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Voorwoord

Beste mensen, 
Iedereen kan weer overal aan meedoen! Alle activiteiten van onze clubs en
commissies lopen weer op rolletjes. Ook komen er nieuwe initiatieven naar voren,
zoals de inloop op Koningsdag in het Senioren Trefpunt. Dat was een gezellige
morgen waar iedereen welkom was om op het grote scherm op feestelijke wijze
de reportage van het koninklijk bezoek in Maastricht te volgen met koffie, thee,
cake en daarna de echte oranjebitter! Het was tegelijk een uitnodiging aan leden
en niet-leden op woensdagmorgen gezellig bij de inloop binnen te lopen voor
koffietijd en een praatje, krantje lezen of een spelletje te doen.
 
Deze Actief staat weer boordevol aankondigingen van allerlei reizen en
evenementen, zoals midgetgolf of jeu de boules in de DoeZomer, lezingen, de
fietsvierdaagse of bezoek aan het bijzondere museum Klok en Peel. Reizigers,
jullie kunnen je hart ophalen bij de busdagtocht naar Duitsland, de treinreis naar
Ravenstein of de tweedaagse reis naar Zwolle.
 
En dan ligt ook in het verschiet: de Open dag in de zomer voor leden en
belangstellenden: het ‘Doen in ’t Groen’-spektakel. Al eerder gehouden, maar in
coronatijd kon het niet doorgaan. Het vindt plaats in het buitengebied in en
rondom de evenementenhal Buutvrij. Het wordt een feest op een zonnige
zomerdag, waarop al onze clubs en commissies zich presenteren, zowel binnen
als buiten. Het is voor belangstellenden die de PVGE nog niet zo goed kennen,
maar ook voor PVGE-leden zelf om mee te genieten van de dynamiek van het
gebeuren, eventueel een nieuwe, pakkende activiteit te ontdekken tussen de
circa 25 clubs die onze vereniging telt. Of een leuk vrijwilligersbaantje tegen te
komen bij een club of zich aan te sluiten bij een team van vrijwilligers die mensen
bezoeken, meedenken en helpen waar dat nodig is. Komen dus op 24 juli.
 
Belangenbehartiging is iets waar het bestuur volle aandacht aan besteedt. Zo
maakt Luud Raaijmakers zich sterk om vanuit de PVGE en de SeniorenRaadBest
de behoeften en wensen uit te diepen die voortvloeien uit het
behoeftenonderzoek onder Bestse senioren. Dat heeft geleid tot heldere,
concrete voorstellen aan de politieke partijen en de gemeenteraad van Best, zoals
je verderop in deze Actief kunt lezen.
Ook is de PVGE trekker van het project ‘GezondBest samen fit’ dat inmiddels zo’n
40 deelnemers heeft, die zich gaan oriënteren en meedoen bij diverse sport- en
beweegclubs die de gezondheid bevorderen. Dit project mocht een cheque van
3500 euro in ontvangst nemen uit het benefietconcert de Paasproms voor de
uitbouw van het netwerk van alle aangesloten verenigingen die gezondheid
bevorderen.
 
Zo’n vereniging is ook de Bestse zwemclub ‘De Spetters’. Zij gaan zich bij de PVGE
aansluiten, maar eerst vieren ze nog hun 50-jarig jubileum in november. Daarna
zal het een club worden binnen PVGE Best. Voor degenen die graag zwemmen is
er gelegenheid zich nu al aan te melden als geïnteresseerde of als clublid!
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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Een zwemclub bij de PVGE?

 
Ineke van de Sande en Annie Gommers
zwemmen al jaren bij De Spetters en
vertellen graag hoe het er in de begin-
jaren en nu aan toe gaat. “In 1972,
toen Best nog geen binnenzwembad
had, gingen we elke maandagochtend
met z’n allen in twee bussen op en
neer naar het zwembad in Son. Dat
was voor ons een uitje, reuzegezellig.
Er werd gebuurt, gekeuveld, gezon-
gen. En gezwommen. Pas toen na 24
jaar het zwembad in Son afbrandde,
zijn we in Best gaan zwemmen”.
 
Wat wordt er zoal gedaan?  
“In het ZIB zwemmen we nu elke
maandagochtend in twee groepen. De
ene begint om 10.00 uur, de andere
om 10.45 uur. Een half uur wordt er
actief samen gezwommen – verschil-
lende slagen na elkaar, en daarna kan
iedereen doen wat ie wil. Voor mensen
die iets mankeren of die herstellende
zijn is er een aparte ‘therapiebaan’. Ja,
we hebben veel aan elkaar, want
iedereen heeft wel wat….”
Eén ding is zeker: de gezelligheid, de
sociale contacten en de sportieve
sfeer – dat is bij de Spetters allemaal
nog als vanouds.
 
En de mannen dan? 
De Spetters is tot nu toe altijd een
damesvereniging gebleven. Waarom

De kans is groot dat tegen het eind van
dit jaar de PVGE een zwemclub rijker
is. Dat is te danken aan De Spetters, de
Bestse dameszwemclub die op 2 no-
vember haar 50-jarig jubileum zal
vieren. Vanaf het begin in 1972 wilden
alsmaar meer vrouwen gaan zwemmen
bij De Spetters. De club groeide tot
meer dan 100 leden, vooral vanwege
de sportieve en gezellige sfeer. Het
bijzondere van zwemmen is dat je niet
alleen goed in conditie blijft, maar ook
dat je niks kunt forceren. Je kunt het
tot op hoge leeftijd blijven doen. Maar
door natuurlijke oorzaak (ziekte, sterf-
te) en ook door twee jaren corona ligt
het ledenaantal van De Spetters mo-
menteel onder de 50, in leeftijd vari-
erend van 65 tot 80 jaar.
“Hoe gaan we nu verder?” vroeg het
bestuur zich af.
 
De bakens worden verzet  
Eerst vieren ze natuurlijk hun jubileum,
maar daarna worden de bakens verzet.
Ze vonden een even elegante als slim-
me oplossing: “Als we ons nu eens aan-
sluiten bij de PVGE…. Daar zijn nog
veel jongere senioren, waaronder
zeker ook mensen die graag in club-
verband willen zwemmen”. Dit voor-
stel is door de clubleden met instem-
ming begroet. Ook het PVGE-bestuur
vond het een prima idee.

zijn de mannen eigenlijk geweerd?
Ineke: “Tja, dat komt nog van vroeger,
toen alle mannen overdag buitenshuis
werkten om de kost te verdienen en
vrouwen thuisbleven om voor huishou-
ding en kinderen te zorgen. Het zwem-
bad was dan altijd een leuk verzetje en
zo gezellig met elkaar, dat er geen
mannen bij hoefden.” Maar de menin-
gen zijn nu wel aan het veranderen.
Ineke: “Voor mannen is zwemmen
natuurlijk net zo goed. Als we straks bij
de PVGE gaan – met een clubcoach in
plaats van een bestuur – zit het er dik
in, dat de zwemclub ook zal openstaan
voor sportieve mannen.”
 
Interesse? 
Spreekt dit alles je wel aan? De zwem-
club begroet graag nieuwe mensen.
PVGE-ers worden dan ook nu al uitge-
nodigd om te komen proefzwemmen
bij de Spetters. Als je dat goed bevalt
kun je dan daarna of later lid worden.
De jaarcontributie bedraagt momen-
teel 2 x € 75. Daarvoor kun je zo’n 45
keer per jaar zwemmen. Je kunt je nu
aanmelden voor proeflessen en ook
verdere informatie inwinnen bij Corrie
Wijnands, tel. 06-33612944, e-mail
hlwijnands@onsbrabantnet.nl.

 

Voor
wie er 

zin in heeft....
Sjef van Gastel, clubcoördinator en be-
heerder Senioren Trefpunt, doet een
oproep voor de volgende activiteiten:
 
– De Inloop in het Senioren Trefpunt
op dinsdagmiddag en eventueel op
donderdagmiddag heeft een bege-
leidster nodig die de leiding heeft en
mee kan kaarten.
 
