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Wij hebben een prachtig honk, het Senioren Trefpunt, tegenover de molen. Heel
wat leden weten dat, maar ik noem toch nog maar even, dat je daar elke woensdagmorgen binnen kunt lopen om gewoon gezellig wat bij te kletsen, bij een
kopje koffie, thee of chocolade je krantje te lezen! Niets moet dan. Wel kun je
natuurlijk de foto’s en schilderijen bekijken van onze leden of de periodieke
tentoonstelling in de vitrine; nu de veertig barbiepoppen met prachtig gehaakte
kleding, uniek! Dus loop eens binnen, het heet niet voor niets ‘de inloop’.
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Ook is het goed te weten dat ieder lid aan alle evenementen, d.w.z. losstaande
activiteiten, kan meedoen. Daarvoor hoef je geen lid van een club te zijn. Bijvoorbeeld met Op Restaurant om gezellig samen te dineren bij Steakhouse Longhorn
of restaurant De Burgemeester. Wil je liever een dagje uit, ga dan mee naar het
Prehistorisch Museum in Eindhoven of een busreis, zoals een 5 daagse vakantiereis naar Drenthe. Je kunt ook een keertje als kennismaking meedoen met een
clubactiviteit zonder direct clublid te worden. Ga bijv. met de treinreisclub mee
naar het glascentrum in Leerdam.
Welzijn en gezondheid
De PVGE werkt samen met de KBO bij bepaalde activiteiten en ook binnen de
SeniorenRaadBest aan het welzijn en gezondheid van senioren. Dat is nu van
belang met een nieuw college van B&W, dat het beleid dienaangaande wellicht
bijstelt. In het vorig nummer van de Actief heb je de adviezen kunnen lezen die
wij als belangenbehartiger van senioren hebben gegeven aan het college en alle
raadsleden. Op onze website vind je onder ‘belangenbehartiging’ verdere toelichting. Ook doen we met de KBO de twee projecten GezondBest samen fit (zie
vorige Actief) en de Krachtenbundeling (in deze Actief) voor het welzijn en de
gezondheid van senioren. Meer informatie hierover vind je ook op onze website.
Voor onze pensioenen zet vooral onze PVGE-koepelvereniging de koers uit, zoals
regelmatig in de Schouw te lezen. Er wordt ook samenwerking met andere
seniorenverbanden gezocht.
Afscheid en welkom
Binnen PVGE Best kijken we terug op het afscheid van Jean Pennings, dirigent
van het PVGE-koor, die de laatste negen jaar het koor leidde. Dank je wel Jean.
Anders dan bij het koor, is het PVGE-Orkest verleden maand gestopt vanwege
een tekort aan leden. Erg jammer ons orkest te moeten gaan missen. Gelukkig
kunnen we ook nieuwe activiteiten tegemoet zien, zoals zwemvereniging ‘De
Spetters’ die zich begin volgend jaar als club bij de PVGE Best zal aansluiten. Ook
overweegt de jazz-dansclub zich bij ons aan te sluiten en heeft zich een trekker
voor de oprichting van een club voor beweegtraining gemeld.
Tenslotte is het altijd goed om onze evenementen zo open mogelijk te maken
voor mensen die door beperkingen gehinderd zijn. Vandaar dat wij weer
deelnemen aan de Rabo Clubsupport Actie. Lees het artikel daarover in dit
nummer. En als je Rabo-lid bent, breng dan je stem uit op onze PVGE.
Cor van den Bosch (voorzitter)
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Afscheid dirigent Jean Pennings van
zijn geliefd PVGE-koor
Op woensdagmiddag 29 juni hebben
Jean Pennings en zijn koorzangers in
de vertrouwde repetitiezaal van ‘t
Centrum in Salderes afscheid genomen
van elkaar. Dat was echt met pijn in
het hart. Maandenlang hadden ze
hoop gekoesterd op Jeans herstel.
Maar fysiotherapie en pijnpoli hielpen
niet echt om met een aangetaste rug
voor enige tijd pijnloos rechtop te
kunnen staan. Dirigeren kon echt niet
meer en zal ook niet meer kunnen.
Tijd voor een warm afscheid.
De koorleden eerden Jean als afscheid
met een speciale, voor hem geschreven
tekst op zijn lijflied ‘This is my song’,
waarin Jean’s liefde voor zijn koor
werd bezongen.
Voorzitter Cor van den Bosch en clubcoach Rien van Hoppe als zakelijke leider van het koor dankten hem uitbundig voor zijn inzet en enthousiasme in
de ruim 9 jaar, dat hij het PVGE-koor
heeft geleid. Uit handen van Rien
kreeg Jean een oorkonde, waarmee hij
tot erelid werd benoemd.
Muzikale familie
De Actief-redactie, nieuwsgierig naar
Jeans muzikale leven, bezocht hem
thuis voor een interview. Jean blijkt uit
een echte muzikale familie te komen.
“Mijn vader en al mijn zes broers en
zussen speelden bij de harmonie in St.
Anthonis (NB), mijn broer op de dwarsfluit en ik op de klarinet. Wij waren de
sterren van de harmonie. Na de HBS
wilde ik dan ook per se de muziek in.”
Op zijn 16e kwam Jean al op het conservatorium in Tilburg voor klarinet en

daarna saxofoon. “Elke avond blies ik;
vooral de sax ging heel goed. Ik slaagde met negens en tienen.” zegt hij nog
steeds trots.
Zo ging hij al aan de slag in drie muziekscholen met 80 leerlingen in groepjes van 3 of 4. En dat liep prima.
Ondertussen heeft hij ook nog 2 ½ jaar
gestudeerd en gemusiceerd op de
Franstalige afdeling bij een vermaarde
musicus in Brussel. In Best kreeg hij een
functie aangeboden als directeur van
de muziekschool, wat hij 3 jaar lang
heeft gedaan. Vanaf 1975 tot zijn
pensioen in 2010, 35 jaar lang dus, was
hij hoofdvakdocent saxofoon aan het
conservatorium in Tilburg.
Een orkest dirigeren
Toen Jean gevraagd werd een orkest te
dirigeren in Hooge Mierde, hapte hij
direct toe. “Dat beviel me zo goed, dat
ik ook nog ging dirigeren bij orkesten
in Oisterwijk, Alphen en Aarle Rixtel.
Avond na avond en zelfs in de weekenden.” Ondertussen richtte hij het

Brabant Saxofoon Kwartet op en dirigeerde het Groot Saxofoon ensemble.
“Ik snap niet dat ik dat allemaal aan
kon” zegt hij nu achteraf.

Hij had trouwens ook optredens als
sax-solist met diverse pianisten en was
ruim 20 jaar lang remplaçant in het
Brabants Orkest. Veel plezier beleefde
hij met drie talentvolle Bestse jongens
samen in zijn zelf opgerichte ‘Pennings
MeLoDie Saxofoonkwartet’ (staat voor
Meeuwis, Lodewijks en Dietzenbacher).
“En zo heeft het zaadje zich ontwikkeld....”.zegt hij lachend. Alles wat
voor zijn neus kwam pakte hij aan,
zelfs saxofoonlessen geven in Polen en
Spanje.
Maar hoe werd je nu koordirigent?
‘Ja, dat kwam door mijn vrouw Ria, die
in het Lidwinakoor zong. Toen de
dirigent daar plotseling stopte, dacht
ik ”Dat wil ik wel eens proberen”, ook
al had ik geen ervaring met koren. Het
werd liefde wederzijds, tien jaar lang”.
Het koor wilde geen andere dirigent,
ook niet toen ze in de Antoniuskerk
gingen zingen.
Daar zong ook Riek van Kollenburg
mee. Zij heeft Jean weten te strikken
voor het PVGE-koor, als opvolger van
Toon Gruyters. “Dat beviel mij erg
goed, ook al omdat het een project-
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koor was, d.w.z: met repetities gericht
op een aangekondigd concert. Ik heb
dat de afgelopen negen jaren met heel
veel plezier gedaan. Elke repetitie was
voor mij weer een genot om te doen”.
En dat gold zeker ook voor alle koorleden zelf, die door Jean werden geinspireerd en die dankzij zijn bezielende leiding altijd het beste van hun
kunnen hebben gegeven, op repetities
en op de vele Kerst-, Lente- en Feest-

concerten die de afgelopen jaren
onder Jeans leiding zijn gegeven.
Ziel en zaligheid
“Heel mijn leven heb ik mijn ziel en
zaligheid gelegd in muziek, kun je wel
zeggen” zegt Jean. “Jammer dat ik nu
met dirigeren heb moeten stoppen
vanwege mijn rug. Maar ik ben nog
steeds gezond en ook goed tussen de
oren!” Zo heeft Jean vorige week nog

op sax meegespeeld met Orkest Zuid in
het muziekcentrum van Frits Philips. En
ook in een kasteelconcert in Geldrop.
En in het Concertgebouw in Amsterdam met het Adosa saxofoonkwartet.
“Staande hou ik dat echt niet vol, maar
zittend wel. Mijn muzikale carrière is
zeker nog niet afgesloten….!”.

Dankwoord
en hoe goed het zingen en musiceren
is voor ons brein.

