
 

 
Nieuwsbrief nr. 62 –  mei 2020    

 

 

 

Oproep: Doe mee met de online enquete voor 60-plussers: 

“Hoe hebt u als Bestse senior de coronatijd beleefd?” 
 

 

De Seniorenraad in Best ontving  van prof. Kardol (bekend van het seniorenonderzoek dat hij 

enige jaren geleden in Best heeft gehouden) een verzoek om de Bestse senioren op te roepen aan 

een onderzoek mee te doen naar hoe men de coronatijd tot nu toe heeft beleefd. 

Het is een vragenlijst, die opgesteld is in samenw 

erking met de universiteiten in Maastricht en 

Brussel en bedoeld voor mensen van 60 jaar en 

ouder. Iedereen kan meedoen. De vragenlijst gaat 

na welke impact de coronacrisis heeft op u als 

thuiswonende 60-plusser.  

 

Waarom deze enquete? Er wordt in deze coronatijd 

veel gesproken óver ouderen in onze samenleving, 

maar weinig mét ouderen. Prof. Kardol is benieuwd 

naar de meningen onder de senioren, naar 

verschillen en overeenkomsten tussen leeftijdscategorieën en naar verschillen tussen landen. 

Deze vragenlijst wordt in Nederland en in België afgenomen en mogelijk ook nog in andere landen. 

 

De vragenlijst kan door iedereen online worden ingevuld. Het is geheel anoniem en vrijblijvend, 

verplicht tot niets. Het invullen van de vragenlijst duurt 20 á 25 minuten.  

De SeniorenRaad beveelt dit van harte bij u aan.  Over ongeveer een maand tot 6 weken hoopt 

prof. Kardol de eerste resultaten bekend te kunnen maken.  

U vindt de vragenlijst op http://tiny.cc/COVID_NL60 

 

 
 
 

De bibliotheek in Best is weer open 

 
CultuurSpoor Best heeft haar deuren op 18 mei weer geopend. U kunt dus weer naar de bibliotheek.  
Voorlopig is dat alleen nog voor het lenen en weer inleveren van spullen uit de bibliotheek. Leestafel, 

http://tiny.cc/COVID_NL60


de speelhoek, de koffiehoek en de toiletten blijven nog gesloten. Ook de werkplekken kunnen nog niet 
worden gebruikt. 
Het lenen en terugbrengen van boeken kan van 
maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur 
via de hoofdingang. Aan- en afmelden van de 
boeken gebeurt contactloos via de zelfservice, 
zoals de laatste jaren gebruikelijk. Let op! U moet 
nu de bibliotheek nu wel via de oude ingang (zie 
foto) verlaten. 
U moet zich verder houden aan de voorschriften 
van het RIVM. Dus: afstand houden, niet komen 
werken als u koortsig of verkouden bent, niezen in 
de elleboog en regelmatig handen wassen. De 
bibliotheekleiding verwacht dat alle bezoekers zich 
hieraan houden. 
Aardig om te weten: alle materialen worden gereinigd. Materialen die terugkomen gaan 72 
uur in quarantaine. Dit alles om de kans op besmetting te minimaliseren.  Tot zover de mededelingen 
van CultruurSpoor Best. 
 
 

De Bestse molen draait en maalt weer 

 
Hij draait en maalt weer, de molen van Best met de kranige naam ‘De Volharding’. 
In maart en april stond hij noodgedwongen stil en was de winkel gesloten. Maar 
vanaf mei is de molen weer volop in bedrijf, draait hij regelmatig en wordt er 
gemalen bij voldoende wind.  
Op 6 juni gaat de winkel weer open, van 11.00 tot -13.00.  Om geheel corona-proof  
te werken kunnen maar twee klanten tegelijk binnen. Men kan ook van tevoren 
bestellen, waarna een bevestiging wordt teruggestuurd en een verzoek om vooraf 
te betalen. Op zaterdag kunnen de producten dan worden afgehaald op een 
voorgestelde tijd.  
Ook zijn er al rondleidingen door de molen, van onder naar boven, mogelijk, echter 

alleen voor twee personen en alleen op afspraak. Afspraak maken via secretaris@molenbest.nl. 
 
 

Wanneer gaat het Senioren Trefpunt open?  
 

Het bestuur van de Seniorenraad, die verantwoordelijk is voor 

het gebruik van het Senioren Trefpunt, beraadt zich over de 

wijze van opstarten van activiteiten in het Trefpunt, mogelijk 

na 1 juni 2020. 

Momenteel geldt nog de landelijke verordening dat van 

tevoren afgesproken samenkomsten (van clubs en cursussen 

bijvoorbeeld) niet toegestaan zijn. Misschien dat daar 

binnenkort verandering in komt?  

 

Het openstellen van het Trefpunt voor de clubactiviteiten en onder welke omstandigheden vindt 

plaats in nauw overleg met de clubcoördinator/Trefpunt-beheerder Sjef van Gastel en de 

clubcoaches. 

Dit volgens de landelijke richtlijnen. Wij houden u op de hoogte. 