– De Handwerkclub op woensdagmid-
dag in de ontmoetingsruimte van
Archipel/Nazareth heeft nog maar vier
leden; graag twee erbij.
 
Lijkt het je iets voor jou? Meld ‘t dan
aan Sjef van Gastel: tel. 06–83214814,
e-mail: clubcoordinator@pvge-best.nl.
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In groepjes van 4 stonden we op 22
april bij het station startklaar voor de
puzzelfietstocht. Het weer zat mee,
droog en bij tijden zonnig, maar nog
wel een beetje koud. Elke groep kreeg
de routebeschrijving mee en 6 foto’s
van onderweg te zoeken plekken. De
groepen vertrokken korte tijd na el-
kaar. In het begin was het even wen-
nen dat je niet hoefde te stoppen als
de groep voor je iets aan het bekijken
was, want elke groep had andere
foto’s van de plekken om te zoeken.
 
Onderweg werd er druk gediscussieerd
en gekletst: Waar staat dat gevraagde
telefoonnummer nou? O, het staat

gewoon op het bordje, we hoeven niet
te googelen. Waar is eigenlijk het
volgende knooppunt? Woont daar nu
een hovenier of een alpacafokker? Is
dit soms een strikvraag? Zijn tomaten
fruit of groenten? Ook bedachten alle
groepen onderweg een groepsnaam
en maakten ze een schatting van het
aantal edelherten dat er nu in de
Mortelen rondloopt.
 
1e prijs voor de ‘Kneuters’
Na de nodige discussies op de fiets
kwam elke groep aan bij het eindpunt:
de Gasthuishoeve. Daar dronken we in
afwachting van de rest alvast een kop
koffie of thee. Toen iedereen binnen

Puzzelfietstocht naar de Gasthuishoeve:
leuk én boeiend

was werd een heerlijke lunchbuffet
geopend. Lekkere verse tomaten- of
kerriesoep met perzik of als je wilde,
allebei. Voor iedereen een kroketje,
vers gebakken brood (het was nog
warm), lekkere broodjes en allerlei
beleg.
Toen iedereen voldaan was volgde de
prijsuitreiking. De groep ‘De Kneuters’
ging er met 11 punten en de beste
inschatting van het aantal edelherten
(meer dan 70!) met de 1e prijs
vandoor. Ze kregen elk een flesje van
een unieke biertje, dat op de
Gasthuishoeve zelf gebrouwen was.
 
Wonderlijke hoeve 
Na de prijsuitreiking was het nog niet
afgelopen. We kregen in twee groepen
een rondleiding door de Gasthuishoeve
door eigenaar Erik van de Hurk en –
zoals hij dat zo mooi zei – ‘ons vrouw’
Marca. Wonderlijk was wat we hier za-
gen. Alles was er door Erik in de over-
dekte hal eigenhandig opgebouwd:
een marktplein, een klompenmakerij,
een bierbrouwerij waar nog echt
verschillende soorten bier werden ge-
brouwen, een café van vroeger, het
oude postkantoor van Sint-Oedenrode
en nog veel meer. En daarnaast nog
een tweede overdekte, verwarmde hal
waarin hij een weelderige mediterrane
tuin had geschapen.
Zo konden we, terugfietsend naar Best,
terugkijken op een prachtige dag.

 

Het was prachtig weer op de eerste en
tweede Paasdag, dit jaar. Onze PVGE
schilderclub had deze dagen een grote

expositie gepland. Op de dag voor de
expositie waren alle schilders komen
helpen om de schilderstukken op te
hangen en de ruimte gezellig te ma-
ken.

In totaal 75 schilderstukken waren
verzameld voor deze tentoonstelling.
Schilderstukken die in verschillende
jaren waren gemaakt. De schilderclub
bestaat namelijk al 17 jaar, en enkele
van de 16 schilders zijn al van het be-
gin af lid van de club.
 
Wij schilderen elke maandagmiddag.
Sinds 2 jaar kunnen we gebruik maken
van het Senioren Trefpunt in de Mo-
lenstraat tegenover de molen. Het ge-
hele Trefpunt stond voor deze expo-
sitie tot onze beschikking en dat gaf
veel mogelijkheden om een mooie op-
stelling te maken.

Er zit heel wat talent in de PVGE schilderclub!
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Gedurende de openingstijden waren
de schilders aanwezig en konden zij de
bezoekers te woord staan. Veel bezoe-
kers zaten gezellig met een kopje kof-
fie of een glaasje aan de los van elkaar
opgestelde tafels. Daar konden ze ook
nog veel schilderwerk van de schilders
in portfoliomappen of fotoboeken be-
kijken.
 
Reacties 
Op beide dagen waren er tussen één
en vier uur voortdurend bezoekers.
Tegen half vijf was de echte drukte
voorbij, al kwam soms toch nog ie-
mand op de valreep even rondkijken.
De bezoekers hebben via het receptie-
boek laten weten wat zij ervan
vonden. Een greep uit de vele reacties:
• "Wat een mooie tentoonstelling,
    prachtige kleuren!"
• "Mooie expositie, gezellig aange-
    kleed! Je ziet ook vooruitgang bij
    de schilders."
• "Ik heb erg genoten van alle schil-
    derijen. Bijzonder knap gedaan!"

De Paasproms-avond die op zaterdag 9
april werd gehouden in de kazerne van
Oirschot voor een goed doel, was een
groot succes. Meer dan 300 toehoor-
ders werden muzikaal getrakteerd
door de Fanfare Bereden Wapens van
de kazerne in Vught en hebben er met
volle teugen van genoten.
Voor de pauze verbaasde de fanfare de
bezoekers met een zeer gevarieerd re-
pertoire: van Zuid Amerikaanse tango
tot Oost-Europese Balkanklanken. We
zagen en hoorden professionele musici

spelen op de top van hun kunnen. Zij
treden binnen de landmacht op bij
ceremoniële en protocollaire activitei-
ten, maar ook daarbuiten spelen ze
graag en enthousiast op goodwill-con-
certen.
Na de pauze kwamen nog eens zeven
nummers, waaronder vier tophits, vol
overgave gezongen door Marjolein
Teepen, bekend van haar hoofdrollen
in landelijke musicalproducties als
Evita. Zij sloot het concert af met een
knallende ‘Somebody to love’ van
Queen.

 
Hoge opbrengst voor goed doel
Een uitbundige staande ovatie viel hen
ten deel en de stalmeester van deze
avond, Gert Hemke, bedankte hen met
grote bossen bloemen. Hij riep wet-
houder Ria van der Hamsvoord en de
voorzitters van SeniorenRaadBest,
PVGE en KBO op het toneel om het
benefietresultaat bekend te maken.
Het goede doel was deze keer project
‘GezondBest samen fit’, dat wil berei-
ken dat er meer mensen in Best gaan
werken aan hun gezondheid en wel-
zijn – via kennismaking met plaatselij-
ke sport- en beweegverenigingen. De
wethouder prees het project en ont-
hulde de opbrengst van deze avond:
€ 3.500.
 
De SeniorenRaadBest, PVGE en KBO,
die deze avond samen hadden georga-
niseerd zullen de samenwerking met
de legerbasis voortzetten. Het volgen-
de benefietconcert zal weer met kerst
worden gehouden. Noteert u maar
vast in uw agenda: Kerstproms op za-
terdag 17 december 2022.

•  " Leuke tentoonstelling met uiteen-
    lopende schilderijen van verschillen-
    de schilders die zich in creativiteit
    goed ontwikkelen".
• "Ik ben verrast door het hoge niveau
    van de werken. Mijn complimenten!
    Ik krijg er zin in om zelf weer eens

    een kwast beet te pakken!"
 