Beste Jean,
Voor al die 9 jaren dat wij van jou als
dirigent van het PVGE-koor mochten
genieten, hebben wij alleen maar
woorden van dankbaarheid. Om zo te
mogen samenwerken in alle tevredenheid, met een groot muzikaal doel
voor ogen, is enorm fijn en waardevol.
Het samen zingen, het samenzijn, het
geluk om alles nog te kunnen en te
onthouden – dat is op onze leeftijden
heerlijk. Dat zegt ook prof. Eric Scherder op TV die alles weet over ons brein

Beste Jean, je hebt voor ons aan alle
verwachtingen voldaan in al die jaren –
en met groot succes. Vele jaren heb je
samen met de muziekcommissie een
voortvarend en motiverend repertoire
samengesteld. Liederen uit vele landen
in allerlei talen zongen we op onze
concerten en als bijdragen aan PVGEkerstvieringen.
Maar we maakten ook uitstapjes, zoals
naar de bloementuin van Toon van de
Wiel, de jeu de boulesbaan, de minigolf en meervalkwekerij in Oirschot.
Ook daar brachten we vaak enthousiast ons lijflied ten gehore. Het zijn
allemaal leuke herinneringen. Ook je
echtgenote Ria willen we bedanken
voor jullie gastvrijheid al die jaren.

Jean, we zien in dat je vanwege je
lichamelijke gesteldheid niet meer in
staat bent te dirigeren en respecteren
je besluit om ermee te stoppen, hoe
moeilijk het ook voor je is. Natuurlijk
hopen we jullie op ons 3e lustrum dit
jaar te mogen verwelkomen.
Jean, ik dank je van harte namens alle
koorleden en wensen je nog vele muzikale jaren toe. Het musiceren op je
saxofoon gaat jou nog steeds voortreffelijk af. Ik bied je namens het koor
een aandenken aan, als blijk van waardering, in de vorm van een oorkonde.
En voor jou Ria een bloemetje.
Nogmaals, Jean, namens het hele koor
van ganser harte bedankt!
Rien van Hoppe

Computerprobleem? Joost van
Hak kan je weer helpen

puterproblemen bij mensen thuis op te
lossen tegen een commercieel tarief.

Al jarenlang heeft Joost van Hak senioren geholpen, die problemen hadden
met hun pc, laptop, tablet, printer,
smartphone, wifi, etc. Hij wist vaak
blijde gezichten te toveren bij mensen
als hij hun probleem deskundig had
opgelost.
Vorig jaar heeft Joost door omstandigheden er een tijd mee moeten stop-

Wij zijn blij nu te kunnen melden, dat
Joost zich weer beschikbaar heeft gesteld om senioren met computerproblemen thuis te helpen. Voor zijn deskundige hulp vraagt hij een vergoeding van € 10,- bij kleine klussen. Je
kunt doordeweeks dagelijks tussen
10.00 en 17.00 uur zijn hulp inroepen
via tel. 06-21404138.

pen. Om onze leden toch computerhulp aan te bieden, hebben we toen
David Wiedijk bereid gevonden com-
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Rabo-leden, stem op de PVGE !
een lekker hapje en drankje. De senioren die wel zouden willen meedoen
maar door beperkingen niet kunnen,
gaan wij extra verwennen. Ons team
van vrijwilligers haalt ze op, vergezelt
ze en brengt ze thuis.

De Rabobank ondersteunt namens
haar leden ook dit jaar weer de verenigingen van Best in de Rabo ClubSupport Actie. Leden van de Rabobank kunnen van 5 t/m 27 september
hun stemmen uitbrengen op de projecten die hen het meeste aanspreken.
Elk lid mag drie stemmen op drie verschillende doelen uitbrengen. Begin
oktober wordt de uitslag bekend gemaakt.
PVGE Best doet ook dit jaar weer mee,
nu met als doel voor 2023: vier evenementen organiseren voor alle senioren

Hoe kun je op ons stemmen?
Wij staan sinds vorige maand op de
website van de Rabo Clubsupport
Actie. Vanaf 5 september kun je stemmen. Hoe stem je op ons? Ga naar
www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers en kies als zoekterm
‘PVGE Best’.

van Best, te weten: een leuke dag in
ons prachtige buitengebied, een muziekmiddag met vrolijke liedjes, een
film-middag en een leuk dagje uit. Dat
alles uiteraard met gezelligheid en met

(*) Als je wel bankiert bij de Rabobank, maar nog geen officieel Rabolid
bent, dan word je lid door je (kosteloos) aan te melden via de website
www.rabobank.nl/leden/lid-worden.

Dinsdag 13 september:
Treinreis glasstad Leerdam
Inschrijven uiterlijk 20 augustus

Leerdam ligt aan de rivier de Linge en
is sinds 1765 de glasstad van Nederland. Leerdam is ook bekend van de
Leerdammer kaas. De organisatoren
van de dag zijn Ria van de Ven en
Christ Tunders van de Treinreiscommissie.
Organisatie van de dag
We vertrekken om 09:15 uur uit Best
en reizen via 's-Hertogenbosch en
Geldermalsen naar Leerdam. We wandelen naar de Glasblazerij (ca. 10 minuten lopen), waar we eerst koffie/thee
met gebak gebruiken in de daarbij
behorende horecagelegenheid De
Houtloods.
Daarna bezoeken we de glasblazerij

waar we vanaf de tribune de verrichtingen van de glasblazers kunnen
volgen en een medewerk(st)er ons
uitleg geeft over hoe van heet vloeibaar glas de meest uiteenlopende
kunst-, decoratie- en designobjecten
gemaakt worden.
De glasblazerij is doorlopend toegankelijk en men kan de verrichtingen van
de glasblazers zo lang als men wil
gadeslaan. In de glaswinkel zijn diverse
glasobjecten die in de glasblazerij zijn
vervaardigd te zien en te koop.
Stadswandeling
Daarna hebben we gelegenheid om te
lunchen. Wie wil neemt een boterhammetje mee voor onderweg of doet dat
op eigen gelegenheid in één van de
lunchgelegenheden in het nabijgelegen centrum.
Om 14:30 uur verzamelen we bij de
VVV van Leerdam waarna we onder
begeleiding van gidsen een 1,5 uur
durende stadswandeling maken door
Leerdam.
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Daarna heb je vrije tijd om op eigen
gelegenheid Leerdam verder te verkennen, te winkelen of op een van de
terrasjes of horecagelegenheden uit te
rusten.
Glasmuseum en diner
Wie wil kan het Glasmuseum bezoeken
(ca. 15 minuten lopen vanaf het centrum). In het museum kun je kennis
maken met glas in al haar facetten.
Momenteel is in het Glasmuseum een
bijzondere tentoonstelling van ‘fopglazen’ te zien. Het museum is voor
museumkaarthouders vrij te bezoeken.
Om 17:30 uur worden we weer verwacht bij de Glasblazerij waar we een
tweegangendiner zullen gebruiken;
keuze uit: Tonijnsteak, Tournedos met
pepersaus of een vegetarische parelcouscous (gelieve bij inschrijving je
keuze op te geven), inclusief één consumptie en koffie/thee na.
Daarna lopen we weer naar het station
voor de terugreis naar Best, waar we
omstreeks 20:45 uur aan zullen komen.

Hoeveel kost het?
De kosten voor deze reis bedragen
€ 45,00 p.p. indien men een Museumjaarkaart heeft (Let op: de Vriendenloterijkaart is niet geldig) en
€ 54,00 p.p. zonder Museumjaarkaart.

Deze prijs is inclusief koffie met gebak,
een stadswandeling met gids en een
tweegangendiner met consumptie
(bier, wijn of frisdrank) en koffie/thee
na. De kosten zijn exclusief treinkaartjes en andere consumpties.
Wil je ook het Glasmuseum bezoeken
en heb je geen museumjaarkaart dan
kun je het beste een combikaart kopen
voor de Glasblazerij én het Glasmuseum. Een combikaart voor Glasblazerij
en Glasmuseum kost € 16,00.
De meeste leden van de treinreisclub
hebben een treinabonnement waarmee per abonnement 3 personen met
40% korting mee kunnen reizen. De
automatische incasso zal plaats vinden
op 12 september.

Inschrijving
Met deze reis kunnen maximaal 40
personen mee. Inschrijven kan tot
uiterlijk 20 augustus. Niet-treinreisclubleden kunnen altijd een proefreisje
meemaken om de sfeer te proeven.
Inschrijven via de website, groene knop
Inschrijven onder Activiteiten categorie
Treinreizen. Of anders via het inschrijfformulier achterin deze Actief, in te
leveren bij Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best, tel. 330044.
Vergeet niet je dinerkeuze (vis, vlees,
vegetarisch) aan te geven.

