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Voorwoord

Beste mensen,
 
De ‘donkere dagen’ vooraf aan de kerst zijn begonnen. We merken er nog niet
veel van, stormen blijven uit en echt guur is het buiten nog niet. Reden temeer
om onze activiteiten buiten de deur stevig voort te zetten, maar ook de gezel-
ligheid binnen op te zoeken.
 
In de voorbije maanden zagen we dat er nog steeds een lichte schroom is om aan
activiteiten mee te doen. Enkele activiteiten konden vanwege te weinig belang-
stelling niet doorgaan, zoals de spelletjesmiddag in het Senioren Trefpunt. Bij de
reizen waren er gelukkig wel voldoende deelnemers. Er werd genoten van de
vakantieweek in Drenthe, Odoorn, de dagtocht naar Duitsland en de treinreizen
naar Leerdam en kasteel Helmond. Ook de infomiddag in ‘t Tejaterke trok aardig
wat mensen. En naar Trefpunt Reizen kwamen meer dan 100 leden die nieuws-
gierig waren naar het reisprogramma voor 2023. Ik hoop van harte dat iedereen
weer volop meedoet en ook tijdig intekent.
 
Niet minder, maar juist meer
Op de jaarlijkse bijeenkomst van clubcoaches in oktober waren alle clubs en com-
missies vertegenwoordigd en bleek dat er niet minder, maar juist meer aanbod is
voor volgend jaar. Verheugend is de komst van de zwemvereniging De Spetters
als PVGE-club. Zwem je graag? Meld je dan aan bij de clubcoach Hennie de
Vroom. De evenementencommissie is weer op kracht met nieuwe vrijwilligers en
een nieuwe voorzitter. Succes! Voor elk wat wils is er met de voornemens van een
bloemschikworkshop, lezingen, een carnavalsontbijt, museumbezoek en een puz-
zeltocht. Die evenementen zijn gebaat met het mooie resultaat van de Rabo
Clubsupport actie, dat te danken is aan de Rabo-leden die op ons hebben ge-
stemd. Bedankt allen daarvoor.
 
Rondom de feestdagen
In december sluiten we het jaar stemmig en gezellig af met de kerstviering in het
Heerbeeckcollege met kerstliedjes, een artiest en een kerstdiner als afsluiting. Je
komt toch ook?
Als we daarna de jaargrens passeren is er direct weer een treinreis, ditmaal naar
Breda. Ook is er de Algemene Ledenvergadering waar je o.a. hoort hoe het met
de PVGE in 2022 is gegaan, wat de contributie gaat worden en wat er allemaal in
2023 te doen is. Wil je in 2023 na de feestdagen iets aan je gezondheid, gewicht
en welzijn doen, dan is er ons project GezondBest samen fit, dat mede
gefinancierd wordt door het benefietconcert Kerstproms op de legerplaats
Oirschot. Meld je aan.
 
In deze Actief lees je weer een dringende oproep voor bestuursleden, want het
huidige bestuur heeft twee bestuursleden tekort. Wie neemt contact op om eens
te horen of het iets voor je is?
Tot besluit wens ik je mooie feestdagen toe, een goed begin van het nieuwe jaar
en een voorspoedig 2023.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)

 
Voorwoord 2
 
Zwemclub De Spetters 3
 
Uitnodiging ledenvergadering 4
 
Kerstviering 5     Vrijwilligersdag 6
 
Treinreis Breda 7
 
Gevarieerd reisprogramma 8
 
KerstProms 9
 
Herfstconcert 10
 
Treinreis Helmond 10
 
Voordracht laatste levensfase 11
 
Kerststallen De Vleut 12
 
Dialezing Iran 13
 
Rara, waar in Best 13
 
Aan het woord: Sjef van Gastel 14
 
Meebesturen? 15
 
Website weetjes 15
 
Bijzondere ervaring 16
 
50-plusbeurs 16
 
Nuttige bijeenkomst 17
 
Op Restaurant 17
 
Evenementenkalender 17
 
Postzegelclub 18
 
Ledenadministratie 18
 
Gratis cadeaubon 18
 
Enquête resultaten 19
 
Alzheimercafe 19
 
Open familiegesprek 19
 
Keukentafelgesprek 20
 
Droedelen 20
 
De Vlinder 21    Caleidoscoop 22
 
Ledenvoordeel 27     Bestuur 28
 

2



 
De overstap naar PVGE  
In zijn korte speech ging voorzitter Cor
van den Bosch in op de overgang van
een eigen vereniging naar een club
binnen de PVGE. De leden van de
Spetters hadden al eerder in hun Alge-
mene Ledenvergadering besloten dat
dit ging gebeuren en ook bij de PVGE
was men blij bij het bestuur en op de
clubcoachbijeenkomst om de Spetters
in hun midden op te kunnen nemen.
De beide voorzitters beeldden de over-
stap symbolisch uit door van hamer te
verwisselen. Voorzitter Hennie de
Vroom zal clubcoach worden van de

In Actief en ook in Groeiend Best en
Eindhovens Dagblad heb je het al kun-
nen lezen: zwemclub De Spetters heeft
dit jaar haar 50-jarig jubileum gevierd
en gaat m.i.v. volgend jaar verder als
club bij de PVGE Best.
 
Uitbundig 50-jarig jubileum 
2 november was die heugelijke dag dat
de leden van De Spetters op uitbundi-
ge wijze hun 50-jarig jubileum als ver-
eniging vierden. Iedereen was erbij.
Het feest werd opgeluisterd door een
live band die doorlopend aanstekelijke
oude hits ten gehore bracht en daar-
mee menige zwemster tot dansen
bracht.
Later in de middag ging het feest over
in een receptie waarbij onder meer de
directie van het zwembad ‘het ZIB’ de
leden feliciteerde en hun een gezellige
koffie met gebak in het vooruitzicht
stelde bij eerstvolgende zwemdag.
Vanuit het bestuur van de PVGE Best
waren het de voorzitter en clubcoör-
dinator die de leden feliciteerden en
van de gelegenheid gebruikt maakten
kennis te maken.

De PVGE heet zwemclub De Spetters van harte
welkom

zwemclub De Spetters binnen de PVGE.
Vervolgens gingen de leden van de
Spetters over tot het invullen van aan-
meldingsformulieren voor het PVGE-
lidmaatschap, uiteraard met een
drankje en een hapje.

 
Zwem mee met De Spetters 
PVGE Best heeft er nu een enthousiaste
zwemclub bij. Dus PVGE-leden, zowel
dames als heren, willen jullie ook gaan
zwemmen, meld je dan aan bij onze
Zwemclub De Spetters. Wil je er eerst
wat meer over lezen, ga naar de web-
site pvge-best.nl en vind in het menu
onder Clubs - Sportief de zwemclub.
Het aanmeldingsformulier om lid van
De Spetters (of een andere club) te
worden staat helemaal onderaan elke
webpagina in de donkergroene strook
in de 2e kolom.
De Spetters willen er graag nieuwe le-
den bij, dus je hoeft niet eerst contact
op te nemen met de clubcoach Hennie
de Vroom. Als je nog vragen hebt kun
je natuurlijk wel altijd bij haar terecht
Bel. 06-53915305 of stuur een e-mail
naar henniedevroom@gmail.com
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 Aan: alle leden van PVGE Best, 1 december 2022
 
Eens per jaar vindt in januari de algemene ledenvergadering van PVGE Best plaats, waar het reilen en zeilen van onze
vereniging wordt besproken en het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Ik nodig je graag uit om deel te
nemen aan de
                                          ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
op donderdag 26 januari 2023 om 14.00 uur in ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1
 
Samen zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en gaan we zien wat het komend jaar voor mooie dingen binnen de
PVGE staan te gebeuren. Na het jaarverslag, de jaarrede, het financieel overzicht en de begroting voor 2023 zal je gevraagd
worden in te stemmen met de door het bestuur opgestelde Gedragscode PVGE Best. Christ Tunders (secretaris) treedt af als
bestuurslid. Verder brengen commissies verslag uit. In de rondvraag krijg je gelegenheid alles naar voren te brengen wat je
van belang vindt.

 
Agenda 
 
    1. Opening en vaststellen van de agenda
    2. Mededelingen
    3. Verslag van de notulencommissie
    4. Benoeming notulencommissie 2023
    5. Jaarverslag 2022 1)
    6. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
    7. Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van het bestuur
    8. Benoeming kascontrolecommissie 2023
    9. Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad
    10. Voorstel tot akkoord Gedragscode PVGE Best 2)
 
                                                             P A U Z E
    11. Jaarrede voorzitter
    12. Bestuurssamenstelling:
          - aftredend en herkiesbaar: Koos Mulder – PR&Communicatie (2e termijn)
          - aftredend en niet herkiesbaar: Christ Tunders; voor hem wordt een opvolger gezocht 3)
          - voor de bestuursfunctie van ind. belangenbehartiging wordt een opvolger gezocht 3)
          - voor de bestuursfunctie van voorzitter van de Evenementencommissie wordt een opvolger gezocht 3)
            Het bestuur stelt Miranda Mennen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie.
     13. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden
     14. Rondvraag
     15. Sluiting
 
Toelichting
1) Vanaf medio januari is het jaarverslag ter inzage op onze website en bij de secretaris.
2) Het document Gedragscode PVGE Best is in te zien op de website www.pvge.nl/best onder de Kop: De vereniging >
Statuten/Reglementen en bij de secretaris.
3)  Naast de gestelde kandidatuur van mevrouw Mennen zoeken wij kandidaten voor nog twee bestuursfuncties. Indien je
hiervoor interesse hebt, dan kun je je tot uiterlijk een week voor de Algemene LedenvVergadering  door tenminste tien (10)
leden van de vereniging kandidaat laten stellen, voorzien van je bereidverklaring. Wil je eerst meer informatie over de
bestuursfuncties, neem dan uiterlijk voor de jaarwisseling contact op met de voorzitter.
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen,
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
 
         Christ Tunders (secretaris)
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Het wordt een sfeervolle en gezellige
kerstviering die we op zondag 18 de-
cember samen gaan beleven. Het pro-
gramma is dit jaar wat anders dan ge-
bruikelijk, maar is zeker net zo aan-
trekkelijk en ook aanstekelijk.
Op zondag 18 december wordt vanaf
14.00 uur iedereen welkom geheten
die zich heeft opgegeven. Neem de
ingang aan de Willem de Zwijgerweg;
daar is voldoende parkeerruimte voor
auto's en fietsen. Je wordt ontvangen
met koffie, thee en wat lekkers erbij,
waarna om 14.30 uur voorzitter Cor
van den Bosch de kerstviering zal ope-
nen.
 
