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Beste mensen, 
 
We hebben ons de laatste maanden niet hoeven te vervelen.
Na twee jaar lockdown konden we 2022 weer afsluiten met een gezamenlijke
kerstviering. Heerlijk! Onze evenementencommissie had er een prachtige feest-
middag van gemaakt, mijn complimenten. Ook de sessie die zij organiseerden
waarin leden zelf kerststukjes konden maken was een succes. Net als de Kerst-
proms in legerplaats Oirschot. De opbrengst daarvan was ruim 8.000 euro voor
het goede doel, project GezondBest samen fit. We kunnen weer vooruit! Als
initiatiefnemer en trekker van dit project wil ik graag het team bedanken dat
deze Kerstproms heeft georganiseerd. Mocht je aan je gezondheid willen wer-
ken, weet dan dat 28 februari weer een volgende groep in dit project start. Er is
nog plaats, lees daarover in deze Actief.
 
Op de afgelopen jaarlijkse ledenvergadering zijn enkele nieuwe bestuursleden
benoemd, maar we zijn nog wel op zoek naar een nieuwe secretaris om het
bestuur helemaal compleet te maken. Fijn ook, dat er weer ‘leden van verdienste’
konden worden benoemd en schouderkloppen uitgedeeld konden worden aan
leden die bijzonder hebben bijgedragen aan onze vereniging. Veel dank aan hen.
In januari was er weer de eerste treinreis van het jaar: dit keer naar Breda met
een bezoek aan het Kasteel dat toegang geeft tot de Koninklijke Militaire Aca-
demie met zijn rijk erfgoed vanaf 1200. En Koos Mulder gaf een uiterst boeiend
beeld van de cultuur van Iran, het land dat hij heeft bezocht.
 
Het PVGE-koor gaat dit jaar zijn 15-jarig jubileum vieren, uiteraard met een
concert, en wat verder horen we nog wel.  Je kunt je weer opgeven voor de
gezellige gezamenlijke maaltijden bij Op Restaurant, het bezoek aan het Philips-
museum en de treinreis naar Rotterdam, Miniworld. Ook voor de busdagtocht
naar de 2e Maasvlakte zijn nog plaatsen beschikbaar (wel direct intekenen).
 
Voor leden die op zoek zijn naar een club die wij in Best niet hebben, komt hier
de volgende tip: als PVGE-er kun je deelnemen aan alle clubs en activiteiten van
alle andere lokale PVGE-verenigingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de beleg-
gingsclub in Nuenen, de motorclubs in Nuenen en Helmond, de tafeltennisclub en
twee kookclubs in Veldhoven of de schaakclub in Eindhoven?
 
In de laatste uitgave van ‘De Schouw’ kon je lezen dat het blad gaat verdwijnen.
Voor de informatievoorziening van belangrijke zaken als pensioenen, zorg-
verzekeringen, woningontwikkelingen en seniorbelangen zal de Schouw-redactie
nauw gaan samenwerken met de bladen van de lokale PVGE-verenigingen, zoals
onze Actief, de Nieuwsflits en ook onze website. Een volledig overzicht van alle
lokale activiteiten vind je voortaan op de koepelwebsite, die direct bereikbaar zal
zijn vanaf onze eigen website. Deze is ook te gebruiken om op alle lokale
activiteiten in te schrijven.
 
Ten slotte. Dit jaar vieren wij ons 75-jarig jubileum als PVGE. Vanaf eind mei gaat
dat gevierd worden. Schrijf alvast 31 mei en 9 juni in je agenda en lees meer over
de plannen verderop in deze Actief.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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't Was een Kerstviering vol verrassingen....

Zondag 18 december 2022, half twee.
PVGE-leden stromen binnen in het
Heerbeeckcollege. Vrijwilligers van de
evenementencommissie hebben er dan
al heel wat werk op zitten. Vanaf vrij-
dagavond hebben zij tafels en stoelen
opgesteld en de zaal versierd met rode
kleedjes en kerststerren (de plantjes
met de mooie rode bladen). En natuur-
lijk een mooie, versierde kerstboom.
Stapels krentenboterhammen zijn ge-
smeerd, de koffie en thee staan klaar,
dranken zijn in grote koelkasten afge-
leverd en ieder heeft zijn/haar mooiste
kersttrui aangetrokken. Het feest kan
beginnen.
Voorzitter Cor van den Bosch opent
het feest en heet iedereen welkom.
Het is altijd weer een leuk weerzien
met de PVGE-leden, die elkaar van al-
lerlei PVGE-activiteiten en clubs ken-
nen. Er wordt gezellig gebuurt met
elkaar, zéker ook een belangrijk on-
derdeel van het samenzijn.
 
Stemmige Singalong
Dan het eerste optreden in de aula.
Het verhaal en het filmpje dat Henri-
ette Stoffelen (medeorganisator van
het feest) had gemaakt van de oude
dame die door de PVGE toch een leuk
kerstfeest had gekregen, was heel ver-
rassend!
Daarna volgde een ‘singalong’, oftewel
samenzang. Henriette vroeg enkele
leden van de twee PVGE-koren naar
voren te komen, zodat zij bij de Sing-
along de mensen in zaal mede konden
ondersteunen. De tekst van de kerstlie-
deren werd geprojecteerd op de ach-
tergrond. De hele zaal zong luidkeels
mee. In de daaropvolgende pauze
stonden de drankjes al klaar en werd
er weer gezellig gebuurt.

 
Grandioos zingende Dave
Dan de tweede verrassing: het optre-
den van zanger Dave Louis. De stem
van Dave leende zich goed voor het
genre muziek van Elvis. Maar hij bracht
ook swingend wereldbekende  kerstlie-
deren ten gehore. Er werd alleen maar
in superlatieven over de zangkunst van
Dave gesproken. “Waar hebben jullie
die zanger vandaan, die beter kan
zingen dan ik ooit gehoord heb?”;
“Waarom kennen we Dave niet van de
televisie?”; “Mag ik met Dave op de
foto?”. En dat laatste is ook gebeurd,
Hanny Hendriks staat naast Dave te
glunderen op de foto. Het slotlied
"Ons moeder zeej nog" zorgde voor
een spontane polonaise van het
publiek door de zaal.
 
Mystery guest: de Kerstman 
Net zo verrassend was de 'mystery
guest' van deze middag. Hij was statig
gezeten in een troonachtige stoel: de
Kerstman (Peter van de Boogaard-
Centrum Radio & TV). Tussen de songs
van Dave door nam hij meerdere keren
het woord. Met zijn sonore,grootva-
derlijke stem vertelde hij ons aandoen-

lijke verhalen. Op de achtergrond za-
gen we projecties van de plek waar hij
woont: een prachtig houten onderko-
men in de bossen. Zijn rustgevende
vertellingen waren zoete herinnerin-
gen aan zijn leven vroeger als kind.
Menige toehoorder herkende zich in
zijn verhalen, omdat ze zelf ook waren
opgegroeid in een gezin van 8, 9 of 10
kinderen.
Zo wisten Dave en de kerstman ons
gedurende meer dan een uur te ont-
roeren en te vermaken. Bij het afscheid
kregen ze een daverend applaus en
werd er geroepen: “tot volgend jaar!”.
 
De voorzitter memoreerde na afloop
dat het zo fijn is om na twee jaar co-
rona weer allemaal bij elkaar te zijn
om de kerst te vieren. Hij bedankte
Dave en de Kerstman met voor ieder
een mooie bos bloemen en een fles
wijn, en met de woorden dat het deze
middag een mooi en vrolijk feest is ge-
worden door hun optreden.
 
Heerlijk buffet 
Intussen was meneer An Fong druk in
de weer geweest met het buffet. Er
was meer dan genoeg, en de gasten
lieten het zich (één, twee, … drie keer
opscheppen) goed smaken.
Alle gasten kregen bij het afscheid een
kleine kerststol, en de gelukkigen met
het groene lotje kregen een mooie
rode kerstster mee naar huis. Gelukkig
was iedereen thuis voordat het ernstig
begon te ijzelen. 
Evenementencommissie, bedankt! Het
was een geweldig leuk Kerstfeest!
 