Wij, de schilders, kunnen terugkijken
op een heel succesvolle Paasexpositie.
Dat geeft veel inspiratie om weer veel
maandagmiddagen te vullen met crea-
tiviteit en gezelligheid.
                               Liesbeth en Jolien

Prachtig Paasconcert: zeer geslaagd

5



Vrijdag 22 juli 2022: Treinreis Ravenstein –
klein maar fijn

Inschrijven uiterlijk 1 juli 2022, incasso
18 juli.
Ravenstein! Een klein, prachtig ves-
tingstadje. Buiten stroomt de Maas,
binnen de stadspoorten kijk je je ogen
uit. Elk huis en gebouw is een schat op
zich. Kerken, de Stellingmolen, de
stadspomp, een nagebouwde Latijnse
school: genoeg moois om van te genie-
ten tijdens een dagje uit in Ravenstein.
Hier loop je door eeuwenoude straten,
langs monumentale panden en bijzon-
dere plekken waar de geschiedenis tot
leven komt. De mooie omgeving, met
dijken, natuurlandschappen en bossen,
leent zich uitstekend voor een mooie
stadsrondleiding.
We gaan dit alles bekijken onder lei-
ding van een deskundige gids van de
Heemkundekring Land van Ravenstein
die ons er alles over gaat vertellen. De
organisatoren van de dag Brigid en Leo
de Wals hebben dit pareltje uitgeko-
zen voor onze treinreisclubdag.
 
Organisatie van de dag 
We vertrekken 9.15 uur van station
Best. In Den Bosch stappen we over op
de stoptrein naar Ravenstein. Naar het
centrum van Ravenstein is het onge-
veer 20 minuten lopen. Na aankomst
worden we ontvangen met koffie of
thee en gebak. We bekijken eerst een
film en krijgen een introductie over
Ravenstein. Om 12.30 u komt de gids
ons halen voor een stadswandeling.
Deze duurt tot ca.14.00 uur.
Daarna heb je een uur om op eigen
gelegenheid te gaan lunchen, of je
neemt zelf een broodje mee voor het

materiaal in de vorm van foto’s en film.
 
Om 17.00 uur worden wij verwacht bij
De Keurvorst voor een driegangendi-
ner inclusief 1 consumptie. Keuze tus-
sen vis, vegetarisch en vlees. Na het
diner lopen we terug naar het station
en verwachten we om ca. 20.45 uur in
Best terug te zijn.
 
Wat kost het? 
De kosten voor deze reis bedragen
€ 45,00. Deze prijs is inclusief al het
bovenvermelde en het driegangen
diner met consumptie. De kosten zijn
exclusief treinkaartjes, lunch en andere
consumpties. Met deze reis kunnen
maximaal 40 personen mee. De meeste
leden van de treinreisclub hebben een
treinabonnement waarmee per abon-
nement 3 personen met 40% korting
mee kunnen reizen. De automatische
incasso zal plaats vinden op 18 juli.
 
Inschrijving 
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 juli. Niet-
treinreisclubleden kunnen altijd een
proefreisje meemaken om de sfeer te
proeven. Inschrijven doe je bij voorkeur
via de website:
www.pvge.nl/best/clubs/overige-clubs/
treinreisclub/programma-treinreisclub/ 
of anders het strookje achterin deze
Actief, in te leveren bij Jolien Wiertz,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best, tel.
0499-330044.
Vergeet niet je dinerkeuze (vis, vlees,
vegetarisch) aan te geven.

geval je nog vrij wilt rondkijken in
Ravenstein. Aan te raden is het Garni-
zoenskerkje uit 1641 dat diende voor
het garnizoen uit de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Op de
dag van onze reis is er in dit kerkje een
expositie gepland van het Kunst en
Ambachtsgilde Ravenstein.
 
Om 15.00 uur gaan we naar het Leer-
looierijmuseum en de stadstuin, waar
we een rondleiding krijgen van onge-
veer anderhalf uur. In het Leerlooierij-
museum krijg je een indruk op welke
wijze van een koeienhuid leer werd
gemaakt en van leer schoenen werden
vervaardigd. Er zijn herinneringen aan-
wezig aan het handmatige en machi-
nale proces en aan de geschiedenis van
de leerindustrie in Ravenstein. Het ge-
heel wordt geïllustreerd door beeld-
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Vanwege het succes van een eerdere 2-
daagse treinreis naar Groningen resp.
Leeuwarden hebben Dick de Jong en
Ellen Klarenbeek na twee coronajaren
weer een dergelijke reis uitgestippeld,
dit keer naar Zwolle en Hattem op
donderdag 25 en vrijdag 26 augustus
met overnachting in het Campanile-
hotel (3 sterren).
 
Zwolle 
Zwolle is gelegen in de IJsseldelta,
waarin ook Kampen en Hattem liggen.
Het ligt aan het Zwarte Water en de
Overijsselse Vecht en is via het Zwolle-
IJsselkanaal verbonden met de IJssel.
Vanwege de hoeveelheid parken staat
Zwolle bekend als groene gemeente.
Het behaalde tussen 2004 en 2006 de
prijs voor groenste gemeente van
Nederland. Zo is er een speciaal ecolo-
gisch maaischema en bestrijdt de ge-
meente onkruid met milieuvriendelijke
middelen. In het buitengebied komen
ongeveer 700 verschillende soorten
hogere planten voor.
 

Programma dag 1: Zwolle 
Wij vertrekken om 9.15 uur uit Best en
komen via Den Bosch en Arnhem (één
keer overstappen) om 11.41 uur in
Zwolle aan. Daar nemen we de bus
naar ons hotel Campanile, waar we
onze bagage deponeren en alvast een
kopje koffie of thee nemen. Hierna
wandelen wij op ons gemak naar “De
Hofvlietvilla” voor een heerlijke lunch.
De gidsen komen ons ophalen voor
een stadswandeling van ca. 1½ uur,
waarna men vrij is om op eigen gele-
genheid de stad verder te verkennen,
bijvoorbeeld museum De Fundatie te
bezoeken, te winkelen, een terrasje te

pikken of terug te gaan naar ons hotel.
Om 18.30 uur worden we in stadscafé/
restaurant “Het Refter” verwacht voor
het diner, waarna we terugwandelen
naar het hotel.
 
Programma dag 2: Hattem 
Na het ontbijt verlaten we om 09.00
uur het hotel en nemen de bus naar
station Zwolle, waar we de bagage in
kluisjes achterlaten (een klein kluis-je à
€ 4,- waar 2 koffers inpassen of een
grotere voor € 6,-; dit is voor eigen re-
kening. Graag kluisjes delen, omdat er
maar weinig kluisjes zijn). Tip: vanwe-
ge de afstand een stel sterke mannen
inschakelen voor het bagage-transport.
 
Met bus 203 rijden we naar het cen-
trum van Hattem en bezoeken daar
het Nederlands Bakkerijmuseum. De
entree is gratis met museumkaart en
anders € 6,-. Of neem een combikaart
van € 21,50 voor het Bakkerijmuseum,
Voermanmuseum en Anton Pieckmu-
seum, die je hierna op eigen gelegen-
heid kunt bezoeken. In het Bakkerij-
museum krijgen we – na een kopje
koffie of thee – een demonstratie
“Symboliek in Brood”. Hierna kun je
zelf het museum bekijken dat is on-
dergebracht in twee middeleeuwse
stadsboerderijen, stalhouderij en on-
dergronds kelderlabyrint. Zo wandel je
door de geschiedenis van het brood en
banket.
Vervolgens ben je vrij om op eigen ge-
legenheid het pittoreske stadje verder
te verkennen, te lunchen (op eigen
kosten), de andere musea te bezoe-
ken, te winkelen en/of een terrasje te
pikken.
 
Om 17.00 uur zien we elkaar weer in
restaurant “Banka” in het centrum van
Hattem voor het diner. Van hieruit lo-
pen wij 9 minuten en nemen de bus
terug naar station Zwolle, halen daar
de bagage uit de kluisjes en vertrekken
om 20.20 uur terug naar Best. Daar ver-
wachten we om 22.45 uur terug te zijn.

