
Nieuwsbrief nr. 61 – 13 april 2020    
 

 
Senioren, let een beetje op elkaar. En geef om mekaar. 

 
Ook bij de KBO en PVGE in Best zijn vanwege het corona virus alle activiteiten afgelast tot in 
ieder geval 1 juni. Er wordt niet meer samen gebiljart, gedanst, geschilderd, gezongen, ge-
fietst, gegymd, gejeudebouled, gereisd, gedineerd of een van de tientallen andere clubactivi-
teiten beoefend. Ook het pas geopende Trefpunt Senioren houdt tot nader order de deuren 
gesloten. De meeste mensen blijven zoveel mogelijk thuis, bellen of hebben videocontact met 
kinderen of kleinkinderen, maken korte 
wandelingen of fietstochtjes.  
Maar mede dankzij de clubs is er ook veel 
onderling contact met andere leden, telefonisch, 
per mobiel, via laptop, via e-mail of website. Bij 
de meeste clubs belt degene die de club leidt 
zijn of haar clubleden op om te vragen hoe het 
gaat, of er problemen zijn, bieden een 
luisterend oor en praktische hulp aan. En bellen 
de mensen elkaar. Vooral door mensen die 
alleen thuis wonen wordt dit bijzonder 
gewaardeerd.  
  
Nieuwe communicatievormen 
Binnen de verenigingen ontdekt men soms ook nieuwe communicatievormen, zoals belcirkels 
of het Zoom-videocontact waarmee clubleden elkaar bezighouden, lief en leed delen, vertellen 
wat hun bezighoudt en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Juist in moeilijke tijden zoals 
deze, wordt ervaren dat het lidmaatschap van een seniorenvereniging als PVGE of KBO de 
onderlinge solidariteit versterkt, hulp biedt in nood en tot steun kan zijn voor mensen die 
tegenwoordig alom als ‘kwetsbaar’ worden aangeduid, oftewel wij senioren. Maar vergeet ook 
zeker de mensen in de buurt niet die geen lid zijn van een seniorenvereniging en het 
misschien nog moeilijker hebben. En ondersteun de mensen die u kent en die hun partner 

hebben zien vertrekken naar het ziekenhuis, met de hoop 
op een redelijk snel herstel. Wees hen tot steun. 
 
Want zoals onze minister president ons op het hart drukt 
en alsmaar blijft herhalen: “Alleen samen komen we hier 
doorheen”.  
En zoals koning Willem Alexander het nog treffender zei: . ‘ 
“Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie 
kunnen vasthouden, kunnen we deze crisis samen aan, 
ook als het wat langer gaat duren. Het coronavirus is niet 
te stoppen, maar het eenzaanmheidsvirus  wel”.  
 

 



 
 
 

Activiteiten van KBO en PVGE in tijden van corona 

 

KBO: Zoals bekend heeft het bestuur alle KBO (club)activiteiten geannuleerd, ook de belasting 

invulhulp en het bezoeken van 85-jarigen en ouder. Naar verwachting zal dit tot minimaal 1 juni 

het geval zijn.  

Het bestuur zal de leden informeren over het moment dat 

de KBO (club)activiteiten weer hervat kunnen worden. Dit 

zal gebeuren via hun website www.kbobest.nl, hun 

Facebookpagina, Groeiend Best en een mededeling die 

ingevoegd zal worden bij het KBO Brabant magazine ONS.   

Ook de Doe-zomer activiteiten die jaarlijks gedurende de zomermaanden gezamenlijk door de 

KBO en PVGE worden georganiseerd zijn geannuleerd.  

 

PVGE: Bij de PVGE zijn alle reguliere clubbijeenkomsten, reizen, fietstochten, evenementen, 

vergaderingen en andere activiteiten die t/m 1 juni zouden plaatsvinden stopgezet. 

Verschillende clubs houden wel ‘virtuele bijeenkomsten’ 

waaraan de clubleden met pc, laptop, iPad en smartphone 

deelnemen. Dit staat uiteengezet in de Nieuwsflits van april 

en op de website www.pvge-best.nl.  

De volgende activiteiten die na 1 juni staan gepland, zullen waarschijnlijk worden verzet naar 

een andere datum. Dat zijn: 

– 24 mei t/m 2 juni:10-daagse vlieg/busreis Baltische Staten: al verplaatst naar eind aug. 

– juni / juli :             infobijeenkomsten ‘”IT – wat kan ik er mee” in Kadans. 