 

Nieuwe bijzondere IVN wandelingen in en rond Best 

 
Voor jong en oud zijn er net dit jaar 9 bijzondere natuurwandelingen in en rondom Best 
uitgestippeld door de natuurgidsen van IVN Best. U kunt deze wandelingen downloaden, uitprinten 
en volgen. Maar u kunt hem ook via uw telefoon afleggen met de IVN route-app. Het aardige is dat 
er een online gids meegaat, die u onderweg allerlei informatie over de natuur om uw heen vertelt. 
Ideaal voor in coronatijd. U hebt een ruime keus:  
  
–  Populierenwandeling Vleutse Broek,                    
–  Laarzenwandeling De Pailjaart,   
–  Vleutse Kampenwandeling 



–  Land van Boschwandeling Aarle  
–  Vennenwandeling Nieuwe Heide,  
–  Aarlesche Heidewandeling.  
–  Dorpswandeling Best,  
–  Wandeling Batadorp & Wilhelminadorp 

–  Wandeling Koekoekbos & Villawijk. 
 
De negen wandelingen zijn te vinden op https://www.ivn.nl/afdeling/best/routes/  (of via 
www.ivn.nl/afdeling/best/best-bijzondere-ivn-wandelingen). Daar kunt u elke route bekijken, 
downloaden en uitprinten. Alle wandelingen zijn ook terug te vinden op de IVN Route-app. Deze 
app is beschikbaar in iOS en voor Android, gratis te downloaden in Apple store en Google 
Playstore. 
 
 

TV-programma Omroep Best – vanaf 26 mei 
 
Omroep Best TV zendt een aantal vaste programma’s uit en 
roulerende onderdelen. (Omroep Best zit op kanaal Ziggo: 38 - 
KPN: 1461 - T-Mobile: 733)  
Zie op de onderstaande tabel.  
 
Vaste programma’s  
Elke dag kunt u op vaste tijdstipen de volgende programma’s 
zien:  

o 10.00, 14.00 en 18.00 uur dagelijks: Ingezonden gefilmde bijdragen.  
o 10.30 uur dagelijks: Bewegingsoefeningen „Soepel en in Balans”  
o 11.00 uur op zondagen: bijdrage van RK Parochie: Meimaand - Mariamaand. 
o Live: Openbare gemeente vergaderingen, zie Gemeente publicatie in Groeiend Best. 

 
Roulerend weekprogramma:  
Elke dag om 11.00 uur (ma – za), 15.00 u en 19.00 uur de volgende roulerende onderdelen  
  
A: “Ben de gij d’r ok?”.  

Korte gesprekken die Ad Beekmans 10 jaar geleden met bekende en onbekende Bestenaren had 

op het bankje  bij de markt over kleine en grote zaken.  In deze aflevering 

o De lotgevallen van een Lourdesganger   
o De enquete over gescheiden afval  
o Senioren caravan-reis 

o De grote kermisdrukte 

o Een solextocht in de Achterhoek. 
 

B: TV archief:  
o Een paar honderd gasten vanuit de hele wereld doen mee aan de antieke fietsen rally in 2007 

en bezoeken natuurlijk Best. Bewonder de prachtige fietsen en maak kennis met hun berijders. 
Cameraman-interviewer-editor Hans van Empel maakte een heel mooi item. 

o Een mol kruipt door tunnels maar in Best ging onze mol er pontificaal bovenop staan want er 
moesten treinen door de tunnel! Vandaar. Tom Claassen ontwierp in 2009 dat toepasselijke 
beeld. De goede mol kwam in 2009 per schip uit China, een zeer vermoeiende reis daarom 
moest hij later nog worden aangesterkt. Of kwam het van die klap? 

o De diepste bestaansreden van een gilde is de bescherming van dorp en kerk. Dat is heden ten 
dage uitbesteed aan de overheid. Nu zijn het nobele eerzame mannen in ons goeie dorp die 
een lange traditie hoog houden. Kijk naar de mooie beelden van de gilde dag in juni 2010.  

o Een enorme inspanning werd geleverd door de ouders van autistische kinderen om voor hen 
een toekomst bestendige huisvesting te realiseren. Die waardering komt ook tot uiting als 
Commissaris der koning Wim vd Donk het gebouw in 2010 komt openen.   

https://www.ivn.nl/afdeling/best/routes/


o Een impressie van de reconstructie van de Eindhovenseweg/Willem de Zwijgerlaan uit 2012. 
Van alle kanten gefilmd, goed opletten dus. Waar is de tijd gebleven: Volvo was er al, nog geen 
bouwmarkten maar wel hekwerk fabriek. En hoe heette die? Het waren maar twee letters…. 

o Een hele stoere actie op grote hoogte van verslaggeefster Willemien Vugts en cameraman Piet 
Wildervanck in 2013. Het gaat heel lang van een leien dakje ... maar uiteindelijk moet er na 
zo’n 80 jaar toch een renovatie van de toren van de St.Odulphuskerk  plaats vinden.  

 
C: Reguliere uitzending: 
Diverse onderwerpen:  
o 4 mei herdenking   
o De poort van het Groene Woud  
o Straatinterviews in coronatijden 

o Nieuwe wethouder Onderwijs en Welzijn 

o Open dag Natuurbrug over het spoor. 

 
 