25 en 26 augustus: 2-daagse treinreis Zwolle en
Hattem
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Wat kost het? 
De kosten voor een kopje koffie/thee
in hotel Campanile, lunch in “De Hof-
vlietvilla”, stadswandeling in Zwolle,
diner in restaurant Het Refter, over-
nachting en ontbijt in hotel Campanile,
demonstratie in het Bakkerijmuseum
en het diner in restaurant Banka be-
dragen: € 165,- p.p. bij een 2-persoons-

kamer en € 200,- voor een 1-persoons-
kamer. De reiskosten zijn voor eigen
rekening. De automatische incasso
vindt plaats op 25 juli
Je kunt inschrijven tot uiterlijk 18 juni i.
v.m. de hotelreservering; bedenk wel:
vol is vol. Met deze treinreis kunnen
maximaal 30 personen mee. Inschrijven
doe je bij voorkeur via de website:

www.pvge.nl/best/clubs/overige-clubs/
treinreisclub/programma-treinreisclub/
of anders het strookje achterin deze
nieuwsbrief, in te leveren bij Jolien
Wiertz, Stoelenmatter 41, 5683 NP
Best, tel. 0499-330044.
Denk zo nodig ook aan een reis- en/of
annuleringsverzekering!

gebied en is op een zomerse zondag in
juli heerlijk om naartoe te wandelen of
te fietsen; maar het is ook per auto
goed bereikbaar.
Wij kozen Buutvrij omdat het volop
gelegenheid biedt aan al onze 30
clubs, commissies en helpende vrijwil-
ligers om te laten zien wat zij te bie-
den hebben. Onze leden kunnen zien
wat we allemaal in huis hebben en
nieuwe ideeën opdoen; mensen die
nog geen lid zijn vinden wellicht een
club om hun hobby te beleven. Ook
passanten kunnen aanlopen om kennis
te maken met de PVGE en eventueel
lid te worden. Werven van nieuwe
leden als deelnemer, als coach of als
bestuurslid is dan ook zeker het doel
van deze open dag.
 

Open dag ‘Doen in ‘t Groen’ op zondag 24 juli

Wat er zoal te doen is 
Kom dus naar dit interessante en
gezellige gebeuren. Amateurkunste
naars laten hun kunstige werkstukken
zien, schilders houden een tentoon-
stelling van hun mooiste werken. De
houtsnijder toont naast zijn kunstwer-
ken de apparatuur waarmee hij werkt.
Overal zijn er knusse zithoeken waar je
kennis kunt maken met bijvoorbeeld
de leesclub, de yogaclub, de reisclubs
of de theaterclub. Aan tafels kun je
meespelen met de spellenclub.
Informatie kun je krijgen bij de kaar-
tenmakersclub, biljartclub of de post-
zegelclub. Prachtige foto’s zijn te
bewonderen van de fotoclub. Wie zijn
laptop of gsm de baas wil worden kan
terecht bij de computerclub. Wil je
terug in de tijd om je stamboom en

Vier jaar na die succesvolle zomerse
Open dag van de PVGE ‘Doen in ’t
Groen’ organiseren we het opnieuw:
op 24 juli vanaf 13:00 uur is iedereen
welkom bij Doen in ’t Groen in de
grote evenementenhal van Buutvrij in
Best, richting Oirschot, Heuveleindse-
weg 6C. Het wordt een feest van
ontmoeten, je laten verrassen en van
gezelligheid. Inschrijven is niet nodig.
 
25 clubs in Buutvrij 
Buutvrij is voor een Open Dag bij uit-
stek geschikt: gezellig ingericht met
hoekjes, zitjes, een bar en gelegenheid
om wat te eten of te drinken. En ook
gelegenheid om je buiten te verpozen,
in de aangelegde moestuin en voor
kinderen om te spelen in het speel-
tuintje. Het ligt in mooi lommerrijk
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voorouders te kennen? Dan is de gene-
alogieclub echt iets voor jou. Muziek
kan ook: zanggroep BestLeuk zal be-
kende liedjes ten gehore brengen. En
voor wie meer te weten wil komen en
wil genieten van klassieke muziek is er
de muziekclub. Nieuw is deze keer de
veiling, waar prachtige werkstukken bij
opbod worden aangeboden.
 
Ook buiten 
Dit evenement heet niet voor niets
‘Doen in ’t Groen’. Ook buiten is er
veel te doen. De bezoekers kunnen jeu
de boulen, er is een grasveld waar je
kunt meedoen met nordic fitness oefe-
ningen. En verder: wandeltochten en
fietstochten maken door het groen.
Dus kom kijken, het wordt een feest

van ontmoeten en gezelligheid. Je
hoeft niet in te schrijven.
 
Het bestuur en de evenementencom-
missie organiseren dit evenement.
maar wij kunnen zeker hulp gebruiken,

Kees van Haaren is een actieve man.
Enthousiast is hij in coronatijd begon-
nen met het bedenken van een evene-
mentenprogramma voor de PVGE voor
de tijd erna, samen met de leden van
de commissie. Na zijn officiële aan-
stelling in de ledenvergadering ging hij
als voorzitter van de evenementencom-

Evenementencie: vaarwel Kees van Haaren,
welkom Henriette Stoffelen

vooral voor het regelen van het par-
keren door bezoekers hebben wij
graag versterking van twee vrijwilli-
gers. Handje helpen? Meld je dan bij
onze clubcoördinator Sjef van Gastel:
clubcoordinator@pvge-best.nl of bel
06-83214814.

missie aan de slag. Zo heeft hij een
forse bijdrage geleverd aan de organi-
satie van het Paasproms-concert op de
legerplaats Oirschot. Naast zijn inzet
voor de PVGE heeft hij echter nog
meer vrijwilligersfuncties bij andere
organisaties. Hij is tot de conclusie
gekomen dat al die functies niet te
combineren zijn en heeft per aanvang
april zijn bestuursfunctie en voorzitter-
schap van de evenementencommissie
bij de PVGE neergelegd – na zich ervan
verzekerd te hebben dat het opge-
stelde evenementenprogramma door
de commissie uitgevoerd kan worden.
Het bestuur en commissie dankt Kees
voor alle getoonde inzet.
 
We zijn blij dat Henriette Stoffelen nu
aangeboden heeft om van de evene-
mentencommissie de coördinatie op
zich te nemen en contactpersoon te
zijn naar het bestuur. Wij wensen Hen-

riette hierbij veel voldoening, succes en
plezier. In dit nummer van Actief tref
je al de eerste evenementen die onder
haar coördinatie plaatsvinden, aan.

9



Het Seniorenbehoefte-onderzoek dat
in 2020/2021 o.l.v. prof. Kardol is ge-
houden, heeft duidelijk de knelpunten
aangetoond die door de Bestse senio-
ren worden ervaren.
Dat heeft geleid tot drie werkgroepen
die iedere met een eigen thema aan de
slag zijn gegaan: 1. Actief ouder wor-
den; 2. Leefstijl en valpreventie; 3. So-
ciale samenhang en eenzaamheid. Al
deze acties laten zien dat verbetering
voor senioren op korte termijn moge-
lijk is.
 
Vergrijzing neem snel toe
Tegelijkertijd is een werkgroep onder
voorzitterschap van Luud Raaijmakers
(PVGE-bestuurslid voor collectieve be-
langenbehartiging) aan de slag gegaan
te onderzoeken wat er op langere ter-
mijn op ons afkomt en hoe het hoofd
te bieden tegen de vergrijzing van on-
ze gemeente.
Want vergrijzen doen we. De komende
decennia zal het aantal 65-plussers in
Best groeien met ongeveer 50%, na-
melijk van 6.140 in 2032 naar 9.355 in
2040).

De urgentie om ons hier goed op voor
te bereiden is groot, want het aantal
zorgmedewerkers en mantelzorgers zal
flink afnemen. Professionele zorg zal
meer en meer aangevuld moeten wor-
den met vrijwilligerswerk. Vrijwilligers
die als gevolg van de vergrijzing ook in
aantal zullen afnemen.
Ziehier de spagaat die op ons afkomt:
Toenemende vergrijzing met dienten-
gevolge toenemende behoefte aan
zorgmedewerkers en mantelzorgers en
tegelijkertijd de afname van zorgver-
leners, mantelzorgers en vrijwilligers.
 