Tip: Wil je nog een keer nagenieten
van het optreden van Dave en de
Kerstman? Kijk dan op https://youtu.
be/S6h3HTGrW0Q. (ook al is de opna-
me wat aan de onscherpe kant).
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19 april: Busdagtocht 2e Maasvlakte
& Chocolade-atelier

 
Futureland 
Hier zie je op een interactieve manier
hoe de Maasvlakte is ontstaan en hoe
bij de inrichting van het nieuwe haven-
terrein is geprobeerd de natuur zoveel
mogelijk te ontzien. Ook moeten be-
drijven die hier aan de slag willen in de
haven aantonen dat zij duurzaam gaan
exploiteren, bijv. minder transport over
de weg en meer over het spoor of met
de binnenvaart, het vermijden van

luchtverontreinigende stoffen en
minimale verstoring in licht en geluid.
Hierna vervolgen we onze reis naar ons
lunchadres voor een goed verzorgde
koffietafel met kroket.
 
Chocolade-atelier in Ridderkerk. 
Na de lunch gaan we richting Ridder-
kerk. Bij chocolatier Frits van Noppen
worden we ontvangen met koffie of
thee met een heerlijke bonbon uit
eigen atelier. Zo komen we in de we-
reld van chocolade. De lekkernij is
gemaakt van cacao, gewonnen uit
cacaobonen uit tropische streken. We
zien in een demonstratie hoe repen,
pralines en chocolade beeldjes ge-
maakt worden. Nadat kortom alles -
geschiedenis, bereiding, kwaliteit en
toepassingen - aan de orde is geweest,
kun je nog even proeven en heerlijk
neuzen in het winkeltje.
Op de terugweg naar Best maken we
een stop om te genieten van een heer-
lijk driegangendiner. Verwachte thuis-
komst: 20.30 uur.

De 2e Maasvlakte nabij Rotterdam is
een nieuw stukje Nederland! Een inte-
ressant en mooi doel om op woensdag
19 april op een busdagtocht met o.a.
een boottocht te gaan ontdekken. Dat
combineren we met een bezoek met
demonstratie aan een chocolade-ateli-
er in Ridderkerk en met een driegan-
gendiner als appetijtelijke afsluiting
van dit dagje uit.
We vertrekken al ‘s morgens vroeg om
8.00 uur vanaf parkeerterrein Den
Ekker en verwachten daar om 20.30
uur weer terug te zijn.
 
2e Maasvlakte met boottocht 
Het op de zee veroverd gebied, dat ‘2e
Maasvlakte’ wordt genoemd, is na de
aanleg van Botlek, de Europoort en de
1e Maasvlakte de vierde uitbreiding,
bedoeld om met andere Europese ha-
vens in de containeroverslag goed te
blijven concurreren. Het is aangelegd
in de Voordelta, een beschermd na-
tuurgebied.
Na aankomst met een kopje koffie of
thee met appelgebak schepen we in
voor een indrukwekkende boottocht
over de 2e Maasvlakte, waarop een
deskundige gids ons alles gaat vertel-
len over dit prachtige nieuwe stukje
Nederland. Na afloop krijg je de tijd
om de benen te strekken en rond te
kijken bij Futureland.

 
Kosten en inschrijving
De prijs van deze tocht bedraagt € 95
per persoon. Bij de reissom zijn alle bo-
vengenoemde zaken inbegrepen, in-
clusief het driegangendiner.
Inschrijven kan tot 5 april, het beste via
website www.pvge-best.nl (> Activitei-
ten > Bus en vliegreizen > Programma)
of eventueel met het inschrijfformulier
achter in deze Actief.
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Impressie jaarvergadering: boeiend èn amusant

De algemene ledenvergadering die op
26 januari j.l. gehouden werd in ‘t
Tejaterke was niet alleen interessant
maar ook amusant, ja soms zelfs
ludiek. Het informatieve kwam vanuit
het bestuur, het humoristische groten-
deels vanuit de leden in de zaal. Zoals
bij het agendapunt ‘Gedragscode” de
humor van Dick de Jong over zijn
(verzonnen) conflict met de dirigent
van de zanggroep, die zogenaamd
tegen hem gezegd had dat hij vals
zong. “Dan kan ik dat nu eens goed
gaan aankaarten bij de vertrouwens-
persoon.” Grapjes ook bij het agenda-
punt “Benoeming kascontrolecom-
missie” waarbij mogelijke kandidaten
gelokt werden (nee, niet omgekocht)
met het vooruitzicht op appelflappen
of soesjes tijdens controle bij de
penningmeester.
 
Wat bracht 2022 ons? 
Maar alle gekheid op een stokje, deze
jaarvergadering was vooral informa-
tief. Na de verwelkoming door voor-
zitter Cor van den Bosch en de her-
denking van overleden leden deed
Chris Tunders het jaarverslag over
2022. Hij vertelde o.a. dat het leden-
aantal na de daling in 2021 het afgelo-
pen jaar verheugend was gestegen van
1121 naar 1161. Dat werd begroet met
een luid applaus van de zaal. Het
orkest Beste Klanken was weliswaar
ermee opgehouden, maar daar staat
tegenover dat De Spetters zich hebben
aangesloten als nieuwe PVGE-club, dus
veel nieuwe leden erbij. Ook memo-
reerde Christ de nieuwe activiteiten
Krachtenbundeling, GezondBest samen
fit, de Vrijwilligersdag en de Kerst-
promps, samen met de KBO, maar
vooral ook de succesvolle kerstviering,

wederom in het Herbeeckcollege, met
het optreden van swingende zanger
Dave Louis en als ‘mystery guest’ de
Kerstman.
 
En op financieel gebied? 
Penningmeester Rob Bol kon melden
dat we een gezonde balans hebben
met voldoende kapitaal op de bank en
dat bijna alle clubs en evenementen
kostendekkend zijn geweest. Wel is er
meer uitgegeven, o.a. voor PR & com-
municatie, dan er aan contributies is
binnengekomen.  Op de begroting
voor 2023 staat echter een forse in-
komstentoename dankzij een ver-
wachte ledengroei en het besluit van
de Koepel om 100% van ledencon-
tributie beschikbaar te stellen aan de
lokale PVGE-verenigingen.
Dat besluit is goedgekeurd door de
Verenigingsraad, waarover Herman
Wester een verhelderend exposé gaf.
 
Jaarrede 
Ook voorzitter Cor van den Bosch hield
na de pauze een optimistische jaar-
rede, waarin hij blij was met de voor-
uitgang van de activi-teiten van onze

vereniging. Hij verwachtte ook voor dit
jaar een toename van het ledenaan-
tal – vooral van “jonge” leden – tot
1200, ja misschien op den duur wel tot
boven de 1500. Hij wees op de komen-
de viering van 75 jaar PVGE met o.a.
Wim Daniëls, diverse interessante
voordrachten en allerlei lokale activi-
teiten. Daarna bedankte hij alle 130
vrijwilligers in onze vereniging. Met
een enthousiast applaus werden Mi-
randa Mennen en Elisabeth de Groot
benoemd als bestuurslid, respectieve-
lijk voor de functies Evenementencom-
missie en Individuele Belangenbehar-
tiging. Voor de functie van secretaris is
er een vacature, waar door het bestuur
nog naarstig naar wordt gezocht.
 
Een verdiende beloning 
Het feestelijkste van de vergadering
kwam op het laatst. De werkgroep
Vreugde & Verdriet werd in het
zonnetje gezet, Paul Sijbers nam als
vertegenwoordiger van de werkgroep
de dankbetuiging in ontvangst. Op de
eerstvolgende bijeenkomst van de
werkgroep zullen de  leden persoonlijk
worden bedankt. Ria van de Waarden-
burg als een van de eerste leden uit de
groep stopt na vele jaren en kreeg
naast woorden van dank een bloeme-
tje voor al haar bijdragen. Een stevige
schouderklop kreeg Trees Brands voor
haar enthousiast clubcoachschap bij
het PVGE orkest.
Het hoogste eerbetoon met een offi-
ciële oorkonde en PVGE-speld ging
naar Rien van Hoppe, jarenlange
clubcoach/voorzitter van het PVGE
koor en Christ Tunders voor zijn secre-
tariaatschap en als clubcoach van de
rikclub. Zo kwam in opperbeste stem-
ming een einde aan deze geanimeerde
jaarvergadering.
 