Verslag van een mooie, gezellige, leerzame
Fietsvierdaagse

Na een onderbreking van 2 jaar eindelijk weer een Fietsvierdaagse!
Van 4 t/m 7 juli zou het gaan gebeuren. Binnen korte tijd hadden zich 25
sportieve deelnemers aangemeld. Dit
keer ging het naar het noordwesten
van Brabant. Sjef van Gastel en Kees
van Haaren hadden in het geheim voor
ons al mooie routes uitgestippeld en 3
nachten gereserveerd in een hotel met
een ons bekend in de oren klinkende
naam “Het Trefpunt” in Made. Maar
de start was in Best, en wel vanuit…...
het Senioren Trefpunt.

deze dag voor de eerste koffie/thee
met gebak. Daarna peddelden we
richting Tilburg waar wij bij sporthal
“De Pellikaan” gastvrij werden ontvangen voor een prima lunch. Bij de

Van Best naar Made
Van daaruit vertrokken we maandagochtend naar “Mijnheer van Eijck” in
Oisterwijk, het eerste stoppunt van
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volgende stop in Oosterhout wist een
enkeling al voor de tweede keer die
dag gebak te verorberen. Maar
uiteindelijk kwamen wij met z’n allen
aan in Made. Daar stonden de koffers

al ongeduldig op ons te wachten. Voor
het koffertransport had Rob gezorgd.
Na ons op onze kamers verfrist te
hebben, genoten we allen van een
welverdiend diner in het hotel en
doken de meesten van ons al snel met
een gevoel van voldaanheid het bed
in…....
Stadswandeling in Klundert
De volgende dag fietsten wij via de
dorpen Hooge en Lage Zwaluwe en de
stad Zevenbergen naar het stadje
Klundert. Daar kregen we na de lunch
een interessante stadswandeling met
een enthousiaste gids. Daarna fietsten
we via een tussenstop bij de “Gouden
Leeuw” in Zevenbergschen Hoek weer
terug naar het hotel.
Rondvaart door Biesbosch
In de ochtend van de derde dag fietsten wij via Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk naar het

plaatsje Waspik en verder door naar
Drimmelen. Hier verschalkten we onze
lunch en stapten op de boot voor een
rondvaart door De Biesbosch. In de zon
op het bovendek was het heerlijk
uitrusten van al die fietsuren van de
eerste dagen. Terug in het hotel stond
Dick de Jong al popelend op ons te
wachten voor een quiz. Die ging zo:
van elke dag hadden we een beschrijving gekregen van de belangrijkste
plaatsen. En deze quiz was nu bedoeld
om na te gaan of er iets van dat al was
blijven hangen. Nu bleek dat sommigen meer aandacht hadden gehad
voor het gebak onderweg of een glas
wijn of een biertje, maar het merendeel kreeg van Dick toch wel een ruime
voldoende. Voor de drie hoogsten was
er een prijs beschikbaar gesteld en
voor de hekkensluiter een consumptie.
Omdat de overige deelnemers zichtbaar teleurgesteld waren, creëerde Sjef
ter plekke een potje “Onvoorzien”,
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waardoor ook de anderen een extra
consumptie konden krijgen.
Aangename verrassing
De volgende dag was alweer de laatste
fietsdag: terug naar Best via een mooie
route door de prachtige Loonse en
Drunense Duinen. Toen we om 17.00
uur weer bij het Trefpunt in Best
arriveerden werden we aangenaam
verrast met een heerlijke barbecue.
Onder het genot van bijpassende
drank werden Sjef, Kees, Rob, Dick en
onze fotograaf Hans Roosing hartelijk
bedankt. En Sjef werd door iedereen
dringend verzocht om in elk geval de
komende drie jaar weer deze fietstochten te verzorgen.

hebben dit restaurant tweemaal
moeten uitstellen vanwege corona, nu
hopen we dan ook echt te gaan. Voor
€ 23,50 krijgen we een driegangendiner. Met soep, hoofdgerecht en
dessert. Meer details ken ik niet, maar
gezien de geluiden zal het best goed
zijn.

Onze diners in de afgelopen maanden
bij restaurants De Beurs, SUUS en An
Fong waren een succes.
Op donderdag 18 augustus gaan we
naar The Longhorn in Oirschot. Zij
hebben voor ons een uitgebreid menu
bedacht voor € 19,50 p.p. Voor pils,
frisdrank en wijn hebben ze voor ons
een eenheidsprijs gemaakt van € 2.50
per consumptie.

Het menu is:
Soepen: Tomatensoep, groentesoep
of gefrituurde uienringen met knoflook, allemaal geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Hoofdgerechten:
Mixed grill van 3 soorten vlees of
Roasted Chickenbreast of
Small Finest or Devil Ribs (spare ribs)
of Visschotel met 3 soorten vis, alles
geserveerd met onbeperkt salades,
friet, 2 koude en 2 warme sauzen.
Dessert: Aardbeiendessert, aardbeien,
roomijs en slagroom of
Crème brûlée.
Donderdag 15 september gaan we
naar De Burgemeester in Oirschot. We

Reserveren: moet schriftelijk gebeuren
en kan tot 1 week tevoren.
Alleen als je geen computer hebt mag
je het inschrijfformulier achterin dit
blad gebruiken en inleveren bij Corrie
Hijnen, Kruisparkweg 60, Best.
Afrekenen: na het diner, ieder individueel aan het restaurant.
Samenvattend:
> Donderdag 18 augustus:
The Longhorn, € 19,50,
Eindhovense dijk 35,
5688 GN Oirschot.
> Donderdag 15 september:
De Burgemeester € 23,50,
Markt 21, 5688 AJ Oirschot

Bram Flierman vestigt Nationaal record 100 m
hardlopen 90+

Hij heeft ‘t ‘m weer geflikt! PVGE-lid
Bram Flierman vestigde vier jaar
geleden al het Nederlands record 100
meter hardlopen voor 85-plussers op
een officieel toernooi in Best. En op
vrijdag 1 juli 2022 om 14.00 uur lukt
het hem opnieuw, nu als 92-jarige, om
het 100 meter-record te vestigen, nu in
de nieuwe categorie 90-plus.
Verbluffend
In de tussenliggende jaren had Bram al
uitgekeken naar het eerstvolgende
officiële toernooi in Best (met tijdwaar-

nemer, windmeter, starter, wedstrijdleider). Maar corona kwam ertussen.
Op 1 juli 2022 was het dan toch zover.
Samen met nog 4 andere atleten, twee
50-ers, één 60-er en één 70-er liep hij
die 100 meter en eindigde in de verbluffende tijd van 23,96 seconden. Dat
is maar liefst 6 seconden onder de
limiet van 30 seconden, die hij voor
zichzelf had gesteld. Op de foto zie je,
hoe hij nog wat twijfelend de finishlijn
passeert. “Toen ik de tijd hoorde,
dacht ik: nee, dat kan gewoon niet
waar zijn!"
Maar volgens de officiële tijdwaarnemer was het toch echt de gemeten
tijd. "Het was een gevoel van
tevreden-heid en ontspanning, dat mij
toen overviel”.
Dat Brams hardloopprestatie uniek
was, bleek wel bij het uitreiken van de
medaille door de official. Dat was een
medaille voor 85+, want die van 90+
was er niet. Die moest nog gesmeed
worden…. De categorie 90+ bestond
officieel nog niet. Maar dankzij Bram
nu dus wel..…..
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”Speerwerpen en kogelstoten; dat lijkt
mij ook wel wat! En misschien ga ik
polsstokhoogspringen….. “ zei hij met
een vette knipoog.
Wat is Brams geheim?
Een prangende vraag, Bram: Wat is het
geheim om op zo’n leeftijd nog zo
hard te kunnen lopen? “Mijn hele
leven lang heb ik gesport, waar ik ook
woonde. Zo train ik nu al bijna 50 jaar
hardlopers in de bossen van ‘s Heerenvijver in Oirschot. Al jaren zie je mij
ook op de atletiekbaan hier in Best,
waar ik nu vaak in de weer ben als
vrijwilliger.
Maar de basis voor mijn hardlopen ligt
in mijn vroegste jongensjaren. Mijn
vriend en ik hadden een krantenwijk
en we deden het er elke dag om wie
het snelst al zijn klanten kon bezorgen.
We snelden van de ene brievenbus
naar de andere en zo joegen we mekaar op. In mijn latere jaren bij de
voetbal- en atletiekclub noemden ze
mij “een erg rap manneke”. En een rap
manneke, dat is Bram nog steeds.
Proficiat met deze bijzondere prestatie!

Wat kost het?
De kosten voor dit leerzame en gezellige uitje bedragen € 10,50 voor bezitters van een museumjaarkaart. Als je
geen museumjaarkaart hebt betaal je
€ 22,00. Hiervoor krijg je bij aankomst
koffie of thee met wat lekkers, entree
tot het park en een rondleiding. Dit
bedrag wordt op 5 september
afgeschreven van je rekening.

Bezoek aan het Prehistorisch
Dorp in Eindhoven
Op vrijdag 9 september a.s. kun je mee
op excursie naar het Prehistorisch Dorp
in Eindhoven – van 11:00 tot ca. 15:15
uur.
40 Jaar geleden begon de bouw van
een openluchtmuseum in de Genneper
Parken als archeologisch experiment.
Enthousiastelingen bouwden een boerderij uit de ijzertijd na en reconstructies van prehistorische werktuigen. In
de decennia erna groeide het uit tot
een volwaardig historisch openluchtmuseum, dat ruim 10.000 jaar geschiedenis laat zien. Ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan keert het museum
nu terug naar haar roots met een interactieve expositie over de nieuwste
ontwikkelingen in het archeologisch
onderzoek. Tijd voor ons om er eens
een kijkje te nemen.
Programma
Om 11:00 uur verzamelen we op het
parkeerterrein van het Prehistorisch
Dorp, Boutenslaan 161B, 5644TV Eindhoven. Het gratis parkeerterrein ligt
aan de ventweg naast de rondweg.

