Ook als u geen KBO-lid bent. Per aangifte
wordt € 10 in rekening gebracht. Bel Lenie van der Ven, tel. 0499-
395058 voor het maken van een afspraak met een invulhulp in
Bestwijzer

–  De PVGE heeft een team van 5 goed opgeleide belastinginvulhulpen,
voor uw belastingaangifte en eventueel het aanvragen en verrekenen
van toeslagen. Om hiervoor een afspraak te maken belt u Leo de Wals
op 0499-310309 of mailt u naar leodewals@hotmail.com. Deze
belastinginvulhulp wordt gegeven bij u thuis, ook aan mensen die geen PVGE-lid zijn. Per aangifte wordt  
€ 10 gevraagd.  

–  Cultuurspoor houdt op 25 maart twee inloopspreekuren, ‘s middags van 14.00-16.00 uur en ’s avonds 
van 19.00-21.00). De hulp die geboden wordt is gratis. Wel graag aanmelden door een mail te sturen 
naar: receptie@cultuurspoorbest.nl.

–  Vakbonden hebben in Best geen spreekuur voor belastinginvulservice. Wel in Eindhoven, maar alleen als
u lid bent van een vakbond. Dan is het gratis. Geef u op bij de FNV via www.afspraakmakenfnv.nl of na 10
februari via tel.nr. 06-42830687. Bij de CNV is het vanaf 1 maart  via www.cnv.nl/belastingservice of 
telefonisch via 030-7511050. 

Vooraankondiging 
Landelijke Opschoondag in Best 

Reserveer 21 maart vast in uw agenda! In heel 
Nederland gaan op deze zaterdag vrijwillig(st)ers 
aan de slag om ergens in hun omgeving rommel op 
te ruimen. De organisatie van deze activiteit ligt bij 
de gemeentes. Op deze dag kan iedereen in Best 
die dat wil samen met buren, straatgenoten, 
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clubgenoten in actie komen tegen zwerfafval en de straten in de buurt een flinke opschoonbeurt geven. Wilt 
u ook de handen uit de mouwen steken? Dan zal de gemeente Best u voorzien van alle benodigdheden 
(grijpers, zakken, hesjes, etc.) en u maakt bovendien kans op fantastische prijzen met de Afvalbingo!  Let op
de initiatieven om u heen om hieraan mee te doen en lees Groeiend Best tegen die tijd. Ondertussen kun je 
vast een kijkje nemen op  www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/landelijke-opschoondag-gemeenten 

De IVN in Best heeft al het Wilhelminapark uitgekozen om op te schonen. Om 10.00 uur wordt daar gestart 
bij de kinderboerderij, waar de opschoonspullen worden uitgedeeld en het afval verzameld. De bedoeling is 
om in 2 uur tijd het hele park op te schonen. Niet alleen door volwassenen, maar ook voor kinderen zal het   
leuk zijn om te doen. Het aanmeldformulier hiervoor kunt u vinden op
www.ivn.nl/afdeling/best/landelijke-opschoondag 

WBO heet voortaan ‘LEV Best’

Het is bijna ongemerkt gegaan, maar toch echt
gebeurd: op 1 januari heeft WBO, de welzijns-
organisatie in Best, zich aangesloten bij de
LEV-groep en heet voortaan ‘LEV Best’. LEV is
de afkorting van ‘Leven En Verbinden’ – zo
heten de welzijnsorganisaties  in een 11-tal
gemeenten om ons heen (zie hiernaast) en nu
dus ook in Best. Ze noemen zich samen de
LEV-groep met een hoofdkantoor in Helmond.
Zij hebben gemeenschappelijk dat hun
gemeentes heel wat zorg- en welzijnstaken aan
hen hebben toebedeeld. Ze hebben daarover
een gemeenschappelijke visie hoe dat uit te voeren, wisselen onderling kennis en ervaringen uit en hebben 
ook specialisten op het hoofdkantoor, voor zorg- en welzijnszaken die meer regionaal worden aangepakt. 