.
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Een feestelijk carnavalsontbijt

Carnaval zit er weer aan te komen!
Een mooie tijd voor een traditioneel
carnavalsontbijt. Op maandag 20 fe-
bruari gaat het gebeuren in Prinsenhof
vanaf 11.00 uur (de zaal is al open om

10.30 uur). De KBO organiseert het,
ook voor alle PVGE-leden.
 
Onder de muzikale klanken van ’t Or-
kesje, dat een hoop carnavalskrakers

heeft ingestudeerd, wordt er een geva-
rieerd ontbijt geserveerd. De muziek
nodigt ook uit om de voetjes van de
vloer te halen.
Onze burgemeester heeft de uitnodi-
ging al geaccepteerd, maar we ver-
wachten dat er nog meer speciaal be-
zoek binnen komt om de feestvreugde
te vergroten. En wij hopen jou ook te
mogen begroeten. Het is leuk als je in
carnavaleske kleding komt, maar ook
zonder dat ben je welkom.
 
Hoe kom ik aan kaartjes? 
Kaartjes voor dit ontbijt kosten €11 en
zijn uitsluitend te koop op donderdag
9 februari a.s. van 12.30 tot 13.30 uur
in Prinsenhof. Neem je PVGE-lidmaat-
schapskaart mee, want de kaartjes zijn
exclusief voor leden van KBO en PVGE.
Bij voorkeur betaling per pin.
Heb je nog vragen, dan kun je die mai-
len naar Petra Verheijen,
kbo.clubcoordinator@gmail.com
 

maar over de hele wereld. Er is ook
volop gelegenheid om vragen te
stellen.
Na het museumbezoek tot ca. 15.30
uur gaan we weer met de trein terug
naar Best.
 
Kosten en inschrijven 
Kosten voor museumbezoek met
rondleiding en koffie met gebak:
€ 11,00 voor bezitters van een
Museumkaart.

€ 16,50 voor mensen die geen
Museumkaart hebben. Let op: neem in
dat geval wel je PVGE
lidmaatschapspas mee!
Dit bedrag wordt op 6 maart
afgeschreven van je rekening.
Inschrijven: via www.pvge.nl/best/
activiteiten of het inschrijfformulier
verderop in dit blad. De inschrijving
sluit woensdag 1 maart.
Maximale aantal deelnemers 35
 

14 maart: Bezoek met rondleiding door Philips
Museum
Midden in Eindhoven staat het oude
fabriekje waar Gerard Philips in 1891
zijn eerste gloeilampen produceerde.
Anno 2023 is op deze plek het
moderne Philips Museum gevestigd dat
je meeneemt in het verhaal van het
bedrijf.
 
De evenementencommissie heeft een
bezoek aan dit verrassende museum
georganiseerd. We verzamelen op
dinsdag 14 maart om 10:30 voor het
station. Om 10:45 uur vertrekt onze
trein naar Eindhoven. Je koopt zelf een
kaartje voor de trein of checkt in met
je OV-chipkaart.
 
Programma 
Vanaf het station in Eindhoven is het 5
minuten lopen naar het Philips
Museum.
Na koffie met gebak worden we in
groepen van maximaal 12 personen
rondgeleid door een gids. Die vertelt
ook hoe Phillips met innovatieve
technologie een belangrijke rol speelt
bij maatschappelijke veranderingen,
niet alleen in Eindhoven en omgeving,
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Rotterdam staat bekend om zijn mo-
derne architectuur met blikvangers als
de kubuswoningen, de Markthal, de
Erasmusbrug en de vele wolkenkrab-
bers. Daarnaast is er een bruisend
nachtleven, met talloze bars, cafés en
nachtclubs. En de stad is natuurlijk
beroemd om zijn haven, de grootste
van Europa. Te veel om allemaal in
één dag te bekijken.
 
Programma van de dag 
Truus Emmers en Yvonne Hobbelen
hebben voor de leden van de trein-
reisclub een leuk programma uitge-
werkt. We vertrekken van station Best
om 9.30 uur. In Rotterdam aangeko-
men drinken we eerst een kopje koffie/
thee met iets lekkers. Aansluitend ma-
ken we een stadswandeling in het cen-
trum van Rotterdam. Daarna gaan we
rechtstreeks naar Miniworld, waar we
worden ontvangen met een drankje.
 
Stadswandeling Rotterdam Centrum 
Deze wandeling gaat langs alle belang-
rijke Rotterdamse bezienswaardighe-
den in het Centrum zoals het nieuwe
Centraal Station, het Weena, Schouw-
burgplein, Lijnbaan, Coolsingel en
Stadhuis, de Laurenskerk, de Markthal
en de Kubuswoningen. De wandeling
wordt geleid door gidsen die Rotter-
dam voor ons nog meer tot leven bren-
gen.
 
Miniworld Rotterdam 
Miniworld Rotterdam is de grootste
overdekte miniatuurwereld van de
Benelux. Het complex beslaat 650 m2.
In Miniworld Rotterdam beleef je één
dag in 24 minuten. Je maakt kennis
met de ruim 27.000 minibewoners van
de Maasstad en omstreken. Er gaat een
hele wereld voor je open! Ze wonen,

Woensdag 15 maart: Treinreis
Miniworld Rotterdam

werken en reizen natuurlijk in Rotter-
dam zelf, maar je vindt ook uitgestrek-
te oer-Hollandse polderlandschappen.
 
Stad in het klein 
Rotterdam is sowieso al een stad vol
avonturen, maar in Miniworld sta je er
letterlijk met je neus bovenop. Net als
buiten verandert de lucht in alle kleu-
ren en sieren duizenden lichtjes iconen
als de Erasmusbrug, de Kubuswonin-
gen, de Markthal en de Euromast.
Neem ook een kijkje in de grootste
miniatuurhaven van Europa, waar kei-
hard gewerkt wordt. Of zie haastige
mini-Rotterdammers rennen voor de
trein op het Centraal Station.
 
Lunch en diner 
Je kan kiezen of je zelf een lunchpak-
ketje meeneemt. Bij Miniworld mag je
dat nuttigen, zelf kan je dan koffie/
thee of frisdrank daarbij bestellen
(kosten €2,50). Eventueel indien
gewenst kan je kiezen voor een lunch
in Miniworld bestaande uit koffie/thee,

zacht broodje kroket, kop soep voor
€8,75. Dit lunchpakket moet van te
voren worden besteld. Als je dat wil
geef het dan aan bij inschrijving. Via
website opmerking invullen
“lunchpakket Miniworld €8,75”.
Vanaf ca. 15.30 uur heb je vrije tijd.
Het diner gebruiken we in Rotterdam
om 17.00 uur. We verwachten rond
21.00 uur weer in Best aan te komen.
 
Kosten 
De kosten voor deze reis bedragen
€ 55,00 p.p. Dit is inclusief koffie met
gebak, een stadswandeling met gids,
entree, drankje en rondleiding Mini-
world en het diner onbeperkt eten
vlees, vis, vegetarisch, axcl. drankjes. Is
het lunchen in Miniworld gewenst dan
kost dat €8,75 extra, dus totaal €63,75.
De kosten zijn exclusief treinkaartjes
en andere consumpties.
Met deze reis kunnen maximaal 40
personen mee. 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 vin-
den op 13 maart.
 
Inschrijving 
Inschrijven kan tot uiterlijk 24 februari. 
Niet-treinreisclubleden kunnen altijd
een proefreisje meemaken om de sfeer
te proeven. Inschrijven via de website,
groene knop Inschrijven onder Activi-
teiten categorie Treinreizen, of anders
het strookje in deze nieuwsbrief, inle-
veren bij Jolien Wiertz, Stoelenmatter
41, 5683 NP Best, tel. 330044. Vergeet
niet je dinerkeuze (vis, vlees, vegeta-
risch) aan te geven.
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Donderdagavond 8 december kwamen
11 PVGE-leden bij elkaar in het Senio-
ren Trefpunt. De koffie en thee ston-
den al klaar. De schaal kerstkoekjes op
tafel bracht ons al in de kerstsfeer.
 
Terwijl we genoten van al dit lekkers
legde Lotte van Bloemenshop Best uit
wat ze voor ons bedacht had: een mooi
tafelstuk in een houten ster met kerst-
groen, een palmtak en een grote ama-
ryllisbol. We gaan werken met een
vaas met mos. Water geven is niet no-
dig en met een beetje geluk staat de
amaryllis nog tijdens de feestdagen in
bloei. Zo zal er met kerst een mooi stuk
met natuurlijke materialen staan te
pronken bij ons thuis.