Als de groep compleet is wandelen we
samen in een paar minuten naar de
ingang van het park. We starten ons
bezoek in Herberg Den Bonten Os met
koffie/thee en wat lekkers.
Daarna gaan we op reis door de tijd
onder leiding van een deskundige gids
in historische kleding. We ontmoeten
diverse historische bewoners. De rondleiding duurt ongeveer één uur.
Na de rondleiding is er vrije tijd om
nog wat meer te bekijken of deel te
nemen aan een van de activiteiten.
Ook is er tijd om wat te eten. Dat kan
(voor eigen rekening) in de herberg,
maar het is zeker zo leuk om een fijn
plekje te zoeken om van een zelf
meegebracht lunchpakketje te genieten.
Om 14:00 uur gaan we naar de gloednieuwe ArcheoFactory. Hier kun je zelf
ervaren wat er met de nieuwste technologieën over het verleden te ontdekken valt. Net als een archeoloog maak
je een reconstructie van het verleden
op basis van vondsten.
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Aanmelden
Je schrijft in via onze website www.
pvge.nl/best/activiteiten of met het
inschrijfformulier verderop in dit blad,
in te leveren bij René Hendriks, Zevensprong 31 te Best. De inschrijving sluit
vrijdag 26 augustus 2022.
Je kunt met je eigen auto gaan of bij
iemand anders in de auto. Als je met
eigen auto wilt gaan, stellen we het op
prijs als je aangeeft hoeveel mensen je
mee kunt nemen. Wij maken dan een
schema om te carpoolen met mensen
die bij elkaar in de buurt wonen. Dat is
beter voor de portemonnee en het
milieu. En het is nog gezellig ook. We
verwachten dat meerijders en chauffeur zelf onderling afspraken maken
over de vergoeding, maar doen hierbij
een voorstel van € 4,50 p.p. voor heenen terugreis.

Rara, waar in
Best....

PVGE Orkest ‘Bestse Klanken’ stopt ermee

zijn er in de afgelopen 2 jaar niet in
geslaagd om nieuwe muzikanten aan
te trekken.

Zoals velen onder ons heeft ook het
PVGE Orkest Bestse Klanken moeten
leven met corona. De gevolgen waren
niet mals. Een van onze leden is opgenomen geweest op de intensive care.
Gelukkig heeft zij het goed doorstaan
en na revalidatie kwam ze er weer
bovenop.
Ondertussen probeerden we als muzikanten tussen de diverse lockdowns
door weer op te krabbelen en zodoende ons oude niveau te bereiken. Dit
onder leiding van onze immer enthousiaste dirigent Ad van de Wijdeven.
Jammer genoeg moest Ad na een
aantal ups en downs het dirigentschap
beëindigen vanwege zijn gezondheid.
Het bijkomende nare gevolg was dat
zijn echtgenote en zijn meespelende
dochter, om alleszins begrijpelijke
reden ook afhaakten.
Sinds januari van dit jaar hadden we
onder leiding van een nieuwe dirigent
Pieter Bukkems de repetities hervat en
waren we weer goed bezig. Maar helaas gaven enkele dragende muzikanten na een aantal weken aan dat zij
om diverse goede redenen wilde gaan
stoppen bij het PVGE Orkest. Zo werd

de bezetting van ons orkest kleiner en
kleiner. Dit kwam het muzikale geluid
uiteraard niet ten goede.
We hebben vele jaren op een plezierige manier muziek gemaakt maar we

Uiteindelijk hebben we moeten besluiten om ons clubje op te heffen. Op
donderdag 2 juni hebben we in Grand
Café De Bank onder het genot van een
gezellige lunch ons clubje ontbonden.
Inmiddels hebben een aantal van ons
hun muzikale voelhorens uitgestoken
bij andere muzikale clubs.
We vonden het een eer en genoegen
deel te mogen zijn van de mooie
vereniging die de PVGE is.
Jos van Rooij (clubcoach)

Evenementenkalender
4 aug.
14.00 u
10 aug
**)
16 aug.
11.00 u
17 aug.
13.15 u
18 aug.
18.00 u
25+26 aug. 9.15 u
26 aug.
13.00 u
4 sept
. 8.00 u
9 sept.
11.00 u
13 sept.
9.15 u
15 sept.
18.00 u
26 sept
**)

Doezomer: Kienen – Prinsenhof
5-daagse busreis de Moezel - start: D’n Ekker *)
Klok- en Peelmuseum – Asten *)
DoeZomer: Terrasmiddag – Quatre Bras
Op Restaurant – Longhorn, Oirschot *)
Treinreis Zwolle/Hattem – start Station Best *)
DoeZomer: Jeu de Boules – Amitié Best *)
Busreis Veelzijdig Duitsland – start: D’n Ekker *)
Prehistorisch Dorp.– P-terrein Boutenslaan Eindhoven
Treinreis Leerdam Glasstad – start Station Best
Op Restaurant – De Burgemeester, Oirschot
5-daagse busreis Drenthe - start: D’n Ekker

*) Artikel stond in Actief van juni
**) Opstaptijd wordt nog bekend gemaakt
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Waar in Best....... oplossing

Je ziet ze niet zo veel meer op daken,
zoals vroeger. Maar in de Sint Odulphusstraat in Best staat er nog eentje
te pronken op het hoogste punt van
een woonhuis, boven op de schoorsteen: een windwijzer. En een hele
mooie ook nog, een echt kunstwerk. Je
kunt direct zien welk beroep de man

die er gewoond heeft zijn leven lang
heeft uitgeoefend: smid. Om precies te
zijn: hoef- én kunstsmid.
Geboren in 1930 als zoon van een
slager, hielp Frans Vogels in de oorlog
eerst bij boeren thuis met het slachten
van vee. Als smid begon hij na de

ambachtschool met het smeden van
hoefijzers en hoefnagels voor de
boeren in Best en hij besloeg er hun
paarden mee. Later legde hij zich toe
op ijzeren poorten, hekwerken en
kunstwerken – dat zie je aan de mooie
krul in het ijzer dat hij op de windwijzer bezig is te beslaan.
Toen Frans in 2001 op 71-jarige leeftijd
overleed, heeft zijn vrouw Jo een
bekend iemand in de arm genomen,
die deze bijzondere windwijzer als
eerbetoon aan Frans eigenhandig
heeft gesmeed. Jo (88) laat nog altijd
graag aan bezoekers ook het mooie
smeedwerk in haar huiskamer zien:
een antiek strijkijzer van vóór WOI, een
met druiven versierde wijnfleshouder,
een kaarsstandaard, een Grieks wijwatervat en een kunstzinnige gasbrander
om mee te solderen.
De windwijzer ter ere van Frans Vogels
kun je bewonderen als je bij huisnummer 10 je ogen hemelwaarts richt, het
liefst bij een blauwe lucht met vlokwolkjes en …. een vleugje wind.

6 oktober: Themabijeenkomst ‘Rondom de
laatste levensfase en het levenstestament’
Praten over ziek zijn of je levenseinde,
dat omzeilen we het liefst. We weten
allemaal dat dit ons kan en gaat overkomen, maar we zijn eigenlijk een
beetje bang voor deze kant van het
leven. Als je ziek bent of niet meer
beter wordt gaat het om een goed
contact met je eigen wensen en grenzen en met je naasten en zorgprofessionals (artsen, specialisten, verpleegkundigen). Maar wat dan en vooral
hoe dan?
Op donderdag 6 oktober is er in Prinsenhof over dit thema een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de
Seniorenraad. Mirjam van Schijndel
geeft dan vanuit haar professionele
achtergrond en ervaring een presentatie "Rondom de laatste levensfase en
het levenstestament". Uiteraard is er
gelegenheid voor vragen en discussie.

hun bed gestaan en gezeten. De focus
lag daarbij vooral op het lichamelijke
aspect. Maar stervensbegeleiding en de
voorbereiding daarop is veel meer.

Over Mirjam van Schijndel
De afgelopen 25 jaar heeft Mirjam in
haar werk als verpleegkundige bij veel
mensen in de laatste levensfase aan
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Oprechte aandacht voor de mens, zijn
of haar verhaal, wensen, angsten en
mogelijkheden – ook voor de naaste
familie. Voor Mirjam was dat een
reden om een opleiding stervens- en
rouwbegeleiding te volgen en een eigen praktijk in Best te beginnen onder
de naam Grief Relief. Zij verpleegt,
ondersteunt en begeleidt bij onzekere
en angstige tijden als genezing niet
meer mogelijk is. Dat doet ze tijdens
zorgmomenten, individuele gesprekken en/of familiegesprekken om de
pijn te verzachten, angst weg te nemen, mantelzorger te ontlasten en de
tijd die nog rest waardevol te maken.

Daarbij ligt de aandacht op dat wat
belangrijk is voor iemand. Een waardevol afscheid geeft ook kracht tijdens
het rouwproces van de nabestaanden.

Zoals gebruikelijk voor thema-bijeenkomsten van de seniorenraad is iedereen welkom en hoef je je niet van te-

voren aan te melden. Bij binnenkomst
betaal je wel 2,00 – dat is voor je kopjes koffie/thee.