Alle medewerkers van WBO zijn overgenomen door de LEV-groep en 
houden veelal de taken die ze bij WBO hadden. Ze blijven werken in 
Bestwijzer en in Kadans. Wij als burgers merken er nu dus nog niet zoveel 
van. Wel trekt men meer de wijken in, vertelt  Ronald van Litsenburg, de 

LEVnetwerker bij LEV Best. Er zijn al ‘buurtcoaches’ in Wilhelminadorp en de Leemkuilen, die zowel 
individuele als collectieve vragen aanpakken en mensen met elkaar verbinden. 
Wat ondertussen ook al veranderd is: 
– het e-mailadres waaronder LEV Best, voorheen WBO, te bereiken is: infopuntbest@levgroep.nl
– het logo en de website. Het is één website www.levgroep.nl  voor alle lokale LEV-groepen. 
Men is bezig daar Best aan toe te voegen. Maar zolang dat er niet is, kunt u nog terecht op wbo.nl  (ook al 
wordt die website nu niet meer up-to-date gehouden)
– het telefoonnummer van LEV Best blijft 0499-770110, inloop bij Bestwijzer iedere werkdag ‘s ochtends en 
bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur.

Bestuurswissel bij de seniorenraad 

Bij de seniorenraad heeft Frank Montulet als bestuurslid afscheid
genomen en zijn stokje overgedragen aan Ben de Klerk.  Frank
werd door voorzitter Frans den Dekker. via aan bloemetje bedankt
voor zijn jarenlange inzet. 
Ben de Klerk is al enkele jaren cliëntondersteuner in Best naast
Annelies Berende en zit bij de KBO in het bestuur voor collectieve
belangenbehartiging. En nu dus ook in het bestuur van de Senio-
renraad.

Wilt u een handje meehelpen 
met het up-to-date houden van de Zorg- en dienstenwijzer?
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Wie de “Zorg- en dienstenwijzer voor senioren in Best” in huis heeft 
(verkrijgbaar bij Bestwijzer) of wel eens online raadpleegt (op 
www.seniorenraadbest.nl)  weet, dat het een handig naslagwerk is voor 
een heleboel zaken waar je als ouder wordende senior mee te maken 
kunt krijgen. Je vindt ook van allerlei organisaties en instanties in Best 
hoe ze werken, waar en hoe je hen kunt bereiken.

De seniorenraad, die dit boekje uitgeeft, vindt het belangrijk dat alle 
informatie klopt en up-to-date blijft.  Maar er verandert nog wel eens wat. 
Voor de nieuwe editie 2020 zoeken we mensen die er aardigheid in 
hebben om te controleren of de gegevens nog kloppen. Het gaat dan 
vooral om namen, adressen, telefoonnummers,
emailadressen en websiteverwijzingen. 
Wilt u uw steentje hieraan bijdragen en een hoofdstuk
voor uw rekening nemen? Neem dan contact op met
de redacteur, John Peeters: tel. 0499-392917 of mail
naar johnpeeters@onsbrabantnet.nl.  De beloning

van uw inzet is dat u al doenderwijs ook heel wat meer te weten komt over de vele
vormen van hulp, ondersteuning en dienstverlening die in Best beschikbaar zijn. Handig
als je het ooit nodig hebt…….  

Een kleine moeite …

Het is voor u een kleine moeite, het kost niks, maar het levert SeniorWeb-afdeling in Best  heel wat op, als 
veel mensen het doen. We doelen op het uitbrengen van uw stem op SeniorWeb in de sponsoractie van de 

ING-bank. Die heeft in de regio Eindhoven vijf organisaties geselecteerd 
voor het ontvangen van een donatie en SeniorWeb Best is daar één van. 
Ieder van de vijf kan tussen de € 1000 en € 5000 verdienen, al naar gelang
het aantal op hun uitgebrachte stemmen. 
Seniorweb Best wil het donatiebedrag besteden aan de aanschaf van 
tablets en iPads, zodat ook senioren die zo’n apparaat nog niet hebben 
toch ook aan de cursussen en workshops kunnen deelnemen. die 

SeniorWeb Best in de bibliotheek van CultuurSpoor geregeld geeft. 

Wie er mogen stemmen? Iedereen! U hoeft geen klant bij ING te zijn. Tot 12 februari kunt u stemmen via 
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-seniorweb-best. U krijgt dan een e-mail terug waarmee u uw 
stem moet bevestigen. Het aardige is ook nog dat als u meerdere emailadressen heeft, u met elk emailadres
een keer kunt stemmen. Doen!

http://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-seniorweb-best