Samen een ‘Sing-along’ 
In de aula zal er dit keer geen zang-
koor of zanggroep op het podium
staan om voor ons op te treden, zoals
in voorgaande jaren, maar zullen we
met z'n allen een 'sing-along' gaan
uitvoeren, oftewel een samenzang uit
velerlei monden. Zangers van het
PVGE-zangkoor en zanggroep
BestLeuk zullen in ons midden zingen
om met hun welluidende stemmen en
enthousiasme de kerstsfeer er goed in
te brengen en iedereen aan te steken.
Leden van de evenementencommissie
zullen daarbij de regie voeren, de
liedteksten groot op een scherm
projecteren en de muziek uit de boxen
laten schallen.
Na de samenzang zullen de kelen wel
even gesmeerd moeten worden en dat
kan met de drankjes die je aan de bar
haalt.
 
Speciale show
Hierna volgt in de aula een bijzonder
optreden van de Valkenswaardse zan-
ger Dave Louis (zie foto) die, samen
met zijn vriend en theaterman Peter
van den Boogaard, een speciaal voor
ons gemaakte show zal neerzetten.
Kijk, luister en geniet!

Klompenfabriek 18, 5684 NB Best   
0499 334 334 | notariaat@vandemeulengraaf.nl

Vertrouwen geeft rust

 
Gezamenlijk dinerbuffer
Na dit optreden is er weer gelegenheid
voor een drankje, waarna de volgende
activiteit op ons wacht: de gezamen-
lijke kerstmaaltijd, een dinerbuffet
samengesteld uit gerechten van de
Chinees-Indische keuken. De bar blijft
vanzelfsprekend ook tijdens het diner
geopend. We schatten in, dat de
kerstviering tot ongeveer 20.00 uur zal
duren.
 

 
 
Inschrijven voor deze kerstviering doe
je via de website (inschrijfformulier
evenementen) of met het inschrijffor-
mulier in dit blad. De inschrijftermijn is
verlengd tot vrijdag 9 december. Je
moet er na de ontvangst van deze
Actief dus nog wel snel bij zijn.
De all-in prijs is € 15,00 per persoon. Er
zal automatisch geïncasseerd worden
op 12 december 2022.
 
Het vervoer ernaartoe 
Vermeld op het inschrijfformulier als je
niet met eigen vervoer kunt komen,
maar ook als je mensen in je auto kunt
meenemen. Die brengen we met el-
kaar in contact. Voor mensen met een
rolstoel of rollator of die moeilijk ter
been zijn, zijn er op het parkeerterrein
aparte plaatsen, dichtbij de ingang. Als
je deze wilt gebruiken, geef dit dan
door op het inschrijfformulier en je
ontvangt thuis een P-kaart daarvoor. 
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Met veel plezier kijken 75 vrijwilligers
van PVGE Best terug op de vrijwilligers-
dag op vrijdag 23 september, hen
aangeboden door het bestuur als dank
voor hun bijdrage aan de vele clubs en
activiteiten waardoor PVGE Best een
bloeiende vereniging is. De dag speel-
de zich helemaal af in onze buurge-
meente Oirschot. Het werd een gezel-
lige én informatieve dag.
 
Wie zijn die vrijwilligers die eraan
deelnamen? Bijvoorbeeld: clubcoaches
en assistenten, leden van de evene-
menten- en reiscommissie, werkgroep-
leden treinreizen, redactieleden van
Actief en de website, verzendklaar-
makers en bezorgers, cliëntondersteu-
ners, helpers bij het belasting invullen
en de thuisadministratie, leden van de
Handreyking en van het bestuur.
Tegen een kleine vergoeding waren
hun partners op deze dag ook zeer
welkom.

Vrijwilligers hadden een leuke dag!

 
Gezellig en informatief 
Brouwerij Vandeoirsprong was deze
dag in Oirschot het centrale punt. Van
hieruit kon iedereen voor en na de
lunch aan 2 rondleidingen deelnemen,

ingedeeld op basis van vooraf opgege-
ven voorkeuren. Men kon kiezen uit 4
rondleidingen: rondleiding brouwerij,
rondleiding Oirschot centrum, rondlei-
ding in de St. Pieterskerk plus het Bo-
terkerkje en bezoek aan het museum
De Vier Quartieren.
 
We kregen er veel te zien en te horen
wat nieuw voor ons was. Om 4 uur
kwamen we weer bij elkaar bij Vande-
oirsprong om na te praten en de con-
sumptiebonnen in te wisselen voor bier
van de eigen brouwerij of een ander
drankje.
Tijdens die gezellige afsluiting kon ie-
dereen terugkijken op een geslaagde
vrijwilligersdag!
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De stad Breda is gekozen door Cor van
den Bosch en Jolien Wiertz om van
dichtbij bijzonderheden te bekijken.
Breda is de kern van de gelijknamige
gemeente, die begin dit jaar rond
184.000 inwoners telde, daarmee de
derde gemeente van Noord-Brabant is
en de negende van Nederland. Breda
was eeuwenlang een belangrijke gar-
nizoens- en vestingstad en nog steeds
speelt ze met de Koninklijke Militaire
Academie (KMA) en het hoofdkwartier
van de Koninklijke Luchtmacht een rol
binnen de Nederlandse krijgsmacht.
Met de zetel van een bisdom, een
rechtbank en een Kamer van koophan-
del vormt Breda het politieke, admini-
stratieve en religieus-bestuurlijke hart
van West-Brabant. Breda is gelegen
aan een knooppunt van water-, spoor-
en autowegen en bezit dan ook van-
ouds veel handel en industrie.
 
Organisatie van de dag 
We vertrekken om 9.30 uur van station
Best. Vanuit het station in Breda lopen
we over een brede wandelweg. Volgen
we de mieren op de stoeptegels dan
wandelen we via de brug over de rivier
de Mark, door het prachtige park
Valkenberg naar de Waalse Kerk. Daar
worden we onthaald op koffie/thee en
gebak.
 
Miniaturen- en poppenmuseum
In het complex van de Waalse Kerk zit
ook het Miniaturen- en poppenhuis-
museum en het Begijnhof. Dit museum
is een juweeltje! Je vindt er

eeuwenoude miniaturen van de
werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld een
stoffenwinkeltje uit de jaren '50, een
oud café, een grachtenpand van een
Joodse familie, dagelijkse keukentjes,
een hele afdeling van huisjes in de stijl
van Anton Pieck en nog veel meer!
 
Begijnhof 
Een idyllische, rustige plek in het
bruisende centrum van Breda, waar je
je even terug waant in de tijd. Dat is
het Begijnhof. Tot in de negentiger
jaren van de vorige eeuw woonden
hier begijnen, vrome, alleenstaande
vrouwen die in de stad ‘goede werken’
deden in het onderwijs en de zieken-
zorg. In vergelijking met zusters in een
kloosterorde legden begijnen geen
eeuwige gelofte af en mochten wel

eigen bezittingen hebben. In het hart
van het Begijnhof ligt een uitstekend
onderhouden tuin, met 300 verschil-
lende soorten kruiden, voorzien van
bordjes met de Latijnse en Neder-
landse naam. We krijgen in beide com-
plexen een rondleiding.
Van 12.00-14.30 uur is er vrije tijd om
wat te winkelen in Breda, te lunchen.
Of je neemt je eigen boterham mee
om tijdens het winkelen te nuttigen.
 
Rondleiding door Kasteel van Breda 
Om 15.00 uur bezoeken we het kasteel
van Breda. We krijgen er onder leiding
van het Gilde de Baronie een rondlei-
ding ‘In de sporen van Willem van
Oranje’. In dit kasteel is sinds 1826 de
Koninklijke Militaire Academie geves-
tigd. Omdat het kasteel zich op mili-
tair terrein, bevindt, gelden er strenge
voorwaarden:
-  Je moet je legitimeren bij de wacht
met een identiteitsbewijs, dat je op het
aanmeldformulier hebt vermeld
-  Er mogen geen tassen en rugzakken
mee naar binnen, wel kleine handtas-
sen.
-  Visitatie van de handtas kan deel
uitmaken van de toegangsprocedure.
-  Tijdens de wandeling moet je bij de
groep blijven en aanwijzingen van de
gids opvolgen
-  Gedraag je op deze werk/woonloca-
tie van defensiepersoneel als een gast.

Treinreis Breda op zaterdag 14 januari
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We hebben besloten om in deze perio-
de waarin het vroeg donker is, de trein
vroeger dan gebruikelijk naar Best te
nemen. Het afsluitend diner zullen we
dan ook in een van de restaurants in
Best gebruiken. Keuze tussen vis, vege-
tarisch en vlees.
 
Kosten 
Deze reis kost € 47,50. Dat is inclusief
ontvangst Waalse Kerk met koffie/thee
en iets lekkers, entree en rondleidin-

gen in Miniatuurmuseum, Begijnhof en
Kasteel, diner in restaurant. Het is ex-
clusief treinkaartjes, lunch en andere
consumpties. De meeste leden van de
treinreisclub hebben een treinabonne-
ment waarmee per abonnement 3 per-
sonen met 40% korting mee kunnen
reizen. De automatische incasso zal
plaats vinden op 9 januari.
 
Inschrijving 
Inschrijven kan tot uiterlijk 18 decem-

ber. Niet-treinreisclubleden kunnen
altijd een proefreisje meemaken om de
sfeer te proeven. Inschrijven doe je bij
voorkeur via de website www.pvge.nl
> Activiteiten > Treinreis Breda. Of
anders het inschrijfformulier in deze
Actief, in te leveren bij Jolien Wiertz,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best, tel.
330044.
Vergeet niet alle persoonsgegevens en
je dinerkeuze (vis, vlees, vegetarisch)
aan te geven.
 

Gevarieerd reisprogramma voor 2023
Meer dan 100 PVGE-leden waren op 4
november nieuwsgierig naar ‘t Tejater-
ke gekomen om bij Trefpunt Reizen te
horen en te zien welke reizen de PVGE
zal gaan ondernemen in 2023. Vanaf
een nagenoeg volle tribune kon men
diaprojecties van alle geplande reizen
bekijken. En dat bleek een heel gevari-
eerd programma te zijn, waarbij ie-
dereen aan zijn trekken kan komen.
 