Onderwerpen
die tijdens de bijeenkomst op 6 oktober aan bod komen:
- Jij & je kracht
- Zorg (waar, welke hulp, vergoeding)
- Wensen voor de laatste levensfase
- Je medische wensen en grenzen
- Palliatieve sedatie, euthanasie
- Het sterfbed
- Geldzaken: wat kun je nu alvast
regelen
- Zelf je nalatenschap regelen
(testament, levenstestament)
- Jouw afscheid (mogelijkheden
en kosten)

advertentie

DagBest is een plek voor ouderen met geheugenproblemen of
dementie waar kleinschaligheid, huiselijkheid en sfeer de basis
vormen.
Wij zijn dagelijks geopend van 10.30 tot 18.30 en wij zorgen voor
de lunch en het diner.
DagBest geeft structuur en een zinvolle invulling aan de
dagelijkse gang van zaken voor de bezoekers en zijn of haar
naasten.
Door de dag heen zijn er activiteiten zoals spelletjes, gym en wandelen, creatief bezig zijn, koken en bakken
en gezellig kletsen met elkaar.
De partner is van harte welkom om aan het einde van de dag aan te sluiten bij het diner.
Voor meer informatie loop eens gezellig bij ons binnen, de koffie en thee staan altijd klaar. Of neem een
kijkje op onze website: www.dagbest.nl
Adres: De Ronde 15, 5683 CZ in Best Tel: 085-3031095 email: info@dagbest.nl
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26 t/m 30 september:
5-DAAGSE REIS DRENTHE

Inschrijven tot uiterlijk 14 augustus
Deze meerdaagse reis is al eerder aangekondigd in de Actief van april. Je
kunt nog steeds mee met deze bijzondere reis in eigen land! Heerlijk om in
de nazomer uit te gaan en te genieten
van de natuur en cultuur. van het
mooie Drenthe. We hebben weer een
fantastische reis voorbereid: met
toelichting van gidsen de natuurparken verkennen, de prachtige stadjes
met cultuur en geschiedenis beleven,
bezoek aan Veenhuizen en advocaat
proeven bij boerin Agnes (uit boer
zoekt vrouw). Veel afwisseling in
mooie en interessante excursies. Lees
het reisprogramma en schrijf je in!
Reisprogramma:
Dag 1: Heenreis, natuurpark en
ambachtsdorp
Vanaf Best rijden we met een korte
stop naar ons hotel, gelegen in
Odoorn, een klein plaatsje met ca.
1950 inwoners en een gezellige oude
dorpskern. Hier worden we ontvangen
met een heerlijke lunch. Na de lunch
maken we onder leiding van een gids
een mooie natuurrondrit over Geopark
de Hondsrug. Hij neemt ons mee door
de prachtige staatsbossen en over onverharde binnenwegen waar je anders
nooit zou komen. Hij laat je zien hoe
mooi Drenthe is en toont de hunebedden, smeltwaterdalen, pingo-ruïnes,
grafheuvels, de typische Saksische

boerderijen. Vervolgens rijden we verder naar het ambachts-dorp Orvelte.
Orvelte is een levend monumentendorp, waar mensen wonen en werken
en waar de geschiedenis van een
typisch Drents dorp wordt gekoesterd
en getoond. Na dit bezoek rijden we
terug naar ons hotel.

Dag 2: Historie en Nationaal park de
Weerribben:
s Morgens brengen we een bezoek aan
Blokzijl, dat zijn naam dankt aan een
versterkte sluis, de Blokzijl (zijl = sluis).
Een deel van de plaats heeft een beschermd dorpsgezicht met bezienswaardigheden zoals de haven met
oude panden, de hervormde kerk uit
1609, een waterkanon en museum Het
Gildenhuys. In de Tachtigjarige Oorlog
werd de plaats versterkt, om zo aan de
oostzijde van de Zuiderzee een
steunpunt voor de Staatse vloot en een
uitvalsbasis voor de troepen tegen de
Spanjaarden te krijgen. In Blokzijl is er
ruimschoots de tijd alles te bekijken.
‘s Middags bezoeken we Nationaal
Park Weerribben Wieden, het belangrijkste laagveenmoerasgebied van
Noordwest-Europa. Een unieke plek
door het uitzicht, de lichtval in het
water, de kleuren en de rust. En natuurlijk de vele bijzondere en zeldzame planten en dieren, die door de
unieke combinatie van landschapstypes
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worden aangetrokken. Aangekomen in
Ossenzijl, verkennen we per boot de
Weerribben. Aan boord gebruiken we
een broodjeslunch, bestaande uit een
kopje koffie, broodje ham, broodje
kaas, krentenbol en een stukje fruit.
Tijdens deze rondvaart vertelt de
schipper over het ontstaan van dit
gebied. Vervolgens brengen we een
bezoek aan het bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer. Een interessante
expositie en videopresentatie geven
een goed beeld van het ontstaan en
beheer van het gebied.

Dag 3: Hoofdstad en het huis van
bewaring
Na het ontbijt bezoeken we Assen
waar we een ruime stop maken in het
centrum, gevormd door de Brink
waaraan het oude Provinciehuis ligt.
Het alom bekende Drents museum
daar herbergt een belangwekkende
collectie oudheidkundige vondsten,
klederdrachten en 18e-eeuwse stijlkamers.
Na het bezoek rijden we naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen. In
1823 werden hier de eerste gebouwen
door de Maatschappij van Weldadigheid gebouwd. Vooreerst drie gestichten voor arme gezinnen, wezen en
landlopers die hier, al dan niet vrijwillig, een nieuw bestaan als boer
probeerden op te bouwen. In 1859

gezegden. Tijdens de rondleiding door
het museum wordt aan de hand van
voorwerpen en/of gebruiken verklaard
hoe in het verleden spreekwoorden en
gezegden zijn ontstaan. Je kunt er het
boekje "Boeiende bakerpraat en Hete
Hangijzers" kopen om alles thuis nog
eens na te lezen. Na het bezoek rijden
we naar Hattem, het stadje bekend
door Anton Pieck. Hier zijn we nog
even vrij voordat we deze mooie reis
door Drenthe besluiten met een heerlijk diner.
nam de rijksoverheid de gestichten
over. Wezen en vondelingen maakten
plaats voor mensen die veroordeeld
waren tot een gevangenisstraf. Om de
strafinrichtingen heen werd een heel
dorp gebouwd voor het gevangenispersoneel. Op de gevels van de meeste
huizen prijkten, en nog steeds, stichtelijke spreuken. Het dorp telt nu nog
steeds drie strafinrichtingen.
Veenhuizen is pas sinds 1981 vrij
toegankelijk. Er staan meer dan 100
rijksmonumenten, waaronder de
elektriciteitscentrale, het oude
hospitaal en het Tweede Gesticht,
waarin het gevangenismuseum nu is
gevestigd. We bekijken het museum op
eigen gelegenheid, iedereen ontvangt
een bezoekersgids. Na het bezoek
maken we een toer door Veenhuizen
en omgeving o.l.v. een gids.
Dag 4: De van Gogh route, de stad die
álles heeft en Boerin Agnes
Na het ontbijt maken we onder leiding
van een gids de van Gogh route met
stop in Emmen. Van Gogh was één van
de vele kunstenaars die naar het
Hondsruggebied reisde, op zoek naar
de schoonheid van het Drentse landschap. Hij was daar relatief korte tijd,
toch was het een belangrijke periode
voor zijn ontwikkeling. Tijdens onze
tocht zien we o.a. het kerkje van
Zweeloo, Havezate de Klencke in
Oosterhesselen, Sleen, oud Aalden, de
verdwenen boortoren in ‘t Haantje en
de ontwikkeling van het Oranjekanaal.
We maken ook een ruime stop in Emmen. De stad heeft een sfeervol centrum, een prachtig plein, een stadspark, winkels en restaurants. De slogan
is dan ook niet voor niets “welkom in
Emmen de ‘stad’ die álles heeft”. Na de

stop gaan we op bezoek bij boerin
Agnes van “Boer zoekt vrouw”. Agnes
vertelt u, onder het genot van een
kopje koffie of thee met een lekker
stukje cake, het verhaal waarom zij
boer werd en welke hedendaagse
uitdagingen er zijn voor de agrarische
sector. Naast boerin is ze advocaatmaker geworden, ze vertelt daar
enthousiast over en laat ons proeven
van haar lekkers.
Dag 5: Oost – west – thuis… Huiswaarts
Na het ontbijt nemen we afscheid van
het hotel. We brengen een bezoek aan
de Karstenhoeve. In het dorpje Ruinerwold ligt deze prachtige Saksische
boerderij uit de 17e eeuw. In de boerderij zijn veel authentieke tegeltableaus, interieurs en voorwerpen bewaard gebleven. De rode draad door
het museum zijn spreekwoorden en
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Ons hotel: de Oringer Marke ****
We vertoeven in een gezellige familiehotel, gelegen aan de brink in het
centrum van Odoorn. Alle kamers zijn
voorzien van douche/bad, wc, telefoon,
tv, safe en wifi. Er is bar, lounge, serre,
sauna, een gezellig terras, een jaren-60
bowlingbaan, overdekte fietsenstalling, fietsverhuur van elektrische
fietsen en fietsen met 7 versnellingen.
's Morgens staat een uitgebreid ontbijtbuffet klaar, ’s avonds genieten we
van een heerlijk driegangendiner. Ook
is er entertainment: een filmavond,
een hilarische Drenthe quiz en een
gezel-lige Hollandse-spelen avond.
Hoeveel kost het?
De reissom bedraagt € 532,00 p.p. Voor
een 1-persoonskamer is de toeslag
€ 70,00 p.p. (12 stuks, daarna op aanvraag).

Bij de reissom is inbegrepen: vervoer
per luxe touringcar met bar, geluidssysteem met dvd, panoramacamera,
toilet, en airco, hotelovernachting op
basis van halfpension met verzorging
en entertainment zoals hierboven
beschreven, lunch op dag 1, alle rondritten, rondvaarten, bustochten, rondleidingen en bezoeken, incl. entreekaartjes zoals hierboven beschreven.
Ook het afscheidsdiner, alle taxen,
calamiteitenfonds, reserveringskosten,
SGR consumentenbijdrage en de
diensten van uw ervaren chauffeur/
reisleider.

Niet bij de reissom inbegrepen: annulerings- en/of reisverzekering, persoonlijke uitgaven, niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees.