– 12 t/m 17 juni:     Busreis Engeland Graafschap East Sussex 

–  8 t/m 15 aug.:     Busreis Engeland Lake District 

Bij leden die hiervoor al hebben ingeschreven zal voorlopig niet worden geïncasseerd of zij 

krijgen een later te besteden voucher. Voor informatie hierover: kijk op de website www.pvge-

best.nl  of bel: 06 5063 8128 of mail naar: voorzitter@pvge-best.nl. 

 

Doezomer: Het team van KBO en PVGE dat jaarlijks de Doezomer activiteiten gedurende de 

zomermaanden organiseert heeft in onderling overleg besloten om deze activiteiten dit jaar 

niet door te laten gaan. Ze gaan ervan uit dat hiervoor begrip is onder de potentiële 

deelnemers van deze activiteiten.  

 

 

Belasting invulhulpen helpen met uitstel aanvragen 

 
Mensen die in de huidige situatie niet voor 1 mei door de 

Belasting invulhulpen geholpen kunnen worden met het invullen 

van hun aangifteformulier, kunnen uitstel aanvragen tot 1 

september 2020. Zij kunnen dit persoonlijk doen via de 

belastingtelefoon, maar zij kunnen ook een beroep doen op de 

invulhulpen van PVGE of KBO die dan voor hen die actie kunnen 

ondernemen.  

De Belastingdienst is niet van plan om collectief uitstel te 

verlenen, wel zal zij de invorderingsrente tijdelijk verlagen van 4 

% naar 0,01%. Deze rente is dan van toepassing als de aanslag 

niet voor 1 juli kan worden vastgesteld omdat bijv. uitstel is aangevraagd. De belastingdienst 

heeft een instructie gestuurd naar de maatschappelijke dienstverleners die mensen helpen met 

hun aangifte. 

http://www.kbobest.nl/
http://www.pvge-best.nl/
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 LEV Best komt in de Bestse wijken helpen  
 

Welzijnsorganisatie LEV Best (voorheen WBO geheten) komt met een speciale bus naar de wijken van 

Best toe om vragen en problemen van de wijkbewoners aan te horen en waar mogelijk hulp te bieden. 

Om te beginnen komen zij: 

–  op woensdag 15 april naar Wilhelminadorp en  

–  op donderdag 16 april naar de Leemkuilenflats en de flats van Naastenbest-Oost. 

–  afhankelijk van de response zullen later ook andere wijken van Best worden ingepland. 

 

Waarom?  
 

Inwoners van Best merken steeds meer de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig is 

burenhulp nog nooit zo hoog geweest en wat is het mooi om te zien dat velen de handen uit de 

mouwen steken en elkaar helpen. De facebookpagina Coronahulp Best is daar een prachtig voorbeeld 

van. Toch kunnen zij zich  voorstellen dat veel inwoners met 

vragen blijven zitten. Daarom heeft LEV besloten om de wijk 

in te gaan met hun LEV bus om bij de mensen in de straat te 

komen horen hoe het met hen gaat. Zij doen dit op een 

verantwoorde manier en op de bekende gepaste afstand. 

Samen met partners binnen Bestwijzer denken zij 

antwoorden te kunnen geven op veel vragen en ook zorgen van mensen te kunnen delen. Deze 

hoeven niet noodzakelijk alleen betrekking te hebben op de corona crisis. Iedereen kan al zijn vragen 

en zorgen kwijt op de gebieden van wonen, zorg en welzijn.  

 

Waarvoor? 

Vragen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met: 

⚫ Het vinden van een vrijwilliger voor het doen van noodzakelijke boodschappen 

⚫ De gevolgen van het wegvallen van inkomsten 

⚫ Het doen van de belastingaangifte of het bijhouden van de eigen administratie 

⚫ Het ondersteunen van kinderen met hun online huiswerk 

⚫ Het omgaan met gevoelens van angst, neerslachtigheid of slecht slapen 

⚫ Het contact houden met ouders en verwanten in het verzorgingstehuis 

⚫ Het vinden van een belmaatje als middel tegen eenzaamheid of het verwerken van verdriet 

⚫ Het inschakelen van buurtbemiddeling bij conflicten 

 

 

Wat bieden ze aan? LEV Best 

kan mensen helpen om hun 

gedachten op een rijtje te 

krijgen, tips te geven om te 

ontspannen, hun netwerk in 

kaart te brengen, vrijwilligers te 

helpen zoeken of aan te bieden 

of te wijzen op bronnen waar de 

juiste informatie gevonden kan 

worden. Houd dus de LEV Best 

bus in de gaten op woensdag 

en donderdag 15 en 16 april in 

de genoemde wijken en later, 

afhankelijk van de response, ook in andere wijken .  