Eerst hadden we vóór de pauze al
kunnen genieten van de foto’s die zijn
geschoten door de reizigers van de
reizen in het afgelopen jaar 2022. Na
de pauze werden we flink lekker ge-
maakt met de voor 2023 geplande rei-
zen, te weten: 2 dagbusreizen in
Nederland en 3 meerdaagse reizen in
resp. Engeland, Duitsland en
Nederland.
 
In nevenstaand overzicht is elke reis in
het kort met enkele karakteristieken
beschreven. Al deze reizen werden
toegelicht door John van Dinten,
directeur van de Ema, het reisbureau
waarmee de reiscommissie samen de
PVGE-reizen uitstippelt en de prijzen
ervan vaststelt.
Iets speciaals om te vermelden is de
meerdaagse reis door Twente: een
zogenaamde combireis, waaraan ook
fietsers kunnen meedoen met een
eigen programma van 5 mooie fiets-
routes.
 
Nu al inschrijven? 
Vanaf heden kan direct worden inge-
schreven. Je vindt het programma van
reizen op de website onder Activiteiten
> bus- en vliegreizen. Als je doorklikt
op de reis waar je meer van wilt weten
vind je daar de reisbeschrijving en kun
je er ook voor inschrijven. Hoe eerder
je inschrijft hoe beter: Bij voldoende
inschrijvingen kan een reis doorgaan.

 

 
Dagbusreizen in 2023 
  19 april: 2e Maasvlakte met Chocolade atelier: nieuw stukje Nederland, havens,
duurzame bedrijven, boottocht Futureland met live-gids, demonstraties choco-
ladebereiding
 
  13 juli: Willemstad en Tiengemeten: Onbewoond eiland vol natuur en wandel-
paden, huifkartochtjes, Rien Poortvlietmuseum; Authentieke vestingstad met
bastions en omgrachting
 
Meerdaagse busreizen in 2023 
  14 t/m 19 mei: Berlijn & Potsdam: (6-daagse reis) met elke dag weer iets bij-
zonders zoals de authentieke Muur, de Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie,
de Gedächtniskirche, de Reichstag van de Kristallnacht, kasteel Charlottenburg,
Potsdam en nog veel meer
 
   6 t/m 13 aug.: York & Lake district: (8-daagse reis) : Via Dover en bezoek York
naar het romantische Lakedistrict waar je 5 dagen rondreist in een High Adven-
ture Tour tussen bergketens, idyllische meren, dorpen, stadjes, kloosters en
bezienswaardigheden als het huis van Beatrix Potter, vast hotel in New Bridge
 
  15 t/m 29 sept.: Ootmarsum - Twente: (5-daagse reis): Tour langs mooie land-
goederen, door het platteland met bijzondere boerderijen, bosrijk heidegebied,
stadjes als pittoresk Ootmarsum, Ommen met Tinnen Figuren-Museum, zand-
sculpturen van vaderlandse geschiedenis, Bolletje beschuit. Voor de fietsers is er
een keuze uit 5 mooie fietsroutes,.
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De PVGE bridgeclub is op zoek naar
bridgematerialen. Heb je of ken je
iemand die bridgeboards of bieding-
boxen heeft en die niet meer gebruikt
neem dan contact op met de clubcoach
Ina Lodewijks,. tel: 06-16280871 of ina.
lodewijks@kpnmail.nl. Een vergoeding
voor het materiaal is mogelijk.

Een spetterende KerstProms 2022

Op zaterdagavond 17 december om
19.30 uur gaat het weer gebeuren: de
Kerstproms in de fraaie concertzaal van
de kazerne in Oirschot. Dit keer komt
de Marinierskapel der Koninklijke
Marine met 53 topmusici spelen met
Dennis van Aarssen, winnaar van de
Voice of Holland in 2019, als bijzon-
dere solist.
Het belooft een spetterende avond te
worden in kerstsfeer – met niet te
vergeten de gelegenheid om gezellig
na te borrelen. De opbrengst van deze
Kerstproms, een initiatief van de Senio-
renRaadBest, PVGE en KBO, is voor het
goede doel GezondBest samen fit.
 
Hoe kom ik aan een kaartje? 
Kaartjes zijn te koop voor € 20,00 op
de 1e rang en € 15,00 op de 2e rang. Je
kunt die online bestellen tot 14
december via www.pvge-best.nl >
Activiteiten >Kerstproms 2022. Klik
daar op de groene balk ‘Kaartjes be-
stellen’ en je komt op een bestelsite,
waar je je rang kiest en ook kunt aan-
geven op welke stoel je wilt zitten. Je
ontvangt een mail met e-ticket om zelf
uit te printen.
Heb je geen computer met printer, dan
kun je je kaartje bestellen en laten af-
drukken in het Senioren Trefpunt aan
de Molenveste, en wel elke dinsdag-
middag van 8 november t/m 6 decem-
ber tussen 15.00 en 17.00 uur. Je moet

dan wel geld of pinpas én een identi-
teitsbewijs bij je hebben of op je
telefoon laten zien.
 
Kom je met een rolstoel, dan zijn er
aparte plaatsen in de zaal. Daarvoor
moet je 06-19422000 bellen of mailen
naar kerstproms.2022@gmail.com.
 
En als ik geen eigen vervoer heb? 
Heb je geen eigen vervoer, dan kun je
met iemand anders meerijden. Mail
naar kerstproms.2022@gmail.com of

bel 06-19422000 en er wordt iemand
voor je gezocht. Je krijgt te horen wie
jou thuis zal komen afhalen en hoe
laat. Hij/zij zal je ook weer terugrijden.
Dit kost niets extra.
 
Tot slot: Bij het binnenkomen op de
kazerne moet je bij de toegangspoort
behalve je toegangsbewijs ook je iden-
titeitsbewijs laten zien. Dus niet ver-
geten mee te nemen.
En daarna is het genieten geblazen!

Ook dit jaar heeft onze vereniging
PVGE Best weer meegedaan met de
Rabo ClubSupport actie. Daarin stelt de
Rabobank een deel van haar winst be-
schikbaar aan het verenigingsleven.
Leden van de Rabobank konden tijdens

Bridgeclub
zoekt
materiaal

de stemperiode drie clubs kiezen om
op te stemmen. Het hele beschikbare
bedrag is verdeeld al naargelang het
totaal aantal stemmen op iedere deel-
nemende club.
 
In Best deden dit jaar 72 clubs mee aan
de actie. Voor PVGE Best heeft dat het
mooie bedrag van €449,58 opgeleverd.
Dat bedrag zal worden besteed om
onze evenementen meer luister bij te
zetten.
 
Rabo-leden, hartelijk bedankt voor
jullie steun!

Rabo ClubSupport voor PVGE:
€ 449,58
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PVGE koor geeft een vrolijk, sfeervol
herfstconcert

Een vrolijk en sfeervol concert geeft
het PVGE koor in Prinsenhof op zon-
dagmiddag 4 december: het Herfstcon-
cert ter gelegenheid van hun 3e lus-
trum. Gestart in september 2007 is het
koor na 15 jaar nog steeds volop actief,
nu met een nieuwe dirigent: Toon de
Vos. Vandaag telt het koor 40 leden,
waarvan 15 leden er al vanaf de eerste
repetities bij zijn.
 
Het was Toon Gruijters die in septem-
ber 2007 startte als dirigent en de basis
heeft gelegd van het koor. Daarna
kwam Jean Pennings die het koor ook
7 jaar voortvarend dirigeerde en dit
jaar het stokje overdroeg aan Toon de
Vos. Het is onder zijn leiding dat het
koor dit jaar ter gelegenheid van het
3e lustrum een herfstconcert geeft.
 

Je zult er mooie klassieke liederen van
bekende componisten kunnen beluis-
teren en ook, met de Kerst in het
vooruitzicht, stemmige en sfeervolle
internationale kerstliederen. Ook zal er
een gastkoor deelnemen aan het con-
cert: zanggroep Vocare. Het zijn tien
dames verdeeld over 3 stemgroepen

onder leiding van Mirjam Fitters. Zij
zingen vooral popsongs met hier en
daar wat jazzy invloeden.
 
Het concert begint om 14.00 uur, het is
gratis en er is vrij entree; u hoeft zich
dus niet van tevoren aan te melden.
Iedereen is van harte welkom.
 

Een hele leuke treinreis naar Helmond

Wat een prachtig kasteel is Kasteel
Helmond! Het is volledig ingericht met
rijk gedekte tafels, meubilair, kleding
uit die tijd. Een prachtig geklede baro-
nes geeft de sfeer uit vervlogen tijden
nog meer weer. En met de uitleg van
de gids gaat het verleden helemaal
leven. Lenie Rijkers en Nellie van Laar-
hoven hadden een leuk programma
voor ons georganiseerd, vlakbij huis.

