
 

 

KBO stelt ouderen gerust 

Het coronavirus slaat hard toe in Brabant. Ook op KBO Kring Tilburg heeft dit behoorlijk 

veel impact. Eén bestuurslid kwam in het ziekenhuis terecht en één van de 21 

afdelingspenningmeesters is overleden. Het bestuur van de ouderenbond is momenteel 

bezig om senioren in onze gemeente een hart onder de riem te steken. 

“Ik heb het idee dat we wel aardig blijven draaien”, vertelt voorzitter Els Aarts van KBO Kring Tilburg. 

“Wel hebben we het drukker dan ooit, vooral met het geruststellen van mensen. Daarom hebben we 

besloten om het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen voor hulp bij hun belastingaangifte, ook 

open te stellen voor vragen die verband houden met corona.” Dit nummer is 06-39830001. Mensen 

die zich druk maken over de vraag of hun belastingaangifte niet in de knel komt, doordat de 

belastingformulierinvullers tijdens deze crisis niet aan huis komen, kunnen alvast worden 

gerustgesteld: zij krijgen uitstel tot minimaal 1 oktober. 

Volgens Aarts zit het met de solidariteit bij KBO wel snor. “Eén van de belastingformulierinvullers uit 
Tilburg-Noord, die ook penningmeester van een afdeling was, is aan het coronavirus overleden en nu 
heeft een invuller uit Udenhout aangeboden om ook daar te helpen met de belastingaangifte”, 
vertelt Aarts. “Daarnaast nemen wij als bestuur de bezorging van ons ledenblad ONS tijdelijk over 
daar waar dat soms bij afdelingen niet lukt vanwege de gevorderde leeftijd van de normale  
bezorgers.” 

 
KBO-bestuurslid Jan van de Laar voorziet exemplaren van het blad ONS van een inlegvel met daarop 

het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen met vragen over corona. 

(foto: Aldert van der Burg) 



 

 

 

Contact 

Het bestuur van KBO Tilburg staat in deze tijden vaak in verbinding met de kleinere afdelingen die 

zich verspreid over de hele gemeente bevinden. “We drukken hun op het hart om veel contact met 

hun leden te onderhouden. De activiteiten liggen nu uiteraard stil en veel ouderen zitten in een 

isolement”, zegt Aarts. Daarom heeft KBO-Brabant het initiatief voor de Belcirkels genomen. In zo’n 

cirkel deelt een KBO-lid zijn telefoonnummer met negen andere KBO-leden uit zijn omgeving, zodat 

ze elkaar regelmatig kunnen bellen. Gewoon om te vragen hoe het gaat, om hun zorgen te delen of 

om een gezellig gesprek te voeren.  

Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van de huidige crisis en van de angst onder (een deel 

van) de bevolking. Aarts wil daar graag voor waarschuwen. “Ze profiteren van de situatie en van de 

gevoelens van onveiligheid van ouderen door, zogenaamd namens KBO, aan de deur producten aan 

te bieden. We zijn een en ander te weten gekomen toen de dochter van een ouder echtpaar dat lid 

van KBO is, ons belde, maar we zijn er nog niet achter hoe ze bij het bedrijf aan de gegevens van onze 

leden zijn gekomen. De politie is op de hoogte gesteld”, aldus Aarts. 

 

KADER: 

Stadsnieuws besteedt regelmatig aandacht aan de initiatieven van de KBO. Iedere 50-plusser kan bij 

deze ouderenbond terecht voor zeer uiteenlopende activiteiten. De organisatie komt daarnaast op 

voor senioren en behartigt hun belangen. Word ook lid. Meer informatie is verkrijgbaar via 

www.kbo-kringtilburg.nl, info@kbo-kringtilburg.nl of 06-46244027.  
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