Workshop leverde prachtige
kerstbloemstukken

Veel meer mensen dan verwacht heb-
ben nu al ingeschreven op de komende
meerdaagse reizen naar Berlijn&Pots-
dam in mei en naar York&Lake district
in augustus. Zo veel, dat beide  reizen
nu al helemaal zijn volgeboekt…..
 
De reiscommissie had na de presentatie
van alle in 2023 geplande reizen op
Trefpunt Reizen op 4 november de
mogelijkheid opengesteld om al direct
daarop in te schrijven. Dat lieten veel
mensen zich geen twee keer zeggen.
Zij waren er als de kippen bij en schre-
ven zich direct in. Sommigen deden dat
nadat ze deze reizen in de daaropvol-
gende Actief hadden zien staan. 
 
Deze vroegtijdige openstelling was no-
dig omdat hotels en attracties kortere
reserveringstermijnen zijn gaan hante-
ren. Als er onvoldoende inschrijvingen

zijn voor het einde van een reserve-
ringstermijn gaat de reis niet door. In
eerdere jaren is dat helaas al enkele
malen voorgekomen.
 
Al volgeboekt
– de 6-daagse busreis naar Berlijn &
   Potsdam op 14 t/m 19 mei
– de 8-daagse busreis naar York & Lake
   district van 6 t/m 13 augustus.
 
Wie al een van deze reizen geboekt
heeft kan de complete reisbeschrijving
van dag tot dag vinden op de website:
pvge-best.nl > Activiteiten > Selecteer
een categorie: Bus- en vliegreizen >
kies ‘Duitsland – Berlijn & Potsdam’
respectievelijk ‘Engeland – York & Lake
district’
 

Nog op aan te melden
Je kunt je nog opgeven voor de vol-
gende reizen:
– de busdagtocht naar 2e Maasvlakte
   & Chocolade op 19 april
– de busdagtocht Willemstad & Tien-
   gemeten op 13 juli
– de 5-daagse bus- of fietsreis Neder-
   land – Ootmarsum – Twente van 25
   t/m 29 augustus
 
Als je mee wil met een van deze reizen,
ga dan snel naar onze website www.
pvge-best > Activiteiten > (kies:) Bus-
en vliegreizen > klik op de gewenste
reis > klik op de groene knop
Inschrijven.

Dat ging snel: meerdaagse busreizen
al volgeboekt
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Aan de slag 
Omdat iedereen aan de slag wilde,
gingen we naar de lange werktafel,
waar voor elk een goed gevulde doos
klaarstond. De basis werd door Lotte
voorgedaan. Daarna ging iedereen
naar eigen inzicht aan de slag, met de
steun, hulp en tips van Lotte.
Na ruim een uur hard werken was het
tijd voor een pauze. Bloemist Dick
kwam langs om onze vorderingen te
bekijken. Sommigen hadden geen rust
en gingen al snel weer verder. Anderen
waren al tevreden met hun resultaat
en bleven lekker koffiedrinken.
 
Toen ieder vond dat het kerstbloem-
stuk niet meer beter kon, werd het in
de meegebrachte tas gedaan en mee-
genomen naar huis.
Al met al een heel geslaagde avond:
de foto’s spreken voor zich.

Wist je dat PVGE Best ook op Facebook
te vinden is? Dat is op facebookpagina
     https://www.facebook.com/
     groups/554905386353708. 
Deze is openbaar, dus een wachtwoord
is niet nodig.
 
Op dit facebookaccount schrijft Jolien
Wiertz veel over PVGE-activiteiten
waar ze zelf aan heeft deelgenomen,
Ze plaatst er ook foto’s bij. Jolien is de
vaste fotograaf voor PVGE Best, dus
zijn er veel foto’s te zien. Ze zet er ook
een link bij, waarmee je nog meer
tekst en foto’s van die activiteit kunt
zien op de website van PVGE Best. 
 
Iedereen kan meedoen 
En wist je dat ook andere leden tekst
en foto's op deze PVGE-facebookpa-
gina kunnen plaatsen? Er worden wel
een paar voorwaarden aan gesteld:
1. De tekst moet gaan over een activi-
   teit van PVGE Best in het verleden of
   de toekomst of over voor leden be-
   langrijke zaken
2. De tekst bestaat uit niet meer dan
   100 woorden

3. De tekst is positief, moet een goed
    gevoel geven, dus geen gemopper
    (wel suggesties tot verbetering)
4. Alleen zelfgemaakte foto’s plaatsen
5. De tekst en foto’s moet mensen lok-
    ken naar de website van PVGE Best,
    liefst via een link daarnaartoe of
    naar informatie op websites van de
    PVGE Koepel, KBO Brabant, de
    SeniorenRaad Best of KBO Best.
 
Wanneer een tekst niet aan deze re-
gels voldoet, kan de redactie van de
Facebookpagina van PVGE Best de
schrijver verzoeken deze aan te passen.

Het bestuur en de redactie van PVGE
Best hopen dat veel leden hun bevin-
dingen op de site zullen weergeven.
Veel succes!

PVGE Best ook op Facebook
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De allerbeste wensen voor 2023, ook
van de organisatie van Op Restaurant.
Wij hopen ook dit jaar weer goede
afspraken te kunnen maken met de di-
verse restaurants voor heerlijke diners.
De maand februari hadden we al aan-
gekondigd in de vorige Actief.
 
Voor maart hebben we een nieuw res-
taurant bezocht: De Vrolijke Jager
(vroeger De Schutskuil geheten). De
nieuwe eigenaar van dit restaurant wil

ons graag ontvangen, alleen heeft hij
maar ruimte voor 40 personen. Dat
betekent dat de eerste 40 leden die
zich opgeven mee kunnen. Mocht blij-
ken dat we veel mensen moeten te-
leurstellen, dan organiseren we vol-
gende keer twee avonden. We gaan
eerst kijken hoe het iedereen bevalt.
 
In april gaan we naar restaurant Suus.
Afgelopen jaar vonden diverse leden
het geluid onplezierig. Daar is wat aan
gedaan. Hopelijk nu prettig voor ie-
dereen.

 
Op beide avonden begint het diner om
18.00 uur. Iedereen is welkom vanaf
17.30 uur. Je opgeven graag zoveel
mogelijk via de website www.pvge.nl/
best. Mocht je geen computer hebben
dan mag je het opgaveformulier in de
bus gooien bij Corrie Hijnen, Kruispark-
weg 60, Best. Samenvattend: 
 
-  Donderdag 9 maart De Vrolijke Jager
   Oude Grintweg 100, Oirschot
   Prijs: € 25,00 p.p. excl. drank.
   Opgeven: vlees of vis.
 
-  Donderdag 20 april Restaurant SUUS
   Oirschotseweg 108, Best
   Prijs: € 27,50 p.p. excl. drank.
   Opgeven; vlees of vis.
 

Tegelijk met de Groeiend Best van 14
februari krijgen alle inwoners van Best
een informatiekaart in de bus, samen-
gesteld door de SeniorenRaadBest, met
adressen en telefoonnummers van
allerlei organisaties die je ooit of wel
vaker nodig kunt hebben.
 

Als er bijvoorbeeld bij je thuis iets is
gebeurd, waarbij je dringend hulp
nodig hebt, is het handig een lijstje te
hebben van de telefoonnummers en
adressen van zorg- en hulpverleners
die je mogelijk moet inschakelen.
Denk ook aan organisaties voor thuis-
zorg, aanvragen van Wmo-hulp, aan-
schaf of lenen van zorgartikelen, on-
dersteuning van mantelzorgers, hulp
op financieel gebied, de voedselbank
en kringloopwinkels.
Deze informatiekaart is nu zo’n handig

overzichtslijstje, waarop je ook nog je
eigen vaste hulpverleners kunt invul-
len. Hij is in eerste instantie gemaakt
voor alle senioren in Best.
 