Aanbevelingen
De werkgroep heeft dit verder onder-
zocht en is gekomen tot een serie aan-
bevelingen. Deze aanbevelingen voor
wonen en huisvesting zijn door de
besturen van de SeniorenRaadBest,
KBO Best en PVGE Best overgebracht
naar de gemeenteraad voor het coali-
tieakkoord van het nieuwe college van
B en W.
Wat is er voor wonen en zorghuisves-
ting in de toekomst nodig?
> Langer veilig thuis kunnen blijven     
   wonen en uitbreiding van geschikte   
   woonvormen voor senioren.
> Een passende en goed toegankelijke 
    leefomgeving.
> Een digi-vriendelijk gemeente.
 
Lang en veilig thuis wonen
Hiervoor is het volgende noodzakelijk:
1. Ontwikkel en onderhoud in samen-
werking met woningcorporaties en SRB
communicatie gericht op het veilig en
comfortabel wonen voor en door seni-
oren.

2. Stuur elke senior die de 65-jarige
leeftijd bereikt een brief met infor-
matie over langer veilig thuis blijven
wonen. Bied daarna minstens 50% van
die senioren een gratis woonscan aan.
3. Communiceer periodiek de wijze
waarop de gemeente Best, de woning-
corporaties en de vrijwilligers van de
seniorenorganisaties beschikbaar en
bereikbaar zijn voor hulp bij keuzes,
financieringsmogelijkheden voor huis-
eigenaren en aanpassingen door de
woningcorporaties.
4. Eén aanspreekpunt, in persoon, bij
de gemeente Best / Bestwijzer als toe-
gang tot informatie en hulp voor de
doelgroep optimaal.
5. Bevorder de ontwikkeling van le-
vensloopbestendige woningen waar
mogelijk. Streef naar jaarlijks 25 wo-
ningen in de sociale huursector en 20
in de middeldure huur- en koopwo-
ningen.
De vraag is groot, waarbij senioren bij
voorkeur in de eigen wijk willen blij-

Behoefte Onderzoek Senioren Best
Aanbevelingen voor wonen en
huisvesting
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ven. In ieder geval in de nabijheid van
voorzieningen als winkels, huisartsen-
post en ontmoetingsmogelijkheden.
De gemeente kan en moet ook proac-
tief onderzoeken welke locaties voor
de doelgroep geschikt (te maken) zijn.
 
Passende, toegankelijke leefomgeving 
De gemeente:
1. zorgt voor toegankelijke en veilige
wegen en voetpaden.
2. let bij (her)inrichting van buurten en
kruispunten op langzaam verkeer
(voetgangers / rollators / enz.).
3. zorgt voor voldoende bankjes in de
openbare ruimte.
4. zorgt voor vervoer van deur tot
deur.
5. maakt bussen en bushaltes toegan-
kelijk en op loopafstand bereikbaar.
6. zorgt voor voldoende openbare
toiletten. Niet alleen buik- en blaaspa-
tiënten, maar ook senioren, zwangere
vrouwen, kleine kinderen, dagjesmen-
sen en toeristen; alle mensen hebben
baat bij goede (openbare) toiletten.   
De gemeente speelt een belangrijke rol
in het terugdringen van het tekort aan
openbaar toegankelijke toiletten.
7. zorgt, door opname in programma
van eisen in bestemmingsplannen, voor
de aanwezigheid van voorzieningen in
de buurt van seniorenwoningen en
houdt ons dorp op het platteland vi-
taal.
8. zorgt dat deze voorzieningen vol-
doende toegankelijk zijn (drempelvrij).
9. heeft aandacht voor fysieke en soci-
ale veiligheid, zoals straatverlichting,
zebrapaden en sociale controle.
10. geeft senioren medezeggenschap
bij de inrichting van hun woonomge-
ving.

11. zorgt voor een integrale veilig-
heidsaanpak, waarbij is afgestemd met
politie, brandweer en dienstverleners.
Onderlinge samenhang is essentieel bij
de preventie van en voorlichting over
inbraak, diefstal, babbeltrucs, cyber-
crime en brandgevaar.
12. maakt het doen van aangifte een-
voudig en laagdrempelig en zorgt voor
slachtofferhulp.
13, zorgt voor een wijkagent in elke
wijk.
 

Een digi-vriendelijk gemeente: 
1. faciliteert voorzieningen voor het
aanleren en onderhouden van digitale
vaardigheden en benut hierbij de ken-
nis en activiteiten van de seniorenver-
enigingen zelf.
2. gebruikt een mix van communicatie-
middelen, zoals filmpjes bij laaggelet-
terden.
3. geeft (digi-)hulp achter de voordeur
of dichtbij huis, al dan niet via senio-
renverenigingen. Biedt in samenwer-
king met de bibliotheek Klik-Tik-tra-
iningen aan.
4. zorgt voor dienstverlening en infor-
matie die voor iedereen toegankelijk
is. Naast online contact is ook schrifte-
lijk of telefonisch contact mogelijk,
zonder daarvoor extra te hoeven be-
talen (opvragen van de afvalkalender,
maar ook het aanvragen van een par-
keervergunning of het verlengen van
een paspoort).
 
Deze aanbevelingen zijn – tezamen
met een gedetailleerde uitwerking –
door de voorzitters van de Senioren-
RaadBest, KBO Best en PVGE Best,
mede namens de werkgroepen van het
Senioren Behoefte Onderzoek naar de
gemeenteraad van Best gestuurd.
 

Waarom is seniorenhuisvesting komende jaren in Best een probleem? 
 
1.  Veel woningen waar senioren nu in wonen zijn voor senioren (vooral boven de
75) onveilig. Uit landelijke cijfers kan men afleiden dat er in Best jaarlijks 200
opnames plaatsvinden voor spoedeisende eerste hulp, waarvan 10 met dodelijke
afloop. Het blijkt dat de onveilige woonsituaties veelal met relatief eenvoudige
middelen veiliger en ook comfortabeler te maken zijn, ook al neemt de
bereidheid daartoe met het stijgen van de leeftijd sterk af.
 
2.  De verhuismogelijkheden naar levensloopbestendige woningen in Best zijn erg
beperkt. Snelle en omvangrijke bouw van dit type woningen is hoognodig maar
amper mogelijk. Ook hierbij geldt dat de bereidheid om te verhuizen met
stijgende leeftijd afneemt.

Vanaf de beginjaren van de PVGE
heeft Dick Abbink al 17 jaar (!) de
trekkersrol bij de bridgeclub gehad.
Maar op 1 april was het dan zover:
Dick droeg het stokje over aan zijn
opvolgster, Ina Lodewijks. Uitvoerig

werd hij in Kadans bedankt door de
bridgeclubleden voor zo’n lange inzet.
PVGE voorzitter Cor van den Bosch
memoreerde hoe Dick met zijn drijven-
de kracht en de organisatie van de
jaarlijkse bridgekampioenschappen de
bridgeclub tot een van de grootste
clubs van de vereniging heeft gemaakt.
Alle lof voor Dick!
 
Namens de leden spraken Tiny en Frans
Hendrikx hun grote waardering uit en
zetten hem in de bloemetjes, met een
boekenbon en een mooie fles wijn
erbij.
In zijn dankwoord verzekerde Dick dat
hij altijd alles met heel veel plezier
heeft gedaan. Uiteraard blijft hij brid-
gen in de club. Hij nam de gelegenheid
te baat om Ina Lodewijks veel succes te
wensen als nieuwe bridgeclubcoach,
wat de leden met een stevig applaus
bekrachtigden.

Veel dank en lof voor Dick
Abbink
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4 sept.: Busdagtocht ‘Veelzijdig Duitsland’

Garzweiler – Schwebebahn – Neviges
 
Hoe veelzijdig Duitsland is, gaan we op
zondag 4 september ervaren met deze
busdagtocht naar het Bergisches Land.
Dat is gelegen op en langs de rechter
Rijnoever op 250 tot 500 meter hoogte.
 