LEV Best is te bereiken via: 0499 770110  (op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur), via email : 

 infopuntbest@levgroep.nl  en te volgen via  www.facebook.com/levgroepbest 
 

mailto:infopuntbest@levgroep.nl
http://www.facebook.com/levgroepbest


 
 

Aangepast programma Omroep Best TV 

 
 

In deze tijd van thuis zitten wil Omroep Best bijdragen 
aan ontspanning. In de Tekst-tv-informatie worden 
vanaf dinsdag 14 april de door Bestenaren 
aangeboden filmpjes uitgezonden om 10.00, 14.00 en 
18.00 uur met deze week een mooie bijdrage van het 
IVN. Op TV komen deze week  elke dag om 11.00, 
15.00 en 19.00 uur de volgende roulerende 
onderdelen: 
 

A:  Markante Bestenaren:  
o    Interview met de tweeling Lambert en Piet de Ven, bekend als “de Vennekes” 

 
B: Losse items uit het archief:  
o Uniek optreden van de Josti band in de Lidwinakerk: een benefietconcert voor het Bijna 

thuis huis ‘De Vlinder’ 
o Jaarlijkse nationale veldloop van gemeenteambtenaren uit heel Nederland. Ditmaal in 

Best gehouden rond AquaBest en over de Sonse hei in het kader van 200 jaar Best  
o Documentaire 500 keer oud papier verzamelen: een overzicht van de geschiedenis van 

deze activiteit die geheel door vrijwilligers wordt uitgevoerd. 
 

C: Reguliere uitzending: 
o Impressie van de open dag van de nieuwe natuurbrug over het spoor  
o Impressie van de plaatsing van een nieuwe voetgangersbrug over het Wilhelminakanaal 

o Samenvatting van de onthulling van het Lancester monument bij 't Boshuys. Ter 
nagedachtenis aan het neer storten van 2 Lancester bommenwerpers 75 jaar geleden 

o Afscheid van wethouder Wilma van Rijt en installatie van wethouder Ria van der 
Hamsvoord-Huijbers 

 
U kunt Omroep Best TV vinden op  Ziggo:38, KPN:1461, T-Mobile: 733 

 

Tips van IVN Best om thuis van de natuur te genieten  
 

⚫   IVN Best-lid Lou van der Aa maakt elke maand een 
fotoalbum van de foto's, die hij die maand gemaakt heeft. 
Hij vertrekt ‘s morgens in alle vroegte, als het licht wordt, en 
is om negen uur weer thuis. In zijn tuin krijgt hij bezoek van 
vogels als winterkoning en tjiftjaf. Geniet van zijn maart-
album op (https://myalbum.com/album/86GEJDfhxAfc)  

 
⚫   Maak virtuele wandelingen maken door de mooiste 

natuurgebieden van Nederland. Je vindt ze op de website 
van Natuurmonumenten 
(www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-
nederlands-mooiste-natuurgebieden) 

 
⚫   Beleef de lente door het broeden van diverse vogels te 

volgen via een webcam. 
(https://myalbum.com/album/86GEJDfhxAfc ) 

 
⚫   Op de website van de Brabantse Milieufederatie kun je meedoen aan 'Blijf thuis en doe mee met de 

‘Natuurdichtbij fotochallenge'. (www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/blijf-thuis-en-doe-mee-met-
de-natuurdichtbij-fotochallenge/) 
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Tips van IVN Best om rondom Best van de natuur  te genieten  
 
Komen de muren op je af door het vele binnen zitten?  
 

⚫ Op de website van IVN Best vind je diverse 
wandelroutes in de directe omgeving, zoals Best 
Bijzonder routes, GPS-routes en de Klompenroute  
(www.ivn.nl/afdeling/best/wandelroutes)   

 

⚫ Liever fietsen? Op dezelfde website staan ook heel wat 
interessante fietsroutes rondom Best. Van elke route 
staan de bijzonderheden van interessante plekken die 
je onderweg tegenkomt apart beschreven 
(www.ivn.nl/afdeling/best/fietsroutes)   

 

⚫ Dicht bij huis biedt IVN Natuureducatie de leukste tips om van de natuur te genieten: in je huis, tuin 
of op je balkon. Heel coronaproof. Elke dag een nieuwe groene tip! Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een insectenhotel maken, een livestream van een vogelnestje volgen of het kikkerdril in jouw tuin 
tellen? (www.ivn.nl/groen-om-te-doen) 
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