 
Waterburcht voor ridders 
Het kasteel stamt uit 1325. Daarvóór
was er ook een kasteel Helmond, maar
dat was van hout. De heer van Hel-
mond Berlaer liet de huidige stenen
waterburcht bouwen. De ridderzaal
was in die tijd de ruimte waar verga-
deringen werden gehouden, maar
waar ook de ridders ’s nachts sliepen.
Ook was het de ruimte waar werd ge-

geten. Er werd een plank met schra-
gen neergezet, waarop het eten werd
geserveerd. Ridder Berlaer en zijn
vrouw sliepen in de torenkamer er-
naast.
In het restaurant werden we hartelijk
ontvangen met koffie met een grote
keuze uit gebak. Onze gids kwam ons
ophalen en liet ons het kasteel van
boven, in de zalen en torenkamers, tot
onder in de kelders zien en vertelde
wie de bewoners zijn geweest, en wie
als laatste het kasteel heeft bewoond.
In de loop der jaren is het kasteel uit-
gebouwd. De laatste verbouwing was
in 1923 door de gemeente Helmond
die er verschillende diensten in vestig-
de. Raadsvergaderingen zijn er gehou-
den en ook hebben burgemeesters er
hun gedistingeerde kantoor gehad.
Het bezoek aan het kasteel werd be-
eindigd met een uitgebreide buffet-
lunch met allerlei soorten broodjes,
beleg, salade, koffie/thee en jus
d’orange.
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winkel rond te kijken. Jam en andere
producten waren natuurlijk ook te
koop. We bekeken alles tot aan het
logistiek proces en de expeditie toe.
Terug op het station had NS snelbussen
ingezet vanwege werkzaamheden. Die

 
EDAH en orgelmuziek 
’s Middags werden we in het EDAH-
Museum ook hartelijk verwelkomd. De
rondleiding startte meteen. Wat een
geweldig museum is dit. Na de verhui-
zing naar het oude van Gend en Loos
gebouw komt de zeer uitgebreide
museumcollectie prachtig tot z’n recht.
In dit gebouw is ook het orgelmuseum
gevestigd. Wij hoorden de klanken van
het orgel in de verte tijdens de rondlei-
ding. De gids had er zelf net zoveel
plezier in als wij. EDAH was de lande-
lijke kruidenier en ontwikkelde zich tot
een groot supermarktketen. De oprich-
ters waren 4 kruideniers uit Friesland
die zich in 1906 vestigden in Noord-
Brabant. In de jaren vijftig waren er
125 EDAH winkels in 90 plaatsen in
Nederland.
Een pauze met een kopje koffie en een
crackertje met EDAH jam gaf ons de
tijd om ook even in de (museum)

kwamen netjes op tijd om ons weer
naar station Eindhoven te brengen.
Een gezellig en heerlijk etentje in Best
bij Il Gusto was een mooie afsluiting
van de dag.
Jolien Wiertz

Mirjam van Schijndel gaf indringende
voordracht over de laatste levensfase
 

Wat te doen als je te horen krijgt dat jij
of je geliefde niet zo lang meer te le-
ven heeft? Deze vraag houdt veel ou-
dere mensen bezig, bleek op 6 okto-
ber, toen in Prinsenhof alle stoelen in
de zaal bezet waren bij de voordracht
van Mirjam van Schijndel over de laat-
ste levensfase, georganiseerd door de
SeniorenRaadBest. Vanuit haar dage-
lijkse professionele achtergrond gaf
Mirjam veel informatie en inzicht over
het stervensproces en de weg
daarnaartoe. Ook gaf ze een
indringende boodschap: deins er niet
voor terug om hierover nu al goed na
te denken en om datgene wat je wel
of niet wil nu al op papier te zetten in
een ‘wilsbeschikking’ en/of
‘levenstestament’.

 
Het gaat over vragen als: 
– wil je wel of niet gereanimeerd
worden bij een hart- of ademstilstand?
– welke medische behandelingen wil je
niet meer ondergaan?
– wil je bij een coma in leven gehou-
den worden?
– wil je tot het einde bij bewustzijn
blijven?
– wil je orgaan- of weefseldonatie of -
transplantatie?

– als je niet meer zelf in staat bent
beslissingen te nemen (bijv. vanwege
dementie), aan wie geef jij dan de be-
voegdheid om namens jou over jou
medische beslissingen te nemen?
– wil je het liefst thuis overlijden, in
een verzorgingshuis, ziekenhuis of hos-
pice?
– wie krijgt voor en na je overlijden de
beschikking over jouw digitale
gegevens (websites, accounts en
wachtwoorden)?
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Bespreken met je naaste en huisarts 
Belangrijk is dit alles op tijd met je
geliefden en je huisarts te bespreken,
vast te leggen en te ondertekenen.
Zodat ook je geliefden weten wat
jouw wensen zijn en je huisarts het in
zijn dossier over jou kan opnemen,
ernaar kan handelen en kan doorge-
ven aan het ziekenhuis als het zover is.
Wil je ook regelen door wie en hoe
financiële zaken namens jou uitge-
voerd moeten worden als je daar zelf
niet meer toe in staat bent (‘wilsonbe-
kwaam’), dan moet je dat van tevoren
hebben vastgelegd in een zogenaamd
‘levenstestament’, te bespreken en af
te sluiten bij een notaris.
 
Je stervensproces beïnvloeden  
Ook besprak Mirjam de verschillende
manieren waarop je het stervensproces
bewust kunt ondergaan en zelf kunt
beïnvloeden:
– Palliatieve zorg: alle zorg die er ge-
geven wordt wanneer genezing niet
meer mogelijk is.
– Terminale zorg; zorg op het moment
dat de levensverwachting 3 maanden
of korter is, die niet alleen gericht is op
lichamelijke klachten- indien nodig 24
uur per dag, 7 dagen in de week. Kan
thuis, in een verpleeghuis, ziekenhuis,

hospice of Bijna Thuis Huis (in Best: de
Vlinder) worden gegeven.
– Versterving: dat is bewust stoppen
met eten en drinken – onder begelei-
ding van een arts – waardoor je binnen
1 á 2 weken op een vredige manier
zult overlijden
– Palliatieve sedatie: een normale me-
dische handeling, waarbij het bewust-
zijn in de laatste levensfase wordt ver-
laagd met als doel het lijden te ver-

lichten (niet om te bereiken dat de
patiënt eerder sterft)
– Euthanasie; opzettelijk beëindigen
van het leven, wat uitgevoerd wordt
door een arts op uitdrukkelijk verzoek
van de patiënt. Beoordeling gaat via
een verplichte, wettelijke vastgestelde
procedure.
 
Waardevolle herinneringen  
Het belangrijkste advies van Mirjam:
bereid je voor op de laatste periode
van het leven, lees er iets over als er
nog niets aan de hand is. Dat kan hel-
pen om de realiteit onder ogen te zien
als het einde nadert. Naarmate je meer
weet over het sterven, je er vertrouw-
der mee bent, kun je als familielid
meer aanwezig zijn in de laatste mo-
menten en als stervende waardevolle
herinneringen nalaten voor wie blijft
leven. Nadenken over het einde van
het leven is een uitnodiging om met
meer kwaliteit te leven.
 
Tot slot wees Mirjam erop hoe belang-
rijk het contact, de steun, het medele-
ven en het houvast is dat je mekaar
geven kunt voor en tijdens het ster-
vensproces.
 

Zoveel mooie kerststallen in
De Vleut

 
Ook dit jaar kun je weer genieten van
de bijna 100 kerststallen langs de
Kerststallenroute in De Vleut. De
zelfgemaakte kerststallen in de tuinen
van de bewoners zijn echt allemaal
anders. En ook anders dan vorig jaar.
Creativiteit viert hier hoogtij! De met
borden aangegeven route is prachtig
om wandelend of fietsend te volgen.
Dat kan vanaf 18 december tot en met
6 januari, zowel overdag als ‘s avonds.
Het mooiste is het na 17.00 uur, want
dan is alles verlicht.

 
Kerststal met allerlei dieren 
De grootste en mooiste kerststal staat
op het grasveld bij de Mariakapel. De
bekende kerstfiguren hebben markan-
te gezichtsuitdrukkingen en prachtige
kleren, gemaakt door mensen in de
Vleut zelf. Behalve een os, ezel en

schapen kun je ook een vos, eekhoorn,
marter en zelfs een fazant in de stal
ontwaren. Op de achtergrond hoor je
kerstmuziek en kerstliedjes van het
Vleutse kinderkoor ‘de Gouden Appel-
tjes’. Speciale attractie is de knikengel,
vóór in de stal. Die moet je zeker niet
missen! En in de boomtop hangt een
engel in stralend licht ons vrede toe te
wensen.
Dit jaar zal, na twee jaar afwezigheid
de ‘Herberg’ weer open zijn. Die staat
tegenover de  kerststal en je kunt er
een kopje chocolademelk of glühwein
krijgen.
Sfeervol is zeker ook de nabijgelegen
sprookjesachtige kersttuin van de
Meulenwiel met tientallen artistieke
kerststalletjes langs een pad rondom
een grote vijver.
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Op een riksja of duofiets 
Natuurlijk kun je, als je goed ter been
bent, deze route lopen. Maar als dat
niet meer goed gaat, is de duofiets of
de riksja een heel goed alternatief. Een
fietsvrijwilliger van ‘Geniet op de fiets’
komt je dan thuis ophalen of op een
andere afgesproken plek en rijdt je
rond langs de mooiste kerststallen. Bij

Rara, waar in
Best.....

de kersttuin van de Meulenwiel staat
een rolstoel klaar voor wie die nodig
heeft. Wel thuis goed warm aankleden
(ook de voeten!) en op tijd reserveren
bij Henri Berende, (tel. 06-24674732 of
riksjabest@gmail.nl) of bij Kanidas/
Archipel (tel. 0499-362501). Deze riksja-
of duofietsrit kost € 5,00 per persoon.

Dialezing over een cultuurreis
Iran

 
Donderdag 19 januari 14.00 uur zal
Koos Mulder in het Senioren Trefpunt
een diapresentatie geven over de cul-
tuurreis naar Iran, die hij najaar 2014
gemaakt heeft.

Iran, een land waar niet iedereen aan
denkt als reisdoel, maar als je er bent
word je verrast door de vriendelijkheid
en gastvrijheid van de Iraniërs, door de
cultuur, geschiedenis en indrukwek-
kende landschappen. Koos zal ook eni-
ge achtergrondinformatie geven over
de situatie (toen, in 2014) in Iran.
 
Kosten: € 4,00 p.p.  Inschrijven tot
uiterlijk 9 januari kun je via de website,
groene knop Inschrijven onder Evene-
menten – of via het inschrijfformulier
achterin deze Actief, in te leveren bij
René Hendriks, Zevensprong 31 in Best.
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Een kleurrijke muurschildering die de
hele wand van een hoog appartemen-
tencomplex bedekt, waar is dat te zien
in Best? Ga daarvoor naar de parkeer-
plaats bij de Action aan de Kon. Julia-
naweg en je ziet het kunstwerk in vol
ornaat: Maar liefst 12 meter breed en
18 meter hoog is het, vanaf de stoep
tot aan de top van het dak.
 
Het is de Bestse kunstenaar Finn Zwee-
mer die het heeft vervaardigd, en wel
op een heel bijzondere manier: als een
sociaal “community-art“ project. Het
begon allemaal bij de kinderen van de
basisschool in de wijk, die hij vroeg
waar ze van droomden, wat ze leuk
vonden en om dat te schilderen. Daar
maakte hij een compositie van. Ook

Oplossing  Rara, waar in Best....
 

gingen de kinderen buurtbewoners
interviewen naar wat zij mooi vonden.
“Veel groen, kleur, natuur, bloemen”
zeiden die, maar het moest ook vrolijk
en gemoedelijk zijn. En dat alles heeft
Finn verwerkt in deze muurschildering.
 