Ook voor niet-senioren 
Maar de kaart is ook voor niet-senio-
ren handig om bij de hand te hebben.
Want hij geeft ook telefoonnummers
en webadressen van andere dienstver-
lenende organisaties, zoals voor het
invullen van belastingen, de thuisad-
ministratie, het volgen van cursussen,

Handige infokaart voor alle
inwoners van Best
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plekken en verenigingen waar je an-
dere mensen kunt ontmoeten, bezig
kunt zijn met cultuur en educatie,
gebruik kunt maken van verschillende
vormen van vervoer en het aanvragen
van financiële ondersteuning. Er zijn
meer mensen dan je denkt, die wel
behoefte of recht hebben op dergelij-
ke voorzieningen, maar de weg er-
naartoe niet kennen. Deze infokaart
bevat de gegevens die hen naar de
juiste plek leiden.
 
In de meterkast
Deze informatiekaart is handig om al-
tijd onder handbereik te hebben. Onze
tip is om deze kaart in je meterkast te
bewaren.
Deze ‘meterkastkaart’ wordt bezorgd

bij alle inwoners die wekelijks Groei-
end Best bezorgd krijgen. Maar ook
voor mensen met een nee/nee-sticker
of een nee/ja-sticker op de brievenbus ,
is er deze infokaart gratis beschikbaar:
zelf af te halen aan de balie van Best-
wijzer.
Deze kaart is met grote zorg samenge-
steld. Mocht je toch een fout of onvol-
komenheid ontdekken, dan vernemen
wij dat graag via een e-mail naar
zorgwijzer@seniorenraadbest.nl
 
Meer uitgebreide informatie 
Deze informatiekaart moet gezien
worden als een eerste hulpmiddel. Wil
je van alle hulp- en dienstenorganisatie
in Best meer weten, bijvoorbeeld wat
de aannameprocedure is, hoeveel het

je kost, wat er precies geleverd wordt
en aan welke voorwaarden je moet
voldoen, dan is er de “Zorg- en Dien-
stenwijzer”, ook van de seniorenraad,
die je verder helpt. Dat is een 92 pagi-
na’s tellend, geïllustreerd boekwerkje,
dat je heel wat wijzer maakt en leidt
naar wat je wenst of nodig hebt.
 
Ook deze Zorg- en Dienstenwijzer is
voor iedere Bestenaar gratis verkrijg-
baar bij Bestwijzer. Hij wordt regelma-
tig up-to-date gehouden; de meest
actuele versie is online te raadplegen
op website www.seniorenraadbest.nl
onder ‘publicaties’.

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

Vertrouwen geeft rust

De leden van de Nordic Walking club
zijn het jaar goed begonnen! Met
droog en zonnig weer was het heerlijk
lopen. Bij Joe Mann is het altijd even
op adem komen met een drankje.
Warme chocolademelk met slagroom
of een cappuccino gaat er altijd wel in.
Op de terugweg kwam een dame op
een mooi zwart paard de groep
passeren. Je ziet nog eens wat
onderweg! Nu weer elke maandag- of
vrijdagmiddag op pad met de club.

Meer weten of ook een keertje meelo-
pen om het te proberen? Kijk op www.
pvge.nl/best/clubs/sportief/nordic-
walkingclub/

 

Nordic Walking club weer fris van start gegaan
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Zin in zwemmen? Kom bij de Spetters!

Vanaf begin dit jaar hebben we bij de
PVGE Best een eigen zwemclub! Als je

 
Reserveren 
De aanvang van The Passion Best 2023
is om 19:30 uur en de entree is gratis.
Wel moet je van tevoren reserveren, en
wel via een mail, te sturen naar
projectkoorsol@gmail.com, waarin je
opgeeft: je naam en adres, welke dag
(dinsdag 4 of woensdag 5 april), hoe-
veel kaartjes je nodig hebt en of je een
rolstoel meeneemt.
De kaartjes worden in week 11 bij ie-
dereen thuisbezorgd.
Projectkoor SOL heet iedereen van
harte welkom!

al langer met de gedachte speelde om
eens wat vaker te gaan zwemmen dan

is het nu de tijd om je bij De Spetters
aan te sluiten. Zowel dames als heren
zijn welkom. Er zijn twee groepen die
elke maandag drie kwartier zwemmen,
de een vanaf 10.00 uur, de ander vanaf
10.45 uur met steeds daarna even bij-
praten met een kopje koffie/thee. Het
is in het ZIB-zwembad bij Sportpark
Naastenbest, Jacob van Wassenaer-
straat 70.
Als je het eerst eens wilt proberen, kun
je een keertje komen meezwemmen
als kennismaking. Om er meer over te
lezen ga je naar onze website: www.
pvge.nl/best/clubs/sportief/zwemclub-
de-spetters/
Aanmelden kan ook op de website of
door de clubcoach Hennie de Vroom te
bellen: 06-53915305.

Gaat het zien: The Passion Best 2023

De voorbereidingen zijn al in volle
gang; en op dinsdag 4 en woensdag 5
april gaat het gebeuren: de 3e editie
van The Passion Best. Het vindt plaats
in de Lidwinakerk, georganiseerd door
Bestse Projectkoor SOL (Sing Out
Loud). In 2017 bracht projectkoor SOL
The Passion Best voor het eerst. In to-
taal zullen nu zeven zanggroepen de
muzikale vertelling brengen van het
eeuwenoud verhaal – met een heden-
daags schaduwverhaal.
 

Thema 
Het thema is dit jaar: Samen Zien. Het
is en blijft altijd belangrijk om elkaar te
zien, als mens, met ieder een eigen
verhaal en unieke kwaliteiten. Issues
daarbij zijn: het samen zijn, feestvie-
ren en kleurrijke vriendschappen,
verraad en overlijden, maar het gaat
ook over hoop, oog en aandacht heb-
ben voor elkaar. Met name dat laatste
willen de zangers en spelers uitstralen.
 
Het grote Passionkoor staat onder lei-
ding van Vera Schippers. Er zullen vier
nieuwe gezamenlijke nummers worden
gezongen. Het geheel wordt onder-
steund door een prachtige PowerPoint-
presentatie.

12



Het PVGE zangkoor in Best is op zoek
naar nieuwe leden – liefst op korte
termijn, vanwege het Lenteconcert dat
het koor gaat geven op zondagmiddag
30 april om 14.00 uur in Prinsenhof. Ze
zoeken vooral tenoren, waarvan er nu
eigenlijk te weinig zijn. Maar ook bas-
sen, sopranen en alten zijn van harte
welkom.

Het koor is een projectkoor, wat wil
zeggen dat ze niet het hele jaar door
repeteren, maar alleen de 7 weken
vóór een optreden, ca. 3 keer per jaar.
De repetities zijn dan 's woensdags van
10.00 tot 12.00 uur in buurthuis 't Cen-
trum in Salderes. Het koor zingt o.l.v.
haar nieuwe dirigent Toon de Vos.

De PVGE gaat haar 75-jarig bestaan vieren

De PVGE is een springlevende
 vereniging die 75 jaar geleden
is opgericht. En dat gaan we dit
jaar vieren! En wel op 31 mei in
het Parktheater in Eindhoven, 
op 9 juni in de Symposiumzaal 
van de Technische Universiteit
en in de maanden juni t/m
september via feestelijke open
dagen bij alle lokale PVGE-
verenigingen.

 

 
 
In 1948 werd de PVGE als vereniging
opgericht – toen nog voor Philips-ge-
pensioneerden en met als enige vesti-
gingsplaats Eindhoven. In gemeenten
rondom Eindhoven ontstonden vanaf
de 90’er jaren verschillende afdelingen.
Losgelaten werd dat alleen Philips ge-
pensioneerden lid konden worden.
Het werd een open seniorenvereniging
voor iedereen van 50-plus.

De afdelingen zijn inmiddels omge-
doopt in ‘lokale verengingen’: die zijn
er in Aalst-Waalre-Valkenswaard, Best,
Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son-en-
Breugel en Veldhoven (die in Geldrop-
Heeze-Mierlo is vorig jaar helaas opge-
heven). Samen vormen die mét het
koepelverband in Eindhoven de totale
PVGE-vereniging. die momenteel 9.000
leden telt. Alles bij elkaar zijn er nu
130 lokale clubs – van fotografie tot
motortochten en van vilten tot nordic
walking. De lokale verenigingen orga-
niseren maandelijks evenementen en
reizen en bieden hun leden verschillen-
de vormen van persoonlijke onder-
steuning – hulp bij thuisadministratie,
bij belasting invullen, bij klussen, enz.
tot contacten met de gemeente. De
PVGE is dus een springlevende vereni-
ging die met recht een feest gaat
vieren voor haar 75-jarig jubileum.
 