Programma 
We vertrekken ‘s morgens al vroeg om
8.00 uur vanaf parkeerplaats den Ek-
ker. Na een pauzestop met koffie/thee
en koek komen we aan in Garzweiler.
Hier is nog jaren bruinkool gewonnen
voor elektriciteitsopwekking. Centrales
staan nog vlak bij bruinkoolgroeves.
We maken een korte stop bij het uit-
zichtpunt op de groeve. Hier kun je via
de Skywalk naar het uitkijkpunt lopen
en de machtige machines aan het werk
zien met uitzicht op de Bruinkoolgroe-
ve.
Vanuit Garzweiler vervolgen wij onze
weg naar station Vohwinkel, om de
mooie Schwebebahn te nemen naar
eindstation Oberbarmen, waar de bus
ons weer oppikt.

 
Als lunch gebruiken we een echte
Bergische Kaffeetafel, een culinaire
traditie uit deze regio, bestaande uit
diverse soorten brood, wafels met ker-
sen en slagroom, rijstpudding, kwark,
zoet beleg, kaas, verschillende soorten
worst en koffie.
We rijden verder door naar Neviges,
om o.a. de Mariendom te bewonderen,
een kerk in de vorm van een circustent.
Op de terugweg naar Best nemen we
op Nederlandse bodem een goed drie-
gangendiner. Verwachte thuiskomst:
21.00 uur
 

Hoeveel kost het? 
De prijs is € 78,25 per persoon. Daarin
zijn alle bovengenoemde zaken inbe-
grepen, inclusief het driegangendiner,
maar niet de drankjes. Je moet zelf
zorgen voor een annulerings- en/of
reisverzekering.
 
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Ria van de Ven: tel.
06-16340103 e-mail: riavandeven29
@kpnmail.nl en ook onze website
raadplegen:  https://www.pvge.nl/best/
activiteiten/8219/. Daar kun je ook in-
schrijven, of met het inschrijfstrookje in
dit blad.

   knofloollook. Alle geserveerd met
   stokbrood en kruidenboter.
Hoofdgerechten:
    Mixed grill van 3 soorten vlees
    of Roasted Chickenbreast 
    of  Small Finest or Devil Ribs   
    (= spare ribs 350 gram) 
    of Visschotel met 3 soorten vis,
    alles geserveerd met onbeperkt
    salades, friet, 2 koude en 2 warme
    sauzen.
Dessert:
    Aardbeiendessert, aardbeien, room-
    ijs en slagroom of Creme brulée.
 
Reserveren moet schriftelijk gebeuren
en kan nog tot 1 week tevoren. Alleen
als je geen computer hebt mag je het
inschrijfformulier gebruiken en inle-
veren bij Corrie Hijnen, Kruisparkweg
60, Best.
Afrekenen: na het diner, ieder indivi-
dueel aan het restaurant.

Onze diners in de afgelopen maanden
bij restaurant De Beurs en restaurant
SUUS waren een succes. Beide restau-
rants hadden enorm hun best gedaan
om het ons naar de zin te maken.
 
14 juli: An Fong – Best 
In juli gaan we naar Chinees-Indisch
Restaurant An Fong. Wel bekend en
altijd lekker. De kosten van soep, buf-
fet en dessert zijn € 17.00 p.p. excl.

drank. Het buffet begint om 18.00 uur,
iedereen is vanaf 17.30 uur welkom.
 
18 aug.: The Longhorn – Oirschot 
Op 18 augustus gaan we naar The
Longhorn in Oirschot, Eindhovense dijk
35, 5688 GN. Zij hebben voor ons een
uitgebreid menu bedacht voor € 19,50
p.p. Voor pils, frisdrank en wijn hebben
ze voor ons een eenheidsprijs gemaakt
van € 2.50 per consumptie.
Het menu is:
Voorgerecht: Tomatensoep, groente-
   soep of gefrituurde uienringen met
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Je komt op eigen gelegenheid, op de
fiets of met de auto, naar de midget-
golfbaan aan de Broekstraat 4D in
Spoordonk. Mocht je met de auto
gaan, dan stellen we het op prijs als je
bij inschrijving aangeeft hoeveel men-
sen je mee kunt nemen. We maken
dan een schema om te carpoolen met
mensen die bij elkaar in de buurt wo-
nen. Dat is beter voor de portemon-
nee en het milieu en het is nog gezellig
ook. We verwachten dat meerijders en
chauffeur zelf afspraken maken over
de vergoeding, maar doen hierbij een
voorstel van € 3,- p.p. voor heen- en
terugreis.
 
De kosten voor deze middag zijn € 8,-
Hiervoor krijg je koffie of thee met
vlaai en een ronde midgetgolfen. Dit

‘Doezomer’: Midgetgolf en Jeu de Boules

Toen in 2017 nieuwe mensen werden
gevraagd voor de organisatie van
treinreizen was het An die daar op rea-
geerde. Ze heeft ideeën ingebracht en
de treinreizen naar Dordrecht, Leiden
en Tilburg met haar teamgenoten ge-
organiseerd en begeleid.
In 2020 trad zij ook toe tot de reiscom-
missie voor busreizen en bracht daar
veel reisideeën naar voren. Ze heeft al
direct de reis naar Zeeland voorbereid
en begeleid en de enige meerdaagse
reis van 2021 – naar Friesland – mede
voorbereid.
Zij stopt nu bij de Treinreis werkgroep
en de Reiscommissie voor busreizen.
Wij hebben onze dank in een gezellige
koffie-met-gebak bij EEHT naar haar
uitgesproken en hopen haar nog vaak
bij reizen te ontmoeten. Dankjewel An.

Dank aan An Kooijmans

Ook in de zomervakantie organiseert
de evenementencommissie in het
kader van “DoeZomer” weer twee
evenementen. Hiervoor zijn niet alleen
de leden van de PVGE, maar ook van
de KBO uitgenodigd. Ook anderen
kunnen eventueel meedoen als intro-
ducé.

 
  22 juli: Midgetgolfen in Spoordonk 
  Let op: Inschrijven vóór 8 juli

Na het succes van vorig jaar wederom
een gezellige middag midgetgolf op
de midgetgolfbaan in Spoordonk.
Datum: vrijdag 22 juli. Tijd: 14.00 –
17.00 uur
Bij aankomst worden we ontvangen
met koffie/thee met vlaai. Tijdens de
koffie worden de teams samengesteld.
Elk team begint bij een andere hole.
We spelen met het motto “Meedoen is
belangrijker dan winnen” in het ach-
terhoofd, maar evengoed kunnen we
na afloop van het midgetgolfspel on-
der het genot van een drankje bespre-
ken wie er het meeste en wie er het
minste aantal punten heeft, hoeveel
hole-in-ones er geslagen zijn en wat er
nog meer van belang geacht wordt. De
drankjes na afloop zijn op eigen kos-
ten, maar wel tegen een vrienden-
prijsje. Houd er rekening mee dat er
niet gepind kan worden, dus neem
hiervoor wat kleingeld mee.

bedrag wordt op 18 juli afgeschreven
van je rekening.
Inschrijven kan op www.pvge.nl/best/
activiteiten of met het inschrijfformu-
lier in dit blad. De inschrijving sluit
vrijdag 8 juli.
 
  26 augustus: Jeu de Boules 
  Let op: inschrijven vóór 5 augustus.

Op vrijdag 26 augustus spelen we weer
Jeu de Boules bij P.C. Amitié aan de
Ambachtsweg 5 in Best. Je wordt ver-
wacht tussen 13.00 uur en 13.15 uur.
Wij gaan deze middag 3 mixpartijen
spelen.
Misschien heb je al eens een balletje op
een camping in Nederland of Frankrijk
geworpen. Kom gerust meedoen. Er
wordt recreatief gespeeld waar sporti-
viteit en gezelligheid de boventoon
voeren. We hanteren de officiële spel-
regels; die zullen worden uitgelegd.
Om ong. 17.00 uur is de prijsuitreiking.
We hopen op een grote opkomst.
 