Jazeker, groen hebben ze gekregen!
Heel veel groen, appeltjesgroen, met
een mooie blauwe lucht vol drijvende
wolken en bomen die naar mekaar toe
buigen. Onderaan twee joekels van
rozen, die herinneren aan de mooie
rozentuin die hier vroeger was. Er zit
veel diepte in het schilderij. En dan die
twee wandelende mensen in het mid-
den: die staan voor de saamhorigheid
in de buurt. Want de mensen in het
Wilhelminadorp helpen mekaar als dat
nodig is, vooral de ouderen.
 

Hoe Finn dit alles heeft geschilderd? Je
kunt beter zeggen: heeft gespoten –
zoals hij vroeger al heel jong graffiti
maakte. Maar nu in het groot en met
een coating eroverheen. En vanaf een
hoogwerker, tot aan de nok van het
dak. Zeven dagen aan één stuk heeft
hij eraan gewerkt met heel wat
bekijks.
Hij is heel gedreven. “Schilderen is mijn
lust en mijn leven.” lacht Finn, die zijn
opleiding heeft genoten op de Kunst-
academie. “En ik verdien er mijn brood
mee via allerlei opdrachten.” Wil je
daar meer van hem zien? Ga dan eens
een kijkje nemen bij zwembad de
Dolfijn of achter de Batafabriek. En
geniet ervan!
 

Aan het woord: Sjef van Gastel,
clubcoördinator en Trefpuntbeheerder

Hij heeft met veel elan het Senioren
Trefpunt mee verbouwd en ingericht,
beheert het gebruik van alle ruimtes
gedurende het hele jaar. is er bijna
dagelijks om te zien of alles goed gaat,
zorgt ook voor het huren van andere
lokaliteiten in Best voor PVGE-activi-
teiten, is het manusje-van-alles voor
alle PVGE-clubcoaches. En wat je aan
Sjef vraagt, pakt hij aan, snel en voort-
varend. Als Actief-redactie vroegen we
aan Sjef of hij eens in Actief van zich
wilde laten horen. Hier is zijn verhaal.

 
“Om te beginnen ben ik zo'n drie
maanden uit de running geweest van-
wege een tumor in mijn keel, die is
dankzij bestralingen thans geheel ver-
dwenen, en mijn stem is weer lang-
zaam aan het terugkomen. Ik heb vele
positieve reacties gekregen en wil al
deze personen dan ook bedanken voor
deze ondersteuning.
Als clubcoördinator bij PVGE Best ben
ik op diverse fronten aanwezig, als be-
stuurslid ben ik bij alle vergaderingen
en vertel daar wat er allemaal binnen
de clubs gebeurt, ik ondersteun de
huidige clubs en help bij problemen
om deze mee op te lossen en probeer
nieuwe clubs op te starten. Ik regel alle
te huren ruimtes zowel voor de clubs
als het bestuur voor lezingen en work-
shops en wat er nog meer voor wen-
sen zijn. Ik maak de jaaragenda van
alle clubactiviteiten, regel mee de club-

coachbijeenkomst en informatiemid-
dagen.
 
Maar ik ben tevens beheerder van het
Senioren Trefpunt, deze ruimte is door
de SeniorenRaadBest ter beschikking
gesteld aan de PVGE en de KBO. Hier
vinden vele activiteiten plaats o.a. ver-
gaderingen, diverse clubs van PVGE en
KBO, er zijn koffie- en inloopuren met
begeleiding, we hebben een groot-
beeld tv en een uitstekende muziek-
en  perfect ventilatiesysteem.
Alle mogelijkheden opnoemen is te
veel, maar bel of mail mij, ook via het
reserveringsformulier op de website en
ik kijk of het kan en past binnen onze
doelstelling
 
Met vriendelijke groet,
Sjef van Gastel.
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Wie wil er meebesturen?

In de vorige Actief heb je kunnen le-
zen, dat er twee, binnenkort drie, va-
catures zijn in het bestuur. Voor één
daarvan heeft zich inmiddels iemand
aangemeld: Miranda Mennen wil
graag de nieuwe voorzitter van de
Evenementencommissie worden. Voor
de andere vacatures zoeken we nog
mensen met ervaring in de betreffende
gebieden, bijvoorbeeld via hun werk of
een vrijwilligersbaan elders. Of mensen
die zin hebben in een nieuwe uitda-
ging. Overweeg dan eens om je in te

zetten in ons bestuur. Want er is drin-
gend versterking nodig om onze ver-
eniging van 1200 leden met zovele
activiteiten goed te laten draaien. Het
gaat om de volgende functies:
 
> Secretaris: Deze functie omhelst de
secretariële ondersteuning in organi-
satorische zaken, zoals de voorberei-
ding en verslaglegging van bestuurs-
vergaderingen, de jaarlijkse ledenver-
gadering, overleg met activiteitenlei-
ders en bij andere belangrijke bijeen-
komsten. Ook voert de secretaris de
correspondentie met externe personen
en instanties en stuurt hij degene aan
die de ledenadministratie verzorgt.
 
> Coördinator ledenservice (ook wel
‘individuele belangenbehartiging’
genoemd). We zoeken iemand die de

coördinatie op zich wil nemen van het
team van vrijwilligers die onze leden
individueel ondersteunen, bijv. met
belasting invullen, thuisadministratie,
klussen thuis of leden bezoeken bij
vreugde of verdriet. Voor deze functie
zien we uit naar iemand met kennis en
ervaring met sociale en welzijnszaken.
 
Heb je het gevoel dat het misschien
iets voor je is, dan willen we graag met
je meedenken. De bestuursleden die
deze taken nu uitvoeren of uitgevoerd
hebben willen graag met je praten
over wat de functies in de praktijk nu
precies inhouden. Voel je je aangespro-
ken, neem dan contact op met de voor-
zitter van het bestuur Cor van den
Bosch (tel. 06-50638128).

Onze nieuwe PVGE-website is inmid-
dels alweer een aantal maanden in ge-
bruik. Na de eerste aanloopperikelen
functioneert hij probleemloos. Tijd om
een paar dingen op een rijtje te zetten:
 
>  De login-knop werd niet gebruikt en
is daarom verwijderd.
>   Gebruik om in te schrijven voor een
reis of andere activiteit altijd de groe-
ne knop inschrijven die staat in de be-
schrijving van de activiteit. De activitei-
ten waarvoor inschrijving mogelijk is
staan allemaal onder de knop 'Activi-
teit', maar zijn ook te vinden via de
verschillende programma's (reispro-
gramma, treinreisprogramma, Op Res-
taurant, enz).
>  Er staan veel foto's en verslagen van
activiteiten op de website. Bekijken?

•   Type bij Zoeken (vergrootglas) in
het venster rechtsboven in wat je
zoekt, bijvoorbeeld: “Foto´s en
verslagen”

•   Voor bijna alle clubs staan er foto´s
in het grote groene veld, ga met
pijltjes naar de volgende of vorige
foto of veeg op tablet of
smartphone naar links of naar
rechts (foto 1)

Website weetjes

•   Voor evenementen en de treinreisclub
klik je op “Foto´s en verslagen” in
het grote groene veld om direct
naar foto en verslagen te gaan.
(foto 2)

 
Heb je problemen met het gebruik van
de website, staan er fouten op of ont-
breekt er iets? Laat het ons weten via
een e-mail naar webbeheer@pvge-best.
nl.
 
Paul Sijbers (06 5493 7187) en Herman
Wester (06 4709 4468)
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Zo’n enerverend en afwisselende week
als die in Drenthe met de PVGE maak
je niet zo vaak mee.
Ik haal er één belevenis uit, de mooi-
ste, omdat ik er zo door gefascineerd
raakte: de boottocht door de Weerrib-
ben, een uitgestrekt veenmoerasge-
bied, uniek in Nederland.
We voeren daar in onze boot door de
smalle vaarten, die dat veenmoeras
doorklieven. Die slootjes zorgen ervoor
dat dit veengebied een moeras met
bijzondere flora blijft en er tegelijker-
tijd, tot 2 meter hoog, riet langs de
oevers groeit dat al eeuwenlang met
de hand geoogst wordt voor op boer-
derijendaken en molens.
 
Genieten in de Weerribben
We genoten van de waterlelies in het
water, het gepluimde riet langs de
oevers en van de aparte poldermolen-
tjes die het water van de vaarten op

Bijzondere ervaring op PVGE-reis naar Drenthe

het land pompen – precies andersom
dan wat alle andere poldermolens in
Nederland doen.
De schipper op onze boot legde alles
uit – met humor en kwinkslagen. Hoe
het riet niet zomers maar ‘s winters
wordt gesneden, want dan is het ‘t
hoogst. En waarom dat helemaal met

de hand gebeurt: de veengrond is veel
te drassig voor machines. Bovendien
wil men de unieke natuur op die veen-
grond behouden. Ook vertelde de
schipper hoe het in het water van de
Weerribben wemelt van vis: snoek-
baars, blankvoorn en joekels van kar-
pers.
We kwamen met onze boot uit op een
mooie, brede vaart waarover ‘s winters
al het geoogste riet wordt getranspor-
teerd. Ernaast zie je een verhard fiets/
wandelpad, waarlangs mensen in
pittoreske huisjes wonen.
 
Een voornemen met veel voorpret
Na deze bijzondere PVGE-vaartocht
heb ik me voorgenomen volgend jaar
een paar dagen met vrienden in de
Weerribben te gaan kanoën, door het
veengebied te lopen, een fietstocht
eromheen te maken en misschien wel
te gaan vissen vanuit een bootje. En
slapen doen we dan op de camping
van de Weerribben langs het water of
langs de jachthaven, in ‘tiny houses’ of
in Weerribben-lodges. Het kan er alle-
maal!