Hoe vieren we het 75-jarig jubileum? 
Dat gaan we in drie fasen vieren. We
beginnen op 31 mei met een groot
feest in het Parktheater. Met optreden
van Wim Daniëls, muziekgroep The
Mummers en van koren, line dance - en
Tai Chi groepen van eigen leden.
Op 9 juni hebben we vervolgens een
symposium in de grote zaal van de
Technische Universiteit, een bijeen-
komst waar de belangrijke maatschap-
pelijke ontwikkelingen voor senioren
worden toegelicht door specialisten
van nationale bekendheid.

Aansluitend in de maanden juni tot en
met september zullen alle lokale ver-
enigingen een grote feestelijke open
dag organiseren. Uiteraard is bij alle
festiviteiten iedereen welkom.
Noteer nu alvast de datums van 31 mei
en 9 juni!

Koor zoekt nieuwe leden

Voelt u zich aangesproken, neem dan
contact op met Rien van Hoppe, tel.
0499-311040 of met nieuwe clubcoach
Wim van Vlerken tel. 06-12344146.
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Op 28 februari a.s. start een nieuwe
groep in het project ‘GezondBest
samen fit’. Een goede gelegenheid om
eens te overwegen hieraan mee te
doen.
Want mensen van eerdere groepen
(van hooguit 10 personen) hebben het
erg gewaardeerd en zijn er ook heel
wat wijzer van geworden. Het gaat
niet alleen over je lichamelijke gezond-
heid, sport en bewegen, maar ook over

Na het succes van vorig jaar organi-
seert de evenementencommissie weer
een fietspuzzeltocht. Dit keer op een
zaterdag, zodat ook de nog werkende
leden deel kunnen nemen.
We starten op een plek in Best waar
we groepjes van vier maken. Elke

groep krijgt een routekaart mee en
een puzzelformulier met foto’s van
plaatsen langs de 15 tot 20 km lange
route. Dus rustig fietsen en goed kij-
ken! Als je een fotoplek herkent, be-
antwoord je met de groep een vraag
over deze plek. De startplek en route

liggen op dit moment nog niet hele-
maal vast, maar we kunnen al wel
verklappen dat het anders zal zijn dan
vorig jaar, zodat je gerust nog een keer
kunt meedoen.
 
Ook dit keer zal de puzzeltocht eindi-
gen bij de Gasthuishoeve, waar we met
elkaar lunchen. Na de lunch staat er
nog een ludiek programma op ons te
wachten en niet te vergeten de prijs-
uitreiking. De ongeveer 8 km terug
naar Best fiets je op eigen gelegen-
heid. De prijs voor het complete ar-
rangement zal tussen de € 25 en € 30
bedragen.
Als je er vorig jaar van hebt genoten
of als je denkt dat je het ook wel eens
wilt meemaken, noteer de datum van
6 mei alvast in je agenda. Inschrijven
kan pas bij het verschijnen van de vol-
gende Actief.

Vooraankondiging: Fietspuzzeltocht op 6 mei

maanden na de laatste bijeenkomst is
er een terugkomstbijeenkomst om te
bekijken wat je met alle goede ideeën
en plannen gedaan hebt. De gedachte
is dat je je ondertussen een stuk beter
bent gaan voelen.
Op 28 februari start een nieuwe groep
en er is nog plaats! Wil je nog meer
weten of denk je erover mee te gaan
doen? Kijk eens op onze website www.
pvge.nl/best/gezondbest-samen-fit, bel
de lifestylecoach Wilma Hartman op 06
83992267 of mail je vraag naar 
gezondbest.samenfit@gmail.com.

Nieuwe groep start bij ‘GezondBest samen fit’ 
je mentaal welbevinden, over goed
slapen, over verstandige voeding, je
sociale omgeving, hoe een zinvol leven
te leiden, hoe je je voorbereidt op je
toekomst, nieuwe dingen onderne-
men, over een achteruitgaand geheu-
gen, over onverwachte situaties in huis
en nog veel meer.
Bij de meeste onderwerpen is er een
professioneel iemand die komt met
ervaringen en ideeën. Je praat er on-
der leiding van een lifestyle coach met
de andere cursisten over in een ver-
trouwde sfeer.
 
Persoonlijke coaching 
De lifestyle coach Wilma Hartman
voert voor de bijeenkomsten beginnen
een kennismakingsgesprek met ieder-
een, peilt halverwege het project in
een persoonlijk onderhoud wat je
ervan opgestoken hebt en hoe het is
gegaan met je voornemens. En enige
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'n Beetje Leuk Ouder Worden

Ja, wie wil dat nu niet: een beetje leuk
ouder worden. Wies Verbeek (58)
interviewde meer dan tachtig experts
en wetenschappers over dit onder-
werp, verzamelde de beste tips en
zette die in dit prettig leesbaar boek.
Maar liefst 101 verrassende (en bewe-
zen) tips krijg je op allerlei gebied:
voeding, hormonen, beweging, botten,
beter slapen, uiterlijk, dementie, geest
en nog veel meer. Alles vanuit het
idee: kleine moeite, groot resultaat.
 
Je genen of je manier van leven? 
Dat ouder worden gepaard gaat met
gebreken, kwalen en uiterlijk verval,
dat weten we wel. Een versleten heup,
hartkwalen, etalagebenen, diabetes of
alzheimer, en wat al niet meer. Je zit er
niet op te wachten, maar het kan je
toch zomaar overkomen. Het zijn je
genen die voor 25 procent bepalen hoe
gezond je blijft en hoe oud je wordt.
Het goede nieuws is dat 75 procent
wordt bepaald door je leefstijl. Dus….
je hebt het voor een flink deel zelf in
de hand. Bijvoorbeeld als je leest dat je
de kans op dement worden kunt hal-
veren door gezond te gaan leven.
 
Staande telefoneren 
Met kleine aanpassingen kan dat al.
Letten op je ademhaling bijvoorbeeld.
Niet door je mond, maar door je neus:
dan krijg je veel meer zuurstof binnen,
wat goed is voor je immuunsysteem en
het verkleint ook nog de kans op snur-
ken en apneu. Voor het ontbijt wan-
delen of een paar oefeningen doen
levert ook aardig wat op: een betere

vetverbranding én een energieke start
van de dag. En let op. Je kunt wel naar
de fitness of gymles gaan, maar dat
helpt maar weinig als je de rest van de
dag zittend achter je computer door-
brengt. Regelmatig opstaan om even
wat oefeningen te doen. En trouwens
ook: telefoongesprekken staand voe-
ren. Zulke gewoontes helpen al enorm.
 
Lage temperatuur is gezonder 
Zo is de verwarming lager zetten in
deze tijden niet alleen goed voor je
beurs, maar ook voor je gezondheid.
Bij lagere temperaturen produceer je
namelijk meer ‘bruin vet’; dat is het
gezonde vet dat zich bevindt rondom
hart, de slagaders en je zenuwen. Met
bruin vet kun je trouwens ook beter
jezelf warm houden.
Het boek legt ook uit waarom darm-
bacteriën zo belangrijk zijn voor je ge-
zondheid en hoe je de goede bacteriën
kunt bevorderen door voedsel met veel
vezels en groenten te eten, genoeg
water te drinken en juist weinig pro-
ducten met geraffineerde suikers tot je
te nemen. Nog veel meer tips staan in
het boek. Bij elk onderwerp wordt
verwezen naar betrouwbare websites
voor meer informatie.
 