Aanmelden kan nog tot uiterlijk 14
augustus, liefst via onze website of
anders met het inschrijfformulier
achterin dit blad.
Voor meer informatie: bel Cor van den
Bosch, tel. 06-50638128 of mail naar
voorzitter@pvge-best.nl.

Van de ledenadministratie
Nieuwe Leden: Welkom!
Mevr. Joke Wesseling-Nieuwlaat
Mevr. Gera Soederhuizen
Mevr. Resie Wouters-v.d. Oudenweijer
Mevr. Els Wijk-Bouwman
Dhr. Jeroen Krijger
Dhr. Leo Meulendijks
Mevr. Trees Cissen
Dhr. Thijn van Iersel
Mevr. Jolanda van Iersel-van de Ham
Dhr. Norbert Bol
Overleden leden: Rust in vrede
Mevr. B. Ros-Verhoeven
Dhr. W. van Stek
Dhr. J. Verbeek
Dhr. A. de Jong
Mevr. E. Leeuwenkamp

Jarige 85-plussers: Proficiat!
08-aug Dhr. J.A. v.d. Maagdenberg
08-aug Mevr. A. Sarti-Sanders
10-aug Dhr. R.H. van Dinten
11-aug Dhr. A. van Dorssen
18-aug Dhr. W. Jellema
19-aug Mevr. M.W. Jansen
19-aug Dhr. S.H. Berende
22-aug Mevr. A.P. Martis-van der Lee
23-aug Mevr. W.J. Etman-Dam
25-aug Mevr. H. v.Hedel-Raaymakers
26-aug Dhr. E.L. de Jongh
26-aug Dhr. R. Kemner
28-aug Dhr. C. v.d. Wittenboer
30-aug Mevr. M.M. van Dijk-Lambert
01-sep Dhr. A.F.A. v.d. Sande
02-sep Dhr. R.M. Remery
02-sep Dhr. J. van Duren
04-sep Dhr. L. Zwart

05-sep
06-sep
07-sep
10-sep
11-sep
12-sep
12-sep
15-sep
19-sep
19-sep
23-sep
25-sep
29-sep

Mevr. N. v.d. Tuin-Baartse
Mevr. H.G. Hoens-v.d. Linden
Mevr. Taffijn-van den Ham
Dhr. J.L. van Geel
Mevr. G.H. Kemps-van Vugt
Mevr. M.L. Latour-Lebbink
Mevr. W. Verheij-van 't Veer
Mevr. H. Dijkstra-Wijkstra
Mevr. C. van Houtert-Pardoel
Mevr. A. Geijsels-ter Heide
Dhr. E.J.W. Dahmen
Mevr. G.W. Plukker-Knuwer
Mevr. M.J. Hartgring

Bijeenkomst 'GeheugenKracht'

Op 15 september a.s. zal in Senioren
Trefpunt een bijeenkomst ‘GeheugenKracht’ worden gehouden voor mensen die zich zorgen maken over hun
steeds slechter wordend geheugen.
Toen deze bijeenkomst, waarop een
vrijwilliger van de Alzheimerstichting
een presentatie zal geven, werd aangekondigd, was die in no time volge-

boekt. Het was opgezet voor belangstellende deelnemers van het project
‘GezondBest’ en zou aangevuld worden met andere belangstellenden.
Maar helaas kwamen die niet aan de
bak, want….. het zat al vol.

ken gewoon vergeten. Je vraagt je af:
Is het een normaal verschijnsel dat
hoort bij het ouder worden of is er
misschien meer aan de hand? En zo ja,
wat staat je dan nog meer te wachten
en is daar wat aan te doen?

Jammer
Dat is jammer voor de mensen die bij
zichzelf merken dat hun geheugen
steeds minder wordt, die steeds moeilijker op namen en woorden komen
(totdat het soms plotseling te binnen
schiet), die vaker op zoek zijn naar
waar ze bepaalde dingen gelaten hebben (die ze na lang zoeken dan vaak
toch vinden) of die gemaakte afspra-

De SeniorenRaadBest, die Geheugenkracht organiseert, broedt er nu op om
deze bijeenkomst vaker te houden.
Datums zijn nog niet bekend.
Voel je je aangesproken? Let dan de
komende tijd goed op mogelijke aankondigingen in Groeiend Best, PleinBest en elders.
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Een visie op pensioen, zorg en wonen
voordracht door Leo Bisschops
(KBO Brabant)
de bereikbaarheid van faciliteiten als
arts, apotheek, winkels en ontmoetingspunten niet zelden verslechtert.
Dus we moeten niet alleen naar een
veilige inrichting van seniorenwoningen kijken maar ook naar de woonomgeving van senioren.
Al sinds 2015 wordt in het PVGE-koepelbestuur gesproken over de wijze
waarop wij als PVGE invulling kunnen
geven aan de thema’s pensioenen,
zorg en wonen. Dinsdag 5 juli kwamen
zo’n 15 bestuursleden van alle 8 PVGEverenigingen bijeen om te luisteren
naar het verhaal van Leo Bisschops,
voorzitter van KBO Brabant over deze
thema’s, daartoe uitgenodigd door
PVGE koepelvoorzitter Mari Vervaart.
Pensioenen
Leo Bisschops: Uitgangspunt voor de
KBO is dat het huidige pensioenstelsel
in Nederland, als 2e op de wereldranglijst, niet vervangen zou moeten worden door iets anders, maar geleidelijk
aangepast moet worden aan nieuwe
vereisten. De voorgestelde radicale
omslag naar een nieuwe pensioenwet
heeft nadelen en herbergt een groot
risico. Onze overheid heeft al diverse
keren laten zien bij grote systeemaanpassingen te falen in de uitvoering
(zoals: bij de privatisering van de zorg,
de jeugdzorg, de ouderenzorg thuis,
en de kinderopvangtoeslagen). Tot nu
toe zijn de gepensioneerden zelf nog
nooit betrokken geweest bij het pensioenoverleg – en dat moet anders.
KBO-Brabant wil een stelsel waarin
eigendom, vermogen en collectiviteit
goed worden geborgd en wil daarvoor
de druk breed opvoeren bij politici.
Huisvesting en woonomgeving
Veel senioren wonen in te grote huizen, maar gaan niet verhuizen omdat
het huidige huizenaanbod voor senioren minder geschikt is, zij bij verhuizing hun sociaal netwerk verliezen en

Zorg
Als we op dezelfde voet verder gaan
als nu, zijn er de komende jaren
120.000 extra verpleeghuisplaatsen
nodig. Ofwel: 1 op de 3 werkenden is
nodig als verplegend personeel. Dat
gaat niet lukken! Er is winst te behalen
in het verminderen van de administratieve last waarin verplegers en verzorgenden nu ca. 30% van hun tijd verliezen. Inzet van technologie kan helpen,
bijvoorbeeld bewaking en monitoring
van mensen of robot-ondersteuning.
De meeste hulp zal toch moeten komen uit inzet van mensen, zoals het
voorbereiden van vrijwilligers die de
mantelzorgers kunnen ontlasten en
zelf daardoor betrokken worden in
mantelzorg. Denk daarbij aan de
“fitte” senioren in de leeftijdscategorie
65 – 75 jaar.

Saamhorigheid
Leo kenschetst dat het aantal ouderen
tot 2030 procentueel en ook absoluut
zal stijgen. Maar we moeten niet blijven hangen in onheilsberichten en geklaag maar iets doen aan problemen
bij een groeiend aantal ouderen. Hij
wees op de positieve kant: we worden
veel gezonder oud en onze welstand
neemt toe. Toch slinkt het aantal leden
van KBO Brabant (nu 120.000) wat. Dat
is net zo bij de PVGE. Tot op heden
wordt men lid van een seniorenvereniging als PVGE en KBO vanwege de
leuke activiteiten en de clubs, niet
vanwege de belangenbehartiging die
de verenigingen bieden. Hoe realiseer
je de overgang van leuke dingen naar
belangenbehartiging?
We moeten jonge senioren bewust
maken van het nut van saamhorigheid – ook al omdat je later zelf ook
graag geholpen wil worden als je iets
overkomt.
We moeten onderzoeken wat de 50+er
en 65+er motiveert en vanuit die wetenschap hen erbij betrekken. Leo
besloot met te herhalen dat we onze
doelen beter bereiken door meer en
intensiever samen te werken, zowel
plaatselijk, regionaal/provinciaal als
naar “Den Haag”.

Vertrouwen geeft rust

Klompenfabriek 18, 5684 NB Best
0499 334 334 | notariaat@vandemeulengraaf.nl
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Genealogieclubs op bezoek bij het BHIC in Den
Bosch
Op woensdag 18 mei hadden Koos
Mulder en Cor de Groen, de coaches
van onze twee PVGE-genealogieclubs
een excursie georganiseerd naar het
BHIC en de negen deelnemers hebben
daar geen spijt van gehad. BHIC staat
voor “Brabants Historisch Informatie
Centrum”, een centrum dat is ondergebracht in “De Citadel” (vroeger ook
wel Fort Willem Marie genoemd) in
Den Bosch.
Het begon met de kennismaking van
een prachtig historisch gebouw uit
1789-1791 (op de foto staat een ander
gebouw uit 1899), gelokaliseerd in een
vesting uit het midden van de 17e
eeuw, toen bedoeld om Den Bosch zowel te beschermen als in de gaten te
houden. Het fraaie gebouw is binnenin
bijzonder vriendelijk en modern inge-

richt. Wat een mooie plek om hier je
hobby te beoefenen.
We werden er uiterst vriendelijk ontvangen door Lisette Kuijper, een ervaren medewerkster van het BHIC, en
kregen er eerst, bij een kop koffie, een
inleiding over wat het centrum zoal te
bieden heeft. Het BHIC, begrepen we,
is eigenlijk het geheugen van NoordBrabant en bevat niet minder dan 1500
archieven, bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in historische informatie en beleving uit het verleden.
Daarvoor hoef je zeker geen genealoog te zijn. Voor iedereen die een onderzoek wil doen naar zijn voorouders
is het BHIC en belangrijke informatiebron. Daar wordt je gratis en welwillend geholpen, hetzij via de website,
hetzij via chat- en telefoongesprekken, hetzij in de studiezaal via de steun
van een medewerker.