De leukste beurs voor 50-plussers in Brabant!
Een mooie belevenis, die je eigenlijk
niet mag missen: de Senioren Expo in
Koningshof – Veldhoven. Het is de
grootste beurs in Brabant voor 50-plus-
sers en wordt in de week van dinsdag
17 t/m zaterdag 22 januari gehouden.
De Senioren Expo is een echt dagje uit!
Je vindt er ruim 150 stands over van al-
les en nog wat: gezondheid, vitaliteit,
beweging, sfeervol wonen en leven,

reizen naar binnen- en buitenland, mo-
de, persoonlijke verzorging, hobby’s en
creativiteit. Ook kun je er terecht als je
vragen hebt op gebied van cultuur,
educatie, belangbehartiging of oude-
renadvisering.
 
En dat alles onder het genot van een
hapje en een drankje, terwijl je de hele
dag kunt genieten van modeshows
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(meer keren per dag), optredens van
artiesten (muziek, acts, show), bands,
koren en orkesten. Ook kun je mee-
doen aan verschillende workshops.
De Senioren Expo is: alles voor de 50-
plusser onder één dak.

 
Hoeveel kost het? 
De entreeprijs bedraagt € 10,- p.p. te
betalen bij de kassa. Maar je kunt je
ticket ook online kopen op www.
seniorenexpo.nl/tickets/. Als lid van de
PVGE of KBO betaal je slechts € 6,- op

vertoon van je ledenpas.
Het adres van Koningshof is: Locht 117,
5504 RM Veldhoven. Heb je nog vra-
gen over deze expo, bel dan 01650-
39300, mail info@seniornexpo.nl of kijk
op www.seniorenexpo.nl.

Eenmaal per jaar, meestal in oktober,
komen de clubcoaches, teamleiders en
commissievoorzitters samen met het
bestuur om de lijnen voor volgend jaar
uit te zetten. Deze keer waren op 13
oktober in ‘t Tejaterke nagenoeg alle
32 trekkers of hun vertegenwoordigers
bij elkaar.
 
Conclusie: Het gaat goed binnen de
clubs. Activiteiten zijn sinds corona
weer aardig op stoom en bijzonderhe-
den zijn er niet te melden. Wel zijn er
drie nieuwe clubcoaches, zodat alle
clubs weer een coach hebben. Een
daarvan is de trekker van onze nieuwe
club, de zwemclub ‘De Spetters’ die
zich formeel per 1 januari 2023 bij
PVGE aansluit, maar waarvan de leden
zich al vanaf 3 november als PVGE-lid

konden aanmelden. Voor volgend jaar
is het mogelijk dat zich ook nog een
Jazzdansclub bij de PVGE aansluit.
 
De secretaris en penningmeester heb-
ben met de coaches de clubrapporta-
ges voor in het jaarverslag afgestemd
en de clubbegrotingen. Hierbij kwa-
men tarieven voor zaalhuur aan de
orde, consumpties en de hoogte van de
clubcontributies. Ook is aandacht ge-
schonken aan het datumoverzicht van
alle clubs: wanneer ze wat doen. Dit is
te vinden op de website en wordt op-
gesteld en bewaakt door de clubcoör-
dinator en het bestuurslid voor PR &
communicatie.
 
Aan de coaches is gevraagd na te gaan
of er onder hun clubleden mensen zijn

die zouden willen toetreden tot het
bestuur. Ook in deze Actief wordt
daarvoor een oproep gedaan.
Tenslotte werd aandacht besteed aan
de activiteiten in het Senioren Tref-
punt. Door de week wordt dat inten-
sief benut, maar voor de weekends
wordt gezocht naar een organisator
voor muziekbijeenkomsten met een DJ
of met livemuziek.
In deze clubcoachbijeenkomst bleek
ook weer de betrokkenheid van de
coaches bij hun clubs. Veel dank dan
ook vanuit het bestuur voor hun inzet.

De tijd gaat snel, zeker als je ver voor-
uit moet plannen voor Op Restaurant.
De maanden oktober en november zijn
inmiddels geweest en we hebben ge-
merkt dat de hoge prijs ook wel men-
sen tegenhoudt, daarom beginnen we
het nieuwe jaar met frisse moed met
Chinees Restaurant An Fong. Niet duur
en erg lekker.
In februari gaan we naar Restaurant
De Beurs in Oirschot, ook betaalbaar,
lekker en verzorgd.
In de maand december is er geen Op
Restaurant, dan organiseert de evene-
mentencommissie de kerstviering waar
iedereen van harte welkom is.

 
Samenvattend:  
•  Donderdag 12 januari 2023
    Chin. Ind. Restaurant An Fong
    Nieuwstraat 68, Best
    € 18.00 p.p. excl. drank
 
•  Donderdag 9 februari 2023
    Restaurant De Beurs
    St. Odulphusstraat 7, Oirschot
    € 24.50 p.p. excl. drank
    Opgeven: graag vlees of vis

zo  4 dec.   14.00 u    Herfstconcert PVGE koor – Prinsenhof
do  8 dec.   19.00 u    Kerstbloemstuk maken – Senioren Trefpunt
za 17 dec.  19.30 u    Kerstproms – Kazerne Oirschot
zo 18 dec.  14.30 u    PVGE Kerstviering – Heerbeeckcollege
do 12 jan.  18.00 u    Op Restaurant – Chin. rest. An Fong, Best
za 14 jan.   09.30 u    Treinreis Breda – NS-station
do 19 jan.  14.00 u    Diapresentatie Reis door Iran – Senioren Trefpunt
do 26 jan.  14.00 u    Jaarvergadering PVGE Best – 't Tejaterke
 

Evenementenkalender

 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen
met sfeervolle dagen, lekker eten en
veel gezelligheid. Tot in het nieuwe
jaar bij Restaurant An Fong.

Nuttige bijeenkomst met alle clubcoaches
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De postzegelclub ‘Onder de loep’ bij
PVGE Best is nog volop actief! Ze ruilen
onderling postzegels of verkopen ze
aan elkaar voor een symbolisch bedrag,
bijvoorbeeld om een serie over een be-
paald onderwerp aan te vullen, zoals
over Olympische Spelen, voetbal, bloe-
men, vlinders en noem maar op. Van-
daag de dag doen alleen echte liefheb-
bers dat nog, want postzegels zijn niet

Heb je nog postzegelalbums thuis?
Onze postzegelclub is er blij mee!

zoveel meer waard als vroeger. Maar
de clubleden komen nog steeds elke 2e
woensdag van de maand bij elkaar om
te ruilen en zeker ook voor de gezellig-
heid.
 
Mogelijk zijn er PVGE-leden, die geen
lid zijn van de postzegelclublid, maar
thuis wel nog een of meer mooie al-
bums hebben liggen en er niets meer

mee doen - en er ook geen toekom-
stige bestemming voor hebben bij fa-
milie of kennissen. Maar de Postzegel-
club zou er erg blij mee zijn, als je op
een 2e woensdag van de maand tussen
13:30 en 15:30 uur met je album(s)
naar hun clubbijenkomst komt om ze
samen te bekijken en eventueel van je
over te nemen. Indien gewenst, komen
ze ook graag de album(s) bij je thuis
ophalen.
Je kunt van tevoren contact opnemen
met de clubcoach Jan Schoenmakers
(06-48620869 of
jlaschoenmakers@gmail.com) of met
Toon Janssen (a.m.j.janssen@online.nl).
Misschien gaat de oude liefde voor
postzegels zelfs wel weer bloeien!? En
word je lid van Onder de loep…..

Wil je een lagere energierekening?
Met een cadeaubon ter waarde van
€ 60,- van de gemeente kun je online
energiebesparende spullen bestellen.
Denk aan tochtstrips, ledlampen en
radiatorfolie. De bon wordt beschik-
baar gesteld aan huurders door een
samenwerking van het regionaal
energieloket en de gemeente Best.
Huurder, vraag de bon aan via:
www.regionaalenergieloket.nl/best/
cadeaubon. 
Meer weten over energie besparen? Ga
dan naar www.regionaalenergieloket.
nl/best voor meer tips.
Let op: Eén bon per adres en Op = op!

Gratis
cadeaubon
voor huurders

Jarige 85-plussers: proficiat! 
8 dec     Dhr. P.A. Holtermans
14 dec   Mevr. E. v. Kemenade-v.Asten
17 dec   Mevr. H.E. Hilberink-Jurriens
19 dec   Dhr. W.C. Mollemans
21 dec   Mevr. G. Gijsbers-Glaudemans
22 dec   Dhr. J. Vos
30 dec   Dhr. Th. v.d. Elsen
4 jan      Mevr. H. Kelders-v.Kollenburg
6 jan      Mevr. F.C. van Glabbeek
10 jan    Mevr. C. Quaadvliet-Kruijssen
12 jan    Mevr. J. v..Kampen-Smolders
12 jan    Dhr. A.H. Lanen
12 jan    Dhr. H. Martens
14 jan    Mevr. A. Verschuren-v.Kempen
17 jan    Dhr. W.H. Taffijn
17 jan    Mevr. G.R. Hulsen-Slegers
17 jan    Mevr. J.P. Smits-van Gent
17 jan    Mevr. A.C.G. Driessens
22 jan    Dhr. W.H. Verschuuren
24 jan    Dhr. L. Dortmans
28 jan    Mevr. G. Raaymakers-Schoen-
              makers
2 feb     Mevr. M.P. Dommisse
3 feb     Dhr. J.R. Crüts

Van de ledenadministratie
Nieuwe Leden: Welkom! 
Dhr. Fons Goris
Mevr. Greet Castricum-Brands
Mevr. Marjan Beks-van Hirtum
Mevr. Lidy Boom-Bierman
Mevr. Mirjam Latten-Megens
Dhr. Jan Reker
Mevr. Karin Hendrix-Prinsen
Mevr. Willie Williams-Huizer
Mevr. Coby Langerijt-van Peperstraten
Mevr. Mieke Bos-Koolen
Mevr. Rie Versantvoort-van
Peperstraten
Mevr. Betsy Verhagen
Dhr. René Paulissen
Mevr. Mirjam v.d.Steen-v.d. Moosdijk
 
Overleden leden: Rust in vrede 
Mevr. A.M. Schepens-Baudewijns
Dhr. C. Mollemans
Dhr H. Wiebrands
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Tijdens de infobijeenkomst ‘Doen in ’t
Tejaterke’ op 24 juli is via een enquête-
formulier gevraagd naar de mening
van de bezoekers. 36 bezoekers heb-
ben het formulier ingevuld. Als hoofd-
reden om te komen naar deze bijeen-

Enquêteresultaten

‘Aan het eind van de avond ben ik
altijd blij dat ik er ben geweest’
Vanuit Best bezoeken veel mensen om
diverse redenen het Alzheimer café in
het Zalencentrum 't Zand langs de weg
naar Oirschot. Het Alzheimercafé is het
trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden, vrienden
en andere belangstellenden, iedere
vierde woensdag van de maand.

komst werd opgegeven: geïnformeerd
worden over de PVGE, om te zingen bij
een koor of juist voor de gezelligheid.
 