Je bijdrage voor deze middag bedraagt
€ 6,-. Deze wordt rond 22 augustus af-
geschreven van je bankrekening. Je
moet vantevoren inschrijven: via de
website www.pvge.nl/best/activiteiten 
of het inschrijfformulier in dit blad. De
inschrijftermijn sluit op 5 augustus. 
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een een werkboek. Aan de hand hier-
van zijn er bijeenkomsten over verschil-
lende onderwerpen. Bewegen, voe-
ding, maar ook hobby en gezelschap.”
Jan heeft besloten zich aan te melden
voor de 10 sessies.
 
Ieder zijn eigen doelen
In dit project worden de groepjes van 6
tot 10 deelnemers begeleid door job-
coaches. Elke deelnemer bepaalt zijn
eigen doelen en neemt kennis van de
mogelijkheden die er in Best bestaan
bij verenigingen en organisaties. Ieder
krijgt dan de gelegenheid om een

Jan Lochs kan erover vertellen, want hij
heeft naar eigen zeggen een hoop op-
gestoken op de eerste bijeenkomsten
van dit project. “Het gaat eigenlijk om
wat er in je manier van leven beter
kan. Dat kan zijn: je gezondheid, je
eetgewoontes, je hobby’s, je activitei-
ten buitenshuis, je sociale omgeving,
etc.”
Jan (75) leeft wel tevreden in zijn eigen
wereld, maar kreeg toch het gevoel
dat er meer in zit. “Je weet nog niet
precies wat. Bij dit project ontdek je
wat er voor jou meer en beter kan, sa-
men met anderen en onder begelei-
ding.”
"Ik kwam in een groepje mensen, van
wie ieder leeft op zijn manier. Je er-
vaart hoe ieder is en daar kun je wat
van opsteken. Als leidraad heeft ieder-

gekozen activiteit bij de betreffende
vereniging/organisatie te gaan uitpro-
beren. Er worden afspraken gemaakt
voor gratis kennismakings-deelnames.
Zo wordt iedereen begeleid naar een
voor hem/haar geschikte activiteit.
 
In enkele maanden kun je zo een ge-
zondere leefstijl ontwikkelen en deel-
nemen aan activiteiten in sociale ver-
banden. In het eerste kwartaal zijn er
8 bijeenkomsten over alle 6 levensstijl-
domeinen. Die sessies duren twee uur
per keer. In volgende kwartalen zijn er
twee terugkomsessies om te bezien of
de keuzes en de ingeslagen trajecten
succes hebben en beklijven.
 
Dit project is ontstaan door samenwer-
king tussen de Seniorenraad (met
daarin PVGE en KBO), Gezond Best-
Oirschot en Fysiotherapiepraktijk G.A.
Daane. Bij het project zijn ook betrok-
ken: de gemeente Best, Zorgverzeke-
raar CZ, Ministerie van VWS en de
GGD.
 
Aanmelden
Wil je meer weten? Bel Cor van den
Bosch 06 50638128. Heb je interesse
om mee te doen, dan kun je je aan-
melden via een e-mail naar
gezondbest.samenfit@gmail.com

16 augustus: Bezoek aan het Klok- en
Peelmuseum in Asten
Op dinsdag 16 augustus gaan we op
bezoek bij een bijzonder museum, het
Klok- en Peelmuseum in Asten, be-
staande uit de collectie Klok en de
collectie Peel.
 
Collectie Klok 
Nog voor je het museum binnenkomt
hoor je al een klokkenspel vanuit de
museumtuin. Binnen zie je allereerst
klokken en beiaards. Hiervan bezit het
museum de grootste collectie ter
wereld. Zowel westerse klokken, vooral
uit de Lage Landen, als klokken uit
andere culturen zoals Azië, in het
bijzonder China. Gezichtsbepalend
voor het museum is een indrukwek-

kend astronomisch kunstuurwerk. Ook
is in het museum de bijzondere, in As-
ten gegoten, klok van de Notre Dame
te zien.
 
Collectie Peel  
Het tweede deel van het museum laat
de natuurhistorie van de Peel zien o.a.
de paleontologie en de flora en fauna
van ZO-Brabant en Midden-Limburg.
Het bestrijkt een tijdlijn vanaf miljoe-
nen jaren geleden, toen de voormalige
Peel aan zee lag, wat nog zichtbaar is
via fossiele vondsten, zoals een levens-
groot mammoetskelet en een gouden
helm. Ook zie je de veranderingen in
het landschap met daarin de cultuur-

Wat houdt het project “GezondBest samen fit”
nu precies in?
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historische rol die de mens heeft ge-
speeld. Dat wordt duidelijk uitgebeeld
in een film die je kunt bekijken. Vooral
de verzamelingen insecten en de pale-
ontologische collectie hebben een
bijzondere en hoge natuurhistorische
waarde. Er zijn deelcollecties van vo-
gels, zoogdieren, reptielen, amfibieën,
vissen en fungi.
 
Dagindeling 
We worden ontvangen om 11.00 uur.
Iedereen gaat er op eigen gelegenheid
naartoe. Het adres is Ostaderstraat 23,

5721 WC Asten. Als je met iemand mee
wil rijden, moet je dat zelf afspreken
of kenbaar maken op het inschrijffor-
mulier en dan zullen wij dat proberen
te regelen.
Bij binnenkomst zullen we ontvangen
worden met koffie/thee en vlaai met
slagroom. Halverwege staat er een
lunch voor ons klaar bestaande uit
soep van de dag, wit of bruin broodje,
krentenbol, beleg ham/kaas/zoet en
twee kopjes koffie/thee, glas melk of
jus d'orange. We zullen rondgeleid
worden door twee gidsen: de een voor

de Klokken, de ander voor de Peel.
 
Kosten en inschrijving 
De arrangementsprijs bedraagt € 24,45
met MJK (Museumjaarkaart) en € 32,45
zonder MJK. Gelieve dit op te geven bij
inschrijving. Het bedrag zal op 12 au-
gustus afgeschreven worden van je re-
kening.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 juli 2022:
via de website www.pvge-best.nl of via
het inschrijfformulier, verderop in dit
blad, in te leveren bij René Hendriks,
Zevensprong 31, Best
 

Het voelt elke week weer als een warm
bad, een heerlijk opkikkertje – elke
vrijdagochtend als ik vanaf half elf in ’t
Tejaterke naar de yoga ga bij Judith
Postuma. Ik wist niet dat het zoveel
ontspanning opleverde voor lichaam
en geest, waaraan je ook na de oefe-
ningen nog zoveel plezier beleeft. En
dat terwijl ik in een groepje van 13
meedoe met – op één man na – louter
vrouwen. Of misschien is het ‘m dat nu
ook juist?
 
Waarom yoga zo fijn is? 
De beste manier om dat te ervaren is
om zelf een keer met een groepje mee
te doen, je aan te melden bij clubcoach
Ans van der Steen voor een ‘proefles’
bij Judith.

Eén van de redenen van mijn welbeha-
gen in de lessen yoga weet ik wel. Het
is de vanzelfsprekende, gracieuze ma-
nier waarop ‘lerares’ Judith met haar
innemende glimlach en welluidende
stem alle bewegingen voordoet, die
wij dan bijna synchroon als vanzelf-
sprekend volgen. Ze weet daarmee een
fijne en rustige sfeer te creëren. En ook
is het de grote variatie en verscheiden-
heid aan bewegingen, die je met je
handen, armen, benen, hoofd, buik,
etc. kunt doen. Daar lijkt geen begren-
zing aan te zitten. En bij al die bewe-
gingen ervaar je de souplesse van je

Yoga, een persoonlijke ontboezeming

hier en daar toch wel wat stramme lijf.
Zo is het bij mij tenminste.
 