Op één been tandenpoetsen 
Wil je weten waarom iedere dag een
minuutje touwtjespringen goed voor je
botten is? Waarom je op één been zou

moeten tandenpoetsen? Waarom to-
matensap en andere natuurlijke mid-
delen het goed doen bij overgangs-
klachten en dat je het lijnen zou moe-
ten afzweren?
Lees dan dit boek “’n Beetje Leuk
Ouder Worden”. Zoals Anita Witzier
op het omslag zegt: ”Het is een boek
waarvan je niet wist dat je erop zat te
wachten. Met deze indrukwekkende
verzameling nuttige en zinvolle tips
kun je meteen aan de slag”. Een per-
fect cadeau voor iedereen die gezond,
fit en gelukkig ouder wil worden. Te
bestellen bij o.a. Bol.com. Het kost
€ 20,99 en als e-book € 12,99.
 

ma  20 febr.   11.00 u   Carnavalsontbijt - Prinsenhof
di    14 maart 10.30 u   Bezoek Philips Museum - vanaf NS Best
wo  15 maart  9.30 u    Treinreis Rotterdam Miniworld - vanaf NS Best
wo  19 april    8.00 u     Busdagtocht 2e Maasvlakte - vanaf Den Ekker
zo   30 april   14.00u     Lentencort PVGE koor - Prinsenhof 
za     6 mei        *)          Fietspuzzeltocht
zo   14 mei      8.00 u    6-daagse reis Berlijn & Potsdam - vanaf Den Ekker
wo  31 mei      *)           75-jarig jubileumviering PVGE
 
*)  Aanvangstijd en vertrekpunt: in de volgende Actief
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Op woensdag 22 maart vanaf 19.30 uur
kun je het bijzondere optreden mee-
maken van Jan van der Hammen in
het Alzheimer Café in zalencentrum ‘t
Zand aan de weg van Best naar Oir-
schot.
Het is een mix van theater, een lied,
tweegesprekken en kleine stukjes

theorie, waarmee hij je meeneemt in
het leven van twee mensen: meneer
van Dijk die dementie heeft en zijn
dochter die hem nabij is.
 
Meneer van Dijk voelt zich door zijn
dochter niet altijd begrepen. En dat
is ook zoals zij het ervaart:

 
  Hun dagen zijn nu welbeschouwd
  verstoken van begripsinhoud,
  Al voor de middag zich ontvouwt
  zijn zij lamgeslagen en knock-out.
  Wat kan je doen, want dit gaat fout.
 
Maar improvisatietechnieken helpen
enorm om het contact met mensen
met dementie te verbeteren. Want
ieder gedrag heeft een aanleiding.
Als je die weet te vinden, is ook be-
ïnvloeding mogelijk en reflectie op
eigen handelen. Jan van der Hammen
laat graag anderen ervaren wat het
kan opleveren.
 
Jan van der Hammen is de acteur en
trainer binnen de ouderenzorg en
verplaatst zich regelmatig in de rol van
iemand met dementie of zijn/haar
naaste. Hij neemt je graag mee in zijn
ervaringen. Jan is ook bekend van de
spotjes van Alzheimer Nederland die
voorbijkomen op tv.
 
Om 19.00 u gaat de zaal open, het
programma start om 19.30 u en eindigt
om 21.00 u.
Tijdens de pauze kun je in het Alzhei-
mer Café allerlei boeken bekijken én
gratis lenen. Ook liggen er informatie-
brochures over dementie om mee te
nemen..
Iedereen is welkom in het Alzheimer
Café. De toegang is gratis – en ook het
eerste kopje koffie/thee.
 

Theater in het Alzheimer Café

Interesse in beleggen? Dan is misschien
beleggingsstudieclub De Ouwe Sok bij
de PVGE in Nuenen iets voor jou. Daar
leer je de beleggingswereld beter ken-
nen en ingewikkelde materie begrij-
pen. Leden delen informatie met el-
kaar. Ze hebben een onderverdeling in
sectoren. Bijvoorbeeld, de een volgt

AH binnen de voedingssector. De an-
der volgt de ontwikkeling binnen de
automotive sector. Binnen de sectoren
hebben ze duo’s gevormd. Die hebben
regelmatig contact met elkaar.
Eén keer per maand komt de hele club
samen. Op die bijeenkomsten brengen
de duo’s iets in over de sectoren waar
zij zich in hebben gespecialiseerd: hoe
is de stand van zaken van de beleg-
gingsproducten?
 
Om een zo breed mogelijk inzicht te
krijgen op alle sectoren, moet de club
met ongeveer twintig mensen zijn.
Daarom kan de club nieuwe leden
goed gebruiken. Van andere lokale
afdelingen van PVGE zijn er al mensen
lid. Elk nieuw lid wordt gekoppeld aan
iemand van de club.

De club belegt zelf ook, heel klein-
schalig en alleen in aandelen en EFT’s.
De leden leggen elke maand €13,50 in.
Vorig jaar maakten ze een rendement
31 %.
 
De club komt elke 2e woensdag van de
maand om 13.30 uur bij elkaar in het
gemeenschapslokaal van PVGE Nuenen
“Het Kwetternest". Tegenwoordig zijn
er naast mannen ook vrouwen die be-
leggen. Zo heeft De Ouwe Sok nu al
vier vrouwelijk leden.
 
Denk je nu, ja dat lijkt me misschien
wat; ik wil er wel iets meer van weten?
Dan kun je informatie inwinnen en je
eventueel als lid opgeven bij John van
Romondt. Stuur dan een mail naar
j.vanromondt@onsnet.nu.

Beleggingsstudieclub ‘De Ouwe Sok’
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inschrijven. Ondertussen hoopt Wim
dat iemand zich als mogelijke opvol-
ger zal aanmelden.
 
…. dat Rien van Hoppe na vele jaren
enthousiast clubcoach te zijn geweest
van het PVGE-koor een opvolger ge-
vonden heeft: Wim van Vlerken, die
zich op de ledenvergadering van 26
januari heeft voorgesteld. Het koor
gaat nu vanaf 1 maart druk repeteren
voor een mooi Lenteconcert dat op
zondagniddag 30 april in de Prinsenhof
voor alle liefhebbers in Best zal worden
gegeven onder leiding van de nieuwe
dirigent Toon de Vos. 

 
…. dat zich voor de dialezing van Koos
Mulder op 19 januari over zijn cultu-
rele reisimpressies in Iran het onwaar-
schijnlijk hoge aantal van 38 mensen
hebben opgegeven? Dat was vooral na
de vermelding op PleinBest. Het Seni-
oren Trefpunt zat propvol, maar is niet
uit zijn voegen gebarsten….
 
…. dat Wim Zijlstra, al 19 jaren lang
clubcoach van de Theaterclub, komen-
de augustus daarmee zal ophouden.
Voor het 1e eerste halfjaar 2023 heeft
hij nog een programma van voorstel-
lingen in ‘t Tejaterke en BioBest opge-
steld, waar de clubleden op kunnen

…. dat onze zustervereniging PVGE-
Geldrop-Mierlo-Heeze-Leende helaas 
 is opgeheven. Er konden geen leden
gevonden worden om de diverse va-
catures in het bestuur te vervullen. De
vereniging is daarom ontbonden. Een
aantal clubs hebben gelukkig plek ge-
vonden bij de PVGE in Nuenen en Hel-
mond. Ook hebben zich een aantal
leden aangesloten bij lokale PVGE-ver-
enigingen elders.

Wist je dat .....

Klassieke Muziekclub: iets voor jou?

de Oude muziek 1000–1600,
de Barok 1600–1700,
de Klassieke Tijd 1750–1820,
de Romantiek 1810-1920,
de Romantische opera 1810-1920,
de Nationale Scholen 1830-1950 en
de Moderme Muziek 1900-heden.
 
Het is op de vrijdagochtend van 9.30 u
tot 11.30 u in het Senioren Trefpunt,
dit jaar op de volgende datums: 17 fe-
bruari, 17 maart, 21 april, 29 septem-
ber, 27 oktober, 17 november en 8 de-
cember.

Je hebt zeker wel eens gehoord van de
Klassieke Muziekclub onder leiding van
Jarmila Pavel. Wij komen 8 keer per
jaar bij elkaar om samen naar klassieke
muziek te luisteren met de nodige uit-
leg over componist en hun prachtige
composities:
 

 
Met onze clubleden hebben we ook
verschillende concerten bijgewoond,
o.a. lunchconcert in het Muziekge-
bouw en lunchconcert in de Blauwe
Zaal van de TU. Ik heb met verbazing
gekeken naar de vingervlugheid van
de pianist, gewoon geweldig. Na af-
loop hebben we een fijn gesprek met
de jonge pi-anist gehad en een ge-
zellige nazit in het restaurant De
Zwarte Doos. Het was geweldig.