Speciale belangstelling was er vooral
voor fietsen en wandelen. Op de vraag

 
Tijdens de informele bijeenkomsten
krijgen bezoekers informatie over
dementie en kunnen ideeën en erva-
ringen worden uitgewisseld. Het
Alzheimer Café biedt gezelligheid,
muziek (soms live), en verrassende
ontmoetingen.
Vaak is er ook een presentatie van
deskundigen over steeds een ander
aspect van dementie, zoals dagbeste-

wat men miste werden een fietsclub en
een toneelclub het meest genoemd.
Veruit de meeste mensen waren al lid
van de PVGE, een enkeling overwoog
om lid te worden.

In het Alzheimercafé is iedereen welkom

sproken angsten kunnen gaan groeien.
Misschien ben je als ouder wel bang
dat kinderen zich ineens met van alles
willen bemoeien. Of misschien maak je
je als kind wel zorgen om je ouders,
maar verzwijg je dat uit angst dat ze
zich ineens oud gaan voelen.
Met een ‘open familiegesprek’ be-

spreek je zulke dingen met elkaar, deel
je zorgen en kijk je samen naar de toe-
komst. Wat heb je als ouder nodig om
autonoom en zelfstandig te blijven?
En hoe kun je daar als kind bij helpen,
zonder dat je als bemoeial wordt ge-
zien? Welke dingen zou wie op zich
kunnen/willen nemen? Als je dat nu

ding, voeding, de mantelzorger, rela-
ties en intimiteit, etc. Er kunnen dan
vragen worden gesteld en ervaringen
worden uitgewisseld. Soms is er een
mooie toneelvoorstelling over demen-
tie.
 Iedereen is van harte welkom in het
Alzheimercafé. Neem vooral iemand
mee is het advies. Dat kan een geliefde
zijn, maar ook een vriend, buurvrouw
of familielid. Het is elke 4e woensdag
van de maand. Aanmelden is niet
nodig.
 
Theo Louwers heeft een vaste bezoe-
ker uit Oirschot en een enthousiaste
gastvrouw geïnterviewd, lees op onze
website PVGE-Best (onder Nieuws,
nieuws van derden) wat hen boeit en
wat zij vinden in Alzheimer Café BOS.

Idee: een 'open familiegesprek' over later
Je wordt steeds ouder, het gaat nog
redelijk goed met je, maar je denkt wel
vaker na over later. Hoe lang zou je
nog zelfstandig kunnen blijven wo-
nen? Waar zou je op je oude dag
willen wonen? In een kleiner huis?
Dichter bij je kinderen en kleinkinde-
ren? In een onderkomen samen met
andere ouderen? En dan de zorgvraag.
aan wie vraag je hulp als dat regel-
matig of dagelijks nodig is? Kan je
partner – als die er nog is – zorgtaken
op zich nemen? Kunnen een of meer
van je kinderen dat of goede kennis-
sen? En zouden ze dat wel willen?
 
Het zijn vragen die je wel eens met je
partner en/of kinderen zou willen be-
spreken. Schuif je dat voor je uit, dan
zouden er wel eens allerlei onuitge-
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samen in alle openheid kunt bespre-
ken, heb je een hele zorg minder.
 
Leidraad voor een goed gesprek 
Het is goed dit op tijd te bespreken.
Maar het is best lastig om zo’n gesprek
te houden. Je moet een drempel over.
Het is een duik in een toekomst die je
nog niet kent. Het gaat veel over 'wat
als er dit of dat zou gebeuren?' Maar
gelukkig is er al in verschillende bladen
over geschreven. Daarin staan concrete
vragen, die je als leidraad kunt gebrui-
ken voor zo’n familiegesprek.
Je kunt die eerst aan jezelf te stellen
en daarna samen met je kinderen be-
spreken hoe zij erover denken. Welke
dingen zou wie op zich kunnen/willen
nemen? Wat je ook kunt doen: het
eerst met ieder persoonlijk aankaarten

en daarna samen bespreken.
Vanuit de tips in verschillende bladen
hebben wij een resumé gemaakt in de
vorm van 10 vragen. Hier komen ze:
 
Tien vragen 
1. Als het minder goed met je gaat, zie
je er dan wel of niet tegenop om te
verhuizen?
2. Als je in je huidig huis wilt blijven
wonen, zullen er dan aanpassingen
nodig zijn?
3. Wie zorgt er voor het onderhoud
van je huis als je dat zelf niet meer
kan?
4. Als er iets met je gebeurt in huis en
je snel hulp nodig hebt, wie moeten
dan gealarmeerd worden en hoe?
5. Als je gezondheid achteruit gaat,
wie wil je dan graag die jou gaan/gaat

verzorgen? (mantelzorger)
6. Wil je wel of niet professioneel ver-
zorgd worden in een tehuis samen met
andere ouderen? 
7. Als je niet meer in staat bent zelf
over dingen te beslissen (denk aan de-
mentie), wie wil je graag die dat na-
mens jou doet /doen – op medisch ge-
bied en op financieel gebied?
8. Heb je hierover al iets schriftelijk
vastgelegd? (in een ‘wilsbeschikking’
of ‘levenstestament’)
9. Welke zicht heb je op je financiële
situatie voor je oude dag?
10. Heb je al een testament waarin je
hebt vastgelegd wat er na je overlijden
moet gaan gebeuren?
 
Het is heel wat, maar het geeft ook
heel veel lucht…….

Leuk tijdens de
kerst:
droedelen!
 

Een leuke creatieve bezigheid met je
huisgenoten of gasten tijdens de
komende feestdagen:  droedelen!
Een droedel is een tekeningetje uit de
losse hand, zonder enige bedoeling.
Veel mensen maken ze tijdens een te-
lefoongesprek. Op school deed je het
onder saaie lessen: vanuit de kantlijn
van je schrift of bladzijde in je agenda

Ken je ze nog? Liedjes van
toen

Nu we tegen het eind van deze maand
kerst en oudjaar vieren en terugblik-
ken naar wat is geweest, is hier een
vermakelijkheidje uit vroegere tijden.
Krijg je met het stijgen der jaren soms
het idee dat je steeds meer dingen
vergeet? Dan komt hier het bewijs
hoeveel er nog steeds in je grijze
hersencellen zit. Het zit er gewoon,
zonder dat je het weet of hoeft na te
denken. Zomaar. Neem nou de kerst-
en kinderliedjes uit onze jonge jaren.
Hieronder zie je alleen de eerste
woorden van een liedje. Welke van
deze liedjes zing je zonder enige
moeite helemaal door? Zing er maar
lustig op los, net als vroeger!!

 
Alle eendjes …..
 
De herdertjes lagen ……
 
Onder moeders paraplu…..
 
Papegaaitje leef je nog?
 
Nu zijt wellekome …..
 
In een groen groen groen groen
knollenland…..
 
Elsje Fiederelsje……
 
Jingle bells, jingle bells …...
 
Altijd is Kortjakje ziek…..
 
In Den Haag daar woont een graaf…..
 
 
En wat blijkt? Van sommigen ken je de
hele tekst. En het blijkt dat we deze
liedjes steeds leuker gaan vinden naar-
mate we ouder worden – of we nu nog
helemaal fit zijn in ons hoofd of niet.
En krijg jij er ook zo’n goeie zin van?
Mocht je de volledige tekst niet in je
hoofd hebben? Type de beginwoorden
in Google en je krijgt hem. En er zijn
ook heel wat YouTube filmpjes van.
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Een man vindt een cocon van een vlin-
der en neemt deze mee naar zijn huis.
Op een dag verschijnt er een kleine
opening in de cocon. De man kijkt een
paar uur toe hoe de vlinder worstelt
om zich door de kleine opening naar
buiten te werken.

De vlinder
 
Het lijkt erop dat het proces niet lan-
ger meer vooruit gaat. Dus besluit de
man de vlinder te helpen. Hij neemt
een schaar en knipt de rest van de co-
con open. De vlinder kan zich nu vrij
eenvoudig losmaken.
 
Maar de vlinder heeft een gezwollen
lichaam en natte, verfrommelde vleu-
gels. De man verwacht dat de vlinder
elk moment zijn vleugels zal uitslaan.
Maar het gebeurt niet, de vlinder
vliegt niet weg. De rest van zijn leven
blijft hij rondkruipen met een gezwol-
len lichaam en natte, verfrommelde
vleugels. De vlinder zal nooit in staat
zijn om te vliegen.
 
De man was ongeduldig en begreep
niet dat de krappe cocon en de wor-
steling nodig was om door de opening
te kruipen. Zonder de worsteling was
de vlinder niet klaar om in vrijheid uit
te vliegen. 

Moraal van dit verhaal: Soms hebben
we worstelingen in het leven nodig.
We zouden nooit zo sterk worden als
wat we kunnen zijn.
We zouden nooit kunnen vliegen.

verspreidde het zich vanzelf over een
hele pagina. Je tekent lukraak wat in je
opkomt: geometrische vormen, poppe-
tjes, gezichten, pijlen, bloemetjes, huis-
jes en wat al niet meer.
 
Het is niet zomaar iets... 
Geleerde heren zeggen dat droedels
eigenlijk krabbels zijn vanuit je onder-
bewuste en dat ze iets zeggen over je
karakter en emoties. Zoals: als er geen
tierelantijntjes of versiersels bij zijn,
wijst dat erop dat je alles rationeel
onder controle wilt houden. Pijlen
verraden je (al dan niet onderdrukte)
driftigheid. Teken je iets heel precies,
dan kan zo’n droedel wijzen op onder-
drukte gevoelens als angst, schaamte
of woede.

Leuk dus om samen met je huisgeno-
ten te gaan ‘droedelen’ ! Wie maakt de
mooiste of... geheimzinnigste? O ja,
een droedel wordt nog mooier als je
hem gaat inkleuren.
 