DOEN in 't Tejaterke: doorslaand succes
Ja, een doorslaand succes was het zeker, het DOEN-gebeuren in ‘t Tejaterke
op de zomerse zondag van 24 juli. De
ca. 200 bezoekers op die middag liepen
geïnteresseerd van foyer naar zaal naar
zaal om kennis te maken met de meer
dan 20 clubs die PVGE Best telt. Die
presenteerden zich zo goed mogelijk
en soms was dat verrassend. Zoals bij
de Genealogieclub, waar een vrouw
die in 1875 was overleden je nu levendig toesprak op een beeldscherm: haar
foto van toen was bewerkt door slimme software zodat ze nu met beweeglijke gezichtuitdrukkingen, mond en
ogen sprak alsof ze voor je zat. Bij de
Schilderclub kon je gebiologeerd raken door de priemende ogen van een
statige uil, geschilderd door een van de
clubleden in prachtige brokaatachtige
kleuren. Heel wat schilderijen van clubleden werden geveild in de foyer.
Verrassend was ook het optreden in de
grote toneelzaal van de nieuwe Jazzdansgroep. Perfect synchroon en expressief waren hun pasjes en bewegingen. Ze dansten vol overgave. Ze

vervolgden met een twist (‘Let’s do the
twist again’). Vanuit het publiek kwamen vijf vrouwen spontaan meedansen.
De stemming kwam er echt helemaal
in met ZangGroep Bestleuk, toen iedereen vanaf de tribune uit volle borst

17

meezong met de bekende liedjes van
toen. Al met al was het een Plezierige,
Verrassende, Gezellige en Enerverende
middag – waarop ook nog aardig wat
mensen zich hebben opgegeven als
nieuw lid van hun favoriete club.

Project 'Krachtenbundeling'
Er zijn heel wat ouderen die graag
ondersteuning willen bij het omgaan
met eenzaamheid, huiselijke problemen of een andere hulpvraag. Dat
blijkt uit een onderzoek dat onlangs in
Best is gehouden.
De besturen van PVGE en KBO hebben
al in 2016 besloten om daartoe via de
Seniorenraad het project ‘Krachtenbundeling’ op te zetten voor vrijwilligers binnen PVGE en KBO.
Bij onderling contact in een club, op
reizen of andere activiteiten blijkt soms
dat er iets met iemand niet goed is of
hem/haar iets dwars zit. Of iemand
komt langere tijd niet meer opdagen
vanwege gezondheid of persoonlijke
situatie.

In het project ‘Krachtenbundeling’
worden vrijwilligers en andere belangstellende leden erin getraind hoe zij dit
kunnen signaleren en doorgeven aan
cliëntondersteuners van PVGE en KBO,
Annelies Berende, Ben de Klerk en
Arida Verburg. Deze vertrouwenspersonen kennen de hulpverleningsmogelijkheden in de verenigingen en
in het professionele veld. In overleg
met de hulpvraagmelder en met
toestemming van de hulpvragende kan
dan contact gelegd worden tussen de
hulpvragende en de persoon/organisatie die de meest adequate hulp kan
bieden.
Training en terugkommiddag
Inmiddels zijn zo’n 50 vrijwilligers
getraind. Tweemaal per jaar worden

nieuwe vrijwilligers in KBO en PVGE
uitgenodigd de training te volgen.
Eveneens worden tweemaal per jaar de
vrijwilligers die de training doorlopen
hebben uitgenodigd voor een terugkommiddag, waarop zij hun ervaringen kunnen uitwisselen, kennis wordt
opgefrist en nieuwe mogelijkheden
worden besproken. In september gaan
we daarmee beginnen.
Wil je meer informatie? Kijk op de
website van de SeniorenRaadBest:
https:seniorenraadbest.nl/projecten/
krachtenbundeling/ (of via de
homepage, tabblad projecten). Heb je
interesse om aan dit project mee te
doen? Bel dan Cor van den Bosch, tel.
06-50638128, e-mail: voorzitter@pvgebest.nl.

Advertorial

De ouder wordende voet
Het gaat vaak om een combinatie van
factoren met als gevolg een afname
van lichamelijke functies en minder
sociale activiteiten/contacten. De kwaliteit van leven neemt hierdoor af.

De voeten veranderen als we ouder
worden. De veranderde stand van de
voeten en/of afname van het vetkussen
onder de voetzool kan er voor zorgen
dat er tevens veranderingen in het
looppatroon ontstaan. Vaak ontstaat
een stijver looppatroon wat instabiliteit veroorzaakt. De veranderingen in
het looppatroon vergroten de kans op
vallen. 33% van de thuiswonenden en
50% van de bewoners in een verpleeghuis vallen minstens 1x per jaar.
Factoren waardoor mensen een vergroot risico op vallen hebben :
- Pijn en/of veranderingen in voetstand
- Minder zien en horen
- Verminderde reactievermogen
- Duizeligheid
- Het gebruik van bepaalde medicatie
- Verminderde lichamelijk functies
door bewegingsbeperkingen
- Valangst
- Gevaarlijke thuissituatie,
- Verkeerd schoeisel

Adviezen
Door middel van een podotherapeutisch onderzoek, die Balans Podotherapie specifiek heeft ontwikkeld voor
ouderen, kan de podotherapeut nagaan of er sprake is van een afwijkende voetstand, looppatroon of een
vergroot risico op vallen. Tijdens dit
onderzoek wordt o.a. gekeken naar de
voetstand, looppatroon, spierkracht en
beweeglijkheid van het lichaam.
Tevens vindt een balansmeting op een
drukmeetplatform plaats. Na het onderzoek wordt in overleg met u een
persoonlijk behandelplan samengesteld. Hiervoor werken we samen
met pedicures, cesartherapeuten en
ergotherapeuten.
Het dragen van de juiste schoenen
vergroot de stabiliteit van de voeten
wat de kans op vallen vermindert.
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De juiste schoen voldoet aan de volgende kenmerken:
Zorg voor een juiste lengte- en breedtemaat. Maat 40 van het ene merk is
beslist geen maat 40 van een ander
merk. Tevens kan de voet in de loop
der jaren meer doorzakken met een
grotere maat tot gevolg.
Zorg voor een goede sluiting op de
wreef, liefst een vetersluiting. De
sluiting mag niet knellen of irriteren.
Neem liever geen laag uitgesneden
schoen. De schoen heeft dan weinig
houvast op de voet/wreef, waardoor
de schoen gaat slippen bij de hiel.
Een stevige en goed aansluitende
hielomsluiting zorgt voor stabiliteit.
Contact
Heeft u ondanks deze informatie toch
nog vragen of wilt u een afspraak
maken, neem dan contact met ons op.
Wij zijn telefonisch te bereiken op
maandag t/m vrijdag van 08:30 tot
17:00. Buiten deze uren kunt u mailen
naar info@balanspodotherapie.nl.
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INSCHRIJFFORMULIEREN



Geheugensteuntje
Op Restaurant

Op restaurant

Welk restaurant:

Lidnr.: ........................................... Lidnr. partner: .........................................

Aantal personen: ............................................................................................

 18 aug. The Longhorn Oirschot

Naam: ............................................................................................... Hr/Mw

 15 sept. De burgemeester Oirschot

Naam partner: .................................................................................. Hr/Mw

Contant afrekenen

Adres: .............................................................................................................

Verstuurd / afgegeven d.d.

Woonplaats: ...................................................................................................

..............................................................
Corrie Hijnen 06 10070116
Kruisparkweg 60, 5684AC Best
Alleen voor afmelden :
Wim Steenks 06 83335445

Tel. .............................................. Mobiel: 06- ...............................................
Introducé 1: ....................................................................................................

Welk restaurant:

 18 aug. The Longhorn Oirschot

 15 sept. De burgemeester Oirschot
(aankruisen)
Handtekening: ..............................................
Inschrijven via de website of anders
dit formulier inleveren bij:
Corrie Hijnen
Kruisparkweg 60, 5684 AC Best



Introducé 2: ....................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................



Geheugensteuntje
Treinreizen: Glasstad
Leerdam 13 september

Treinreizen: Glasstad Leerdam 13 september 2022, inschrijven uiterlijk 20 augustus

Inschrijven uiterlijk 20 augustus
Aantal personen: ................................
Bedrag: € ............................................

Lidnr: ..........................................Lidnr partner: ..............................................

 Accoord met automatische
afschrijving Het bedrag wordt
omstreeks 12 september
afgeschreven
Noodnummer: 06 499 70 867

Naam: ................................................................................................ Hr/Mw
Naam partner: ..................................................................................... Hr/Mw
Adres: .............................................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................................
Tel. .............................................. Mobiel : 06- .............................................