 
Dus, beste dames en heren, als je je
wilt aansluiten bij onze Klassieke Mu-
ziekclub: je bent van harte welkom.
Voor de kosten hoef je het niet te la-
ten: € 30,- per jaar, inclusief de concert-
bezoeken. Reiskosten zijn voor eigen
rekening. Bij enkele concerten wordt
er een vrijwillige bijdrage gevraagd
voor de onkosten van de concertleden.
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Advertorial

Peesplaatirritatie/peesontsteking hiel

 
Heeft u last van startklachten in de hiel
na een periode van rust en nemen
deze klachten af als u een stukje
gelopen heeft? Mogelijk heeft u last
van een peesplaatirritatie of
peesontsteking in de hiel. 
 
Wat is het?
Onder de voet zit een peesplaat
(fascie) welke begint bij de hiel en
aanhecht aan de uiteinden van de
middenvoetsbeentjes. Deze niet
elastische peesplaat ondersteunt het
lengtegewelf van de voet ter hoogte
van de voetzool. Door deze belangrijke
functie kan de peesplaat gemakkelijk
geïrriteerd/ overbelast raken, wat
fasciosis plantaris wordt genoemd. De
pijnklachten bevinden zich bij deze
aandoening ter hoogte van de
aanhechting van de peesplaat op het
hielbeen en/of in het verdere verloop
van de peesplaat richting de tenen. 
In de volksmond staat deze klacht
bekend als ‘hielspoor’.  Deze term
suggereert dat er sprake is van een

Van de ledenadministratie

stukje botaanwas aan het hielbeen
welke irritatie geeft. In werkelijkheid
gaat het meestal om een irritatie/
ontsteking van de peesplaat.
 
Ontstaan
Peesplaatirritatie ontstaat vaak ten
gevolge van meerdere factoren. Een
belangrijke factor is verandering in de
voetafwikkeling door
standsafwijkingen in de voet.
Daarnaast kunnen het dragen van
inadequate schoenen, overgewicht en
overbelasting een rol spelen. 
 
Symptomen
De typische klacht is hielpijn bij
belasting. De pijn is vaak 's ochtends
het meest aanwezig, vooral bij het
opstaan. Ook kan er pijn zijn na lang
staan of lang niet bewegen. Dit gaat
soms samen met stijfheid. De pijn is
meestal gelokaliseerd aan de
voetzoolzijde van de hiel. Vaak is er
ook pijn bij het op de tenen staan en
bij het buigen van de tenen.
 
Podotherapie
Fasciosis plantaris duurt gemiddeld 6
tot 18 maanden. Een vroege
behandeling kan de duur bekorten.
Het is belangrijk de voet te
ondersteunen om overrekking van de
pees te vermijden. Een goede, stabiele

schoen met al dan niet een
corrigerende podotherapeutische
inlegzool is een eerste vereiste.
Een podotherapeut kan in sommige
gevallen de pees direct ontlasten door
een taping aan te leggen, waardoor de
trekkracht op aanhechting van de
peesplaat verminderd.
Ook kan de podotherapeut u
schoenadvies en rekoefeningen geven.
Met rekoefeningen is het mogelijk om
de ergste klachten te verminderen.
Deze oefening, waarbij de voet t.h.v.
de tenen naar u toe getrokken
worden,  moeten voordat de voet
belast wordt  uitgevoerd worden. Door
met de voet over een bal te rollen
wordt de bloedsomloop in de
peesplaat gestimuleerd, ook dit kan de
pijn bij de eerste stappen verlichten
 
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
17:30 (0499-393352). Buiten deze uren
kunt u ons mailen via
info@balanspodotherapie.nl
.

Nieuwe Leden: Welkom! 
Mevr. Toos van der Wal
Mevr. Tonny van Diesen-van Elderen
Mevr. Marianne Fouchier
Mevr. Ria van Kuik-van Summeren
Dhr. Ad van Kuik
Mevr. C van Gelder
Dhr. Hans Bitter
Dhr. Cor Delissen
Mevr. Diny Delissen
Dhr. Henk van der Vleuten
Mevr. May van der Vleuten
Mevr. Anny van den Hoven
Mevr. Doortje v.d. Oetelaar-v.d. Braak
Mevr. Sylvia Broek-Wagenaar
Mevr. Tiny Reijmersdal
Mevr. Ilse Muijrers

Mevr. Helly van Oudenhoven
Mevr. Karin Vos
Mevr. Bep Setz-v.d.Wijdeven
Mevr. Corrie Wijnands
Mevr. José Heijmans-v.d. Zande
Mevr. Maaike Storms
Mevr. Ria Versteden
Mevr. Jeannette van der Sman
Mevr. Wilma van Kessel-v.d. Dungen
Mevr. Anita der Kinderen
Mevr. Annie Gommers
Mevr. Francoise Kastelijn-Peters
Mevr. Ria Bloemendaal
Mevr. Ans van Kuik-Hulsen
Mevr. Nelly de Beer-Damen
Dhr. Rini de Groot
Mevr. Annie van Stiphout

Mevr. Ewa Sokolowska
Mevr. Annie Verhoeven-de Bresser
Dhr. Peter van der Zanden
Dhr. Jos van Slingerland
 
Overleden leden: Rust in vrede 
Dhr. J.W. Reijnen
Dhr. P.J. Bolhuis
Dhr. A.A. v.d. Elsen
Dhr. W.H. Verschuuren
 
Jarige 85-plussers: proficiat! 
06-feb  Mevr. A. Nuijs-Faber
11-feb  Mevr. J.W. Brands-van Mierlo
13-feb  Mevr. A.M. van Heeswijk
15-feb  Dhr. F.A.P. van Beerendonk
17-feb  Mevr. G. den Boestert-Versluis
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02-mrt  Mevr. S.E. Dissel-Rose
03-mrt  Mevr. G.G. Jonkman-Vegter
03-mrt  Mevr. A. Hille-Roggekamp
05-mrt  Mevr. V. van Stek-van Sluijs
06-mrt  Dhr. W.C. van Houtum
09-mrt  Dhr. F.A. v.d. Straeten
14-mrt  Mevr. I. Verheugen-Prihoda
17-mrt  Mevr. M.C. van Erp- v.d.Sande
20-mrt  Dhr. J.J. Maas

18-feb  Mevr. A.A. Verheul-IJsebrands
18-feb  Mevr. E.M. de Geus
19-feb  Dhr. G.L. Onderwater
24-feb  Mevr. D.M. Koole-Verdonk
26-feb  Mevr. E.C. Overing
27-feb  Dhr. H.J. Horsten
27-feb   Mevr. M. v.d. Elsen-van der Pal
27-feb  Mevr. H.J. Korhorn-Rommelse
02-mrt  Mevr. A.A. Kerker-Zeelenberg

24-mrt  Mevr. P.M. v. Halder-Ockhuizen
29-mrt  Dhr. L.C. Meulendijks
30-mrt  Mevr. A.M. Mollemans-Ceelen
3 april  Mevr. J. de Beer-van Otten
5 april  Mevr.  A. v.d. Linden-v.Wulfen
6 april  Mevr. E. Palmen
8 april  Dhr. W. de Pijper

19



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, ST*), 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 Woe 10.00u. 7 weken vóór concert, Buurth.‘t Centrum, Wim van Vlerken, 06-31903259 

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 

 

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 

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

Individ.belangenbeh.   Elisabeth de Groot, 06-30021096, 15elisabethdegroot@gmail.com   

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

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
 

Gratis trainen bij Sportcenter Spear
Advertentie

KO
RT

IN
G!KBO/PVGE winkel kortingsactie in Best. Let op deze sticker op de winkelruit. Bij de deelnemende 

winkel moet je altijd je 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 je 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
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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
06-49970867
secretaris@pvge-best.nl
 
Rob Bol
Penningmeester
Wintereik 1, 5682 HN Best
06-22904310
penningmeester@pvge-best.nl
 
Luud Raaijmakers
Collectieve
Belangenbehartiging
Dijkbeemd 28, 5682 JR Best
06-12763745
collectievebelangenbehartiging
@pvge-best.nl
 

Individuele belangenbehartiging
Elisabeth de Groot
Rembrandtlaan 11, 5684 AD Best
06-30021096
15elisabethdegroot@gmail.com
 
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 
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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