Advertentie
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Clubs 

Biljartclub Elke dinsdag, 9.00u, Kadans, Sjef van Gastel, 06-83214814

Bordspelclub Donderdags in overleg, 19.30u, Bij leden thuis, Paul Holtermans, 06-14702616

Bridgeclub 1e vrijdag v.d. maand, 19.15u, Kadans, Ina Lodewijks, 0499-311167/06-16280871

Computergebr.club 2e donderdag v.d. maand 14.00u, ST*) Rob Bol, 06-22904310

Fotoclub Vrijdags per 2 weken, ST*), Hans Roosing, 06-24474974

Genealogieclub Ma 13.30u en do 9.00u, maandelijks, ST*) Koos Mulder, 06-39681065

Gymclub Elke dinsdags, 12.00u, Sporthal, Fridus Draaijer, 06-42236529

Handwerkclub Elke woensdag, 14.00u, Nazareth, Yolanda v.d. Bosch, 06-40303609

Jeu de boules club 2e vrijdag v.d. maand, 13.00u, Amitié, Corry Bolhuis, 0499-395422

Kaartenmakersclub 2e en 4e woensdag v.d. maand, 9.30u, ST*), Hanny v. Laarhoven, 0499-399266

Klassieke muziek Vrijdags maandelijks, 9.30u, ST*), Jarmila Pavel, 06-49596898

Leesclubs In onderling overleg, Ton Vermaesen, 0499-371741

Nordic fitnessclub Elke ma en woe 9.30u, Blokhut Boslaan, Adrie Brands, 0499-395829

Nordic walkingclub Elke ma en vrij 13.30u, Blokhut Boslaan, Ria v.d. Ven, 0499-391623

Postzegelclub 2e woensdag v.d. maand, ST*) Jan Schoenmakers, 0499-396004

PVGE zangkoor 7 weken vóór concert, Buurthuis ‘t Centrum, Rien van Hoppe, 0499-311040

Rikclub Vrijdags per 2 weken, ‘t Tejaterke, Christ Tunders, 0499-391623

Schilderclub ma Elke maandag 13.30u, ST*), Liesbeth Damen, elisabeth.damen@hotmail.com

Schilderclub di Dinsdag 2-wekelijks, 9.30u, ST*), Suzanne Rood, 0499-324888

Theaterclub Wisselend, wordt aangekondigd, Wim Zijlstra, 0499-372373

Treinreisclub Wisselend, wordt aangekondigd, Cor v.d. Bosch, 06-50638128

Wandelclub Elke donderdag 9.00u, Start Lidwinakerk, Nelleke Blitterswijk, 06-12269680

Yogaclubs op di Elke dinsdag 9.15u en 10.30u, ‘t Tejaterke, Ans v.d. Steen, 0499-396098

Yogaclubs op wo Elke woensdag 10.30u, ‘t Tejaterke, Ans v.d. Steen, 0499-396098

Yogaclubs op vrij Elke vrijdag 10.30u, ‘t Tejaterke, Ans v.d. Steen, 0499-396098

Zanggroep BestLeuk 1e dinsdag v.d. maand, 14.00u, ‘t Tejaterke, Ton v.d. Steen, 0499-396098

Zwemclub De Spetters  Elke maandag, 10.00 en 10.45, ZIB, Hennie de Vroom, 06-53915305 **)

                                    *) ST = Senioren Trefpunt, 0499-785934 

 **) formeel pas vanaf 1-1-2023 aangesloten bij PVGE Best

 

Wisselende activiteiten > worden tijdig aangekondigd in Actief

Op Restaurant Elke maand in een ander restaurant, Wim Steenks, 06-83335445 

Bus- & vliegreizen Ca. 7 reizen per jaar, Cor v.d. Bosch, 06-50638128

Treinreizen Ca. 7 treinreizen per jaar, Cor v.d. Bosch, 06-50638128

Theaterreizen Ca. 5 voorstellingen per seizoen, Wim Zijlstra, 0499-372373

Evenementen Ca. 9 evenementen per jaar, Miranda Mennen, 06-227435790

Ledenservice

Belastinginvulhulp Leo de Wals, 0499-310309, leodewals@hotmail.com 

Cliëntondersteuning Annelies Berende, 06-36514118, clientondersteuner@pvge-best .nl 

Clubcoördinatie Sjef van Gastel, 06-83214814, clubcoordinator@pvge-best .nl 

Coll.belangenbeh. Luud Raaijmakers, 06-12763745, collectievebelangenbehartiging@pvge-best.nl 

Computerhulp Joost van Hak, 06-21404138 (tussen 10.00 en 17.00 uur) 

of David Wiedijk, DWD-ict, 06-13641224, info@dwd-ict.nl 

Klushulp Harry Zenner, 0499-390236

Ledenadministratie Betty Kon, 0499-375579, ledenadministratie@pvge-best.nl 

Penningmeester Rob Bol, 06-22904310, penningmeester@pvge-best .nl 

P&R, winkelkortingen Koos Mulder, 06-39681065, pr-communicatie@pvge-best.nl

Redactie Actief John Peeters, 0499-392917, redactie@pvge-best.nl  

Secretariaat Christ Tunders, 06-49970867, secretaris@pvge-best.nl  

Thuisadmin.hulp Paul de Lange, 0499-396905, pauldelange@kpnmail.nl  

Vreugde & Verdriet Marie-Louise Matheeuwsen, 0499-395036, ml.matheeuwsen@outlook.com 

Websitebeheer Herman Wester, 0499-396663 en Paul Sijbers, 06-54937187, webbeheer@pvge-best.nl
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Voorvoetklachten
Een likdoorn (eksteroog) is ook eelt,
maar dit eelt groeit naar binnen.
Wanneer de eeltlaag te dik wordt kan
dit te veel gaan drukken en
pijnklachten veroorzaken.
Ook verdwijnt bij het ouder worden de
vetlaag onder de kopjes van de
middenvoetsbeentjes. Hierdoor
verdwijnt de noodzakelijke vering,
waardoor kapsel irritatie aan de kopjes
van de middenvoetsbeentjes kan
ontstaan.
Mortonse neuralgie is een
zenuwbeknelling tussen twee
middenvoetsbeentjes waardoor de
beknelde zenuw geïrriteerd en
opgezwollen raakt. De pijn kenmerkt
zich door het scherpe karakter van een
‘zenuwpijn’, welke gevolgd wordt door
een branderig gevoel. De pijn wordt
gevoeld in de voorvoet en straalt soms
uit naar de tenen. Vaak is er ook
sprake van tintelingen en/of een doof
gevoel in de tenen.
 

Oorzaken en adviezen
Voorvoetklachten ontstaan vaak als
gevolg van een verkeerd looppatroon,
verkeerd schoeisel of een afwijkende
stand van de voeten.
Het dragen van de juiste schoenen
kunnen voorvoetklachten flink
verminderen. Het is belangrijk om druk
op de kopjes van de
middenvoetsbeentjes te verminderen. 
Dit kan bereikt worden door het
dragen van schoenen met een ruime
neus en lage hakken. Ook kunnen
schoenen met een extra demping de
pijn verzachten. 
 
Mochten er toch klachten ontstaan aan
de voorvoet die niet te verhelpen zijn
met de juiste schoenen dan kan Balans
Podotherapie mogelijk een oplossing
bieden, te denken aan het verwijderen
van eelt en het maken van
hulpmiddelen zoals ortheses en zolen.
 

Heeft u last van een branderig of
stekend gevoel in de voorvoet bij
staan, wandelen of sporten? U bent
niet de enige! Onderstaande tips
kunnen mogelijk uw klachten
verminderen. 
 
Verschillende voorvoetaandoeningen
Er zijn verschillende klachten die aan
de voorvoet kunnen ontstaan. Hierbij
kan worden gedacht aan eelt en
likdoorns, kapselirritatie van de kopjes
van de middenvoetsbeentjes en
mortonse neuralgie. 
Eeltvorming is een natuurlijke reactie
van het lichaam om de huid en
onderliggend weefsel te beschermen.
Eelt ontstaat door druk en wrijving.

Advertorial
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Gratis trainen bij Sportcenter Spear

Kom nu Gratis 7 dagen sporten en
ervaar wat een uurtje sporten per
week al met je kan doen. Op deze

KO
RT

IN
G!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. 

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 

LEDENVOORDEEL IN BEST E.O.

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

Arends Optiek 

Raadhuisplein 7, tel.: 390700 

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 

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

manier hoef je niet na 1 training al te
beslissen of een sportschool bij je past.
Je komt op jouw gewenste moment en

tijd sporten en kan het hierdoor
makkelijk combineren in je dagelijkse
bezigheden. Uiteraard met de
begeleiding die wij bieden om goed,
veilig en met plezier te trainen.   
 
Onze openingstijden liggen tussen
07.00 uur in de ochtend en 22.00 uur in
de avond. 
 
Ben je na de 1ste week nog niet
overtuigd wat voor positieve effecten
fitness op je gezondheid heeft? Dan
kan je via PVGE sporten zonder
contract!! Hierdoor is je
sportabonnement maandelijks
opzegbaar en blijf je dus lekker
flexibel. 
 
Kom nu in Actie en ga naar 
www.spear.nl, mail ons op 
info@spear.nl of bel ons via
0499-379678. 
Europaplein 1, Pand 22  5684 ZC Best
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Cor van den Bosch Voorzitter
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best
06-50638128
voorzitter@pvge-best.nl
 
Christ Tunders Secretaris
Vicevoorzitter
Raadhuisstraat 46, 5683 GG Best
Tel.: 049970867
06-49970867
secretaris@pvge-best.nl
 
Rob Bol
Penningmeester
Wintereik 1, 5682 HN Best
06-22904310
penningmeester@pvge-best.nl
 
Luud Raaijmakers
Collectieve
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Dijkbeemd 28, 5682 JR Best
06-12763745
collectievebelangenbehartiging
@pvge-best.nl

 
Individuele belangenbehartiging
VACATURE
cliëntondersteuner@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
 
Voorzitter
Evenementencommissie
Miranda Mennen (a.i.)
Marie Raymakersstraat 4, 5683 EH Best
06-22743579
evenementen@pvge-best.nl
 
Koos Mulder
PR & Communicatie
Esdoornstraat 19, 5682 CM Best
06-39681065
pr-communicatie@pvge-best.nl
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