In het bezit van Museumjaarkaart
 ja  nee

Menukeuze:
..............................................................
..............................................................
 Accoord met automatische afschrijving
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord
is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij de bank opdracht kan
geven het bedrag terug te boeken.

IBAN Bankrekeningnr: ....................................................................................

Inschrijven via de website of anders
dit formulier inleveren bij: Jolien Wiertz,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best

Bedrag: € ................................................ Datum: ...........................................

Handtekening: ......................................

E-mail: ..............................................................................................................



Verstuurd / afgegeven d.d.
...........................................................
Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41,
5683 NP Best (0499-330044)

Aantal personen: ............................................................................................

Meerdaagse busreis: 5 daagse reis Drenthe 25 t/m 30 sept. inschrijven 14 augustus

Geheugensteuntje
Meerdaagse busreis:
5 daagse reis Drenthe
25 t/m 30 september

Aantal personen: ...................................................................................

Soort kamer: ...........................................................

Deelt kamer met: .................................................................................

Lidnr: ........................................................................ Lidnr partner: .......................................................................................
Naam: ......................................................................



Inschrijven 14 augustus
Aantal personen: ................................
Bedrag: € ...........................................
Verstuurd / afgegeven d.d.
...........................................................
Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41
5683 NP Best (tel. 06 50638128)

Datum reis: ..............................................................

Geen incasso, zelf betalen aan EMA

Adres: ...................................................................

Naam partner: ......................................................................................
Postcode en woonplaats: .....................................................................

Tel.: .......................................................................... Mobiel : 06- ...........................................................................................
E-mailadres: ............................................................... Handtekening: ......................................................................................
Bedrag: € ..................................................................
Inschrijving via de website of anders dit formulier inleveren bij: Cor van de Bosch, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best



Geheugensteuntje
Evenement: Bezoek
Prehistorisch Dorp
Eindhoven vrijdag 9 sept.

Evenement: Bezoek Prehistorisch Dorp Eindhoven op vrijdag 9 september

Ingeschreven voor aantal personen:
....................................................
Verstuurd / afgegeven d.d.
.......................................................
René Hendriks, Zevensprong 31
5683 KN Best
(0499-371343 / 06-29187764)
Bedrag: € .......................................
Het bedrag wordt omstreeks
5 september afgeschreven
Meerijden?
 Ik heb geen vervoer

Naam: ............................................................................................... Hr/Mw

Aantal personen: ...........................................................................................

Inschrijving uiterlijk 26 augustus

Lidnr.: ........................................... Lidnr. partner: .........................................
Meerijden?
 Ik heb geen vervoer

Naam partner: .................................................................................. Hr/Mw
Adres: .............................................................................................................

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord
is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij de bank opdracht kan
geven het bedrag terug te boeken.

Tel. .............................................. Mobiel: 06- ...............................................
E-mail: ..............................................................................................................
IBAN Bankrekeningnr: ...................................................................................
Bedrag: € .........................................Datum: ..................................................
Handtekening: ...........................................................................................
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Inschrijving via de website of anders
dit formulier inleveren bij:
René Hendriks, Zevensprong 31
5683 KN Best
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Gezelligheid bij Sportcenter Spear
Ben jij meer het type voor groepslessen?
Sluit dan eens aan bij de
total body (low impact), zumba gold,
spinning of een van de andere
groepslessen.
Daarnaast geven we exclusiviteit en
korting aan PVGE leden. Zo zijn
onze abonnementen maandelijks
opzegbaar en krijg je als volgt
korting:

Heb jij het idee dat je alleen bent als
je gaat fitnessen en dat er geen gezelligheid is in een sportschool?
Dat je keer op keer dezelfde oefeningen
moet doen, deze fout doet en er geen hulp
is? Dan ben je bij ons aan het verkeerde
adres.Er is altijd een trainer aanwezig die
kan helpen bij al je oefeningen, die klaar
voor je staat voor een praatje en ervoor

zorgt dat je met plezier komt trainen.
Onze dag staat in het teken van
lekker trainen en veel gezelligheid.
Na de training staat de koffie klaar en
gaat de gezelligheid gewoon door.
Zo komt iedereen als individu binnen
en gaan we als groep weer naar huis.

Regulier 1x per week:
€ 30,75 à PVGE: € 22,35 per maand
Voordeel €8.40 per maand
Regulier onbeperkt:
€ 51,50 à PVGE: € 37,00 per maand
Voordeel € 14,50 per maand
Onze contactgegevens zijn:
tel.: 0499 - 379678 info@spear.nl
Europaplein 1, Pand 22 5684 ZC Best

LEDENVOORDEEL IN BEST E.O.

KO
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KBO/PVGE winkel kortingsactie in Best. Let op deze sticker op de winkelruit. Bij de deelnemende
winkel moet je altijd uw geldig ledenpasje kunnen tonen. Op de website www.pvge-best.nl kun je
zien welke korting precies gegeven wordt. De korting geldt nooit voor artikelen in de aanbieding
of afgeprijsde en niet voor cadeaubonnen. Heel belangrijk: Meld altijd aan de kassa vóór de
rekening wordt gemaakt dat je van de actie gebruik wilt maken.

Arends Optiek
Raadhuisplein 7, tel.: 390700
Di-Air van de Sande
Spoorstraat 24, tel.: 371657
Barbershop Best Barbers
& Best Coffee
Nieuwstraat 90, tel.: 323674
Bloemenshop Best
Wilhelminaplein 19, tel.: 398679
Bloemerie Best
Kon. Julianaweg 31, tel.: 330660
BMS bikes De Stad 9
Oirschot, tel.: 06-22406153
De Boterbloem
Boterhoek 151, tel.: 390444
De Boetiek Oog & Design
Boterhoek 101, Tel.: 371310
Chinees Indisch Restaurant
An Fong
Nieuwstraat 70, tel.: 371924

Choco & Zoet
Wilhelminaplein 64A
tel.: 06-13060636
Cyclepoint Best
Kap.J.A.Heerenstraat 11, tel.: 724999
Deelen Menswear
Hoofdstraat 42, tel.: 329997
Drukkerij Peters-Lodewijks
Industrieweg 120, tel.: 370247
Fitness The Jab
Heuveleindseweg 2A,
tel.: 06-14552649
Foto Aartsen
Boterhoek 12, tel.: 371519
Gloriosa bloemen
Catharina ziekenhuis in
Eindhoven tel.: 0499-395622
Grandcafé de Bank
Raadhuisplein 30B
tel.: 763676

Hair & Beauty Point Jacqueline
Hoofdstraat 38, tel.: 399078
Harrie’s Knipperij Heren
Knipt bij u thuis, tel.: 06-42082225
HypoCoach
de korenaar 35 Oirschot
tel.: 06-50839384
Ireina Schoonheidsspecialiste
De Tongelreep 5, tel.: 06-19188566
Juwelier Meier
Boterhoek 7, tel.: 372250
Loesje Ladies Fit
Raadhuisstraat 30
info@loesjeladiesfit.nl
Neutraal APKStation
van Rijssel
Fabrieksweg 1, tel.: 373757
Notaris van Luijn
Bosseweg 7, tel.: 374174
Optimuscles Massage
Johan Frisopart 28, tel.: 371384

Pedicure schoonheidsspecialiste
Jacob van Wassenaarstraat 44
tel.: 0624151068
Pitch & Putt Golf
Spoordonkseweg 80
Oirschot tel.: 0499-573671
Praevision fin.coaching
Marion Klijma, tel.: 06-11161607
Ron’s Bandencentrale
Oranjestraat 95, tel.: 372344
Savante Advisering/
en Belasting advies
De Stek 1, tel.: 851371
Scootmobiel specialist
Industrieweg 3, tel.: 040-2567700
Shabo Kapper
Heerenstraat 5, tel.: 751 021
Sport Center Spear
Europaplein 1, tel.: 379678
Stijlvol Groen Hoveniers
Dennenhei 43, tel.: 06-23039901
ZHON zorgwinkel
Hoofdstraat 36, tel.: 0499-377173

Ledenvoordeel vanuit de hoofdvereniging.
Vanuit de PVGE hoofdvereniging krijg je bovendien korting bij ca.40 bedrijven,
winkels en restaurants in en rond Eindhoven, alsook op de premie voor de IAK-zorgverzekering,
én een pasje van Myshop. Zie www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge
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Cor van den Bosch Voorzitter
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best
06-50638128
voorzitter@pvge-best.nl

Individuele belangenbehartiging

Christ Tunders Secretaris
Vicevoorzitter
Raadhuisstraat 46 5683 GG Best
Tel. 0499-391623
06-49970867
secretaris@pvge-best.nl

Sjef van Gastel Coördinatie Clubs
Zaalhuur clubs en beheerder
Senioren Trefpunt
Michiel de Ruijterstraat 62 5684 BM Best
06-83214814
clubcoordinator@pvge-best.nl

Rob Bol
Penningmeester
Wintereik 1 5682 HN Best
06-22904310
penningmeester@pvge-best.nl

Voorzitter
Evenementencommissie

Luud Raaijmakers
Collectieve
Belangenbehartiging
Dijkbeemd 28 5682 JR Best
06-12763745
collectievebelangenbehartiging
@pvge-best.nl

Koos Mulder
PR & Communicatie
Esdoornstraat 19 5682 CM Best
06-39681065
pr-communicatie@pvge-best.nl
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VACATURE
clientondersteuner@pvge-best.nl

VACATURE
evenementen@pvge-best.nl