Waarom yoga zo goed is?“
Yoga zorgt voor een verbetering van
flexibiliteit, het versterkt je spieren,
lichaamshouding en botten”, lees ik
ergens. “Het maakt je tevens bewust
van je ademhaling bij elke beweging.
Je balans, lenigheid en kracht verbe-
tert.” Maar ook je vermogen om te
ontspannen, zou ik erbij zeggen.
Heel plezierig bij Judith zijn de laatste
tien minuten, als het licht gedempt
wordt en je al liggend op je matje he-

21 juni      14.00 u    Lezing Hypotheken en Erfrecht – ‘t Tejaterke
1 juli         8.15 u      Busdagtocht Biesbosch – start: D’n Ekker
4-7 juli      9.00 u      Fietsvierdaagse West-Brabant
14 juli      18.00 u     Op Restaurant – An Fong, Best
22 juli      13.00 u     DoeZomer: Midgetgolf – Spoordonk
22 juli       9.15 u       Treinreis Ravenstein – start: Station Best
24 juli      13.00 u      Doen in ‘t Groen – Buutvrij, Best
10 aug     *)              5-daagse busreis Sauerland - start: D’n Ekker
16 aug.     11.00 u    Klok- en Peelmuseum – Asten
18 aug.     18,.00 u   Òp Restaurant – Longhorn, Oirschot
25+26 aug. 9.15 u   Treinreis Zwolle/Hattem – start Station Best
26 aug.      13.00 u   DoeZomer: Jeu de Boules – Amitié, Best
4 sept.        8.00 u    Busreis Veelzijdig Duitsland – start: D’n Ekker
26 sept.       *)           5-daagse busreis Drenthe - start: D’n Ekker
*) Opstaptijd wordt nog bekend gemaakt
 

Evenementenkalender PVGE
Best 
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Op 14 april heeft de Genealogieclub
van PVGE Best een lezing van Martien
van de Donk en Peter Roosenboom
georganiseerd, die bezocht werd door
12 Genealogieclubleden, maar ook 10
niet-leden dankzij aankondigingen in
Actief, Groeiend Best en PleinBest.

 
Na binnenkomst met koffie hielden
Martien en Peter, beiden lid van de
Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV), hun presentatie, waarin ze stap
voor stap het proces van genealogisch
onderzoek uiteenzetten, beginnend in
de eigen familie, gevolgd door naspeu-

lemaal alleen bent met je gedachten
en gevoelens. En wanneer je alle
spanning van de dag van je af voelt
glijden.
Met je volle aandacht de yogaoefe-
ningen doen en daarbij alles om je
heen vergeten, dat is heerlijk en doet
zoveel goed voor je lichaam en geest.
Ik kom tot nu toe steeds blij, tevreden
en ontspannen van de yogalessen
thuis.                          John Peeters

 
Wachtlijst voor yoga
Door het verhaal hierboven over yoga-
ervaringen heb je er misschien zelf ook
zin in gekregen je aan te melden bij
clubcoach Ans van der Steen (zie Calei-
doscoop). Maar omdat er nu al 4 yoga-
groepen zijn met volle bezetting, bete-
kent dat, dat je dan op een wachtlijst
komt. Je zult dan pas kunnen meedoen
als er plaats vrijkomt in een van de
groepen of als er genoeg wachtenden
zijn voor een 5e groep.

ringen in archieven. Ook gingen zij in
op het opslaan van gevonden gege-
vens, bijv. met het programma Aldfaer.
Zij vertelden hoe je geboorte-, huwe-
lijks- en overlijdensakten van vóór 1812
kunt vinden in parochieboeken en na
die datum in de archieven van de
Burgerlijke Stand, maar ook via het
bevolkingsregister, bidprentjes, gerech-
telijke vonnissen, kadastrale gegevens,
websites en nog meer.
 
Na de pauze werd aandacht besteed
aan heraldiek (wapenkunde), paleo-
grafie (oud schrift), cursussen en zoe-
ken in het buitenland, met focus op
Duitsland. De lezing werd afgesloten
met informatie over het publiceren van
je gevonden gegevens, wat kan
uitmonden in het schrijven van een
boek over je familie-geschiedenis.
Het was zeker een leerzame avond!

Ruud van de Ven, PVGE-lid, wil binnen-
kort een workshop Ukelele gaan ge-
ven. PVGE Best heeft al verschillende
muzikale groepen, het orkest, zang-
groep BestLeuk, het PVGE zangkoor en
de klassieke muziekclub. Een workshop
ukelele spelen kan hierop een leuke
aanvulling zijn. Wie weet wat hier
verder nog uit voortkomt?
 
Kennismaking 
De workshop, die een paar uurtjes gaat
duren, is bedoeld om kennis te maken
met het instrument. Aan bod komt o.a.

je een virtuoos worden op de ukelele
moet er natuurlijk wel hard geoefend
worden. Ik wil hier ook nog even aan
toe voegen: muziek houdt je jong en
op oudere leeftijd iets nieuws leren is
uitstekend voor je hersenen.
 
Aanmelden
Lijkt het je wat om een middag te be-
steden aan de ontdekking van jouw
verborgen en nog niet aan bod geko-
men muzikale talenten, meld je dan
aan d.m.v. e-mail naar abrands46@
gmail.com. Zodra voldoende aanmel-
dingen binnen zijn wordt het tijdstip
van de workshop vastgesteld en krij-
gen de deelnemers een uitnodiging.
 

de bouw en de klank van het instru-
ment en de verschillende stemmen.
Hoe je akkoorden en melodieën speelt
en wat het verschil hierin is. Je zult ook
ontdekken dat het begin niet zo erg
moeilijk is. Met drie of vier akkoorden
kun je al aardig wat liedjes spelen. Wil

Boeiende lezing over genealogie

Workshop Ukelele
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Leerwerktrajecten 
Om de werknemers uitzicht te geven
op een reguliere baan elders, lopen er
verschillende  leerwerktrajecten van de
WSD. Het zijn mensen die in de partici-
patiewet zitten, arbeidsvermogen
hebben en dus moeten werken voor
hun uitkering. “Aan ons de taak om te
kijken wat die persoon kan. Diegene
krijgt leerdoelen mee en daar werken
we aan.” Zo wordt mensen geleerd
met computers om te gaan en is er bij
de WSD een taalcursus voor mensen
met een migratieachtergrond die de
Nederlandse taal nog niet goed be-
heersen. Het Goed is dan de plek waar
ze een taalstage lopen en het geleerde
in praktijk brengen. Ook werken er
mensen met een taakstraf of reïnte-

De meeste mensen in Best kennen Het
Goed aan de Sportlaan als een kring-
loopwinkel, waar ze spullen kunnen
aanleveren en kopen. Maar Het Goed
is veel meer dan dat. Het is ook een
bedrijf waar mensen kunnen werken
die een achterstand hebben tot de
arbeidsmarkt en moeilijk een reguliere
baan kunnen vinden. Bovendien werkt
Het Goed er naartoe dat deze mensen
binnen twee jaar een reguliere baan
vinden op de arbeidsmarkt. In principe
werken bij Het Goed alleen mensen
vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening
en de participatiewet. Een aantal van
hen is er vast in dienst. Zij worden be-
geleid door Het Goed en een werk-
coach van WSD.
 
Vilten tassen 
De mensen werken niet alleen bij de
werving, de bediening en verkoop van
goederen, maar ook in het opknappen
ervan. Zo is er een timmerwerkplaats,
een naaiatelier en een fietsenwerk-
plaats. Alles wat je van hout ziet in de
winkel is door de timmermannen ge-
maakt, de gordijnen bij de pashokjes
zijn gemaakt door de medewerkers in
het atelier. Ook maken zij bijvoorbeeld
vilten tassen van kleding die wordt in-
geleverd. Die gaat eerst naar het Tex-
tielsorteercentrum in Schijndel waar
het wordt gesorteerd, ook door men-
sen van WSD. Bepaalde stoffen gaan
naar een groothandel, die ze kookt,
waardoor er vilt uitkomt. En van dat
vilt maken ze bij Het Goed in Best de
tassen, die ter verkoop worden aange-
boden.

 Het Goed: veel meer dan een kringloopwinkel

gratie; die worden niet voor de volle
100% betaald, maar al naargelang hun
werksterkte.
 
Alles mooier maken  
De afgelopen coronatijd was een moei-
lijke periode. In de eerste golf sloten
veel grote winkels als Ikea de deuren.
Maar Het Goed bleef open. Dat was
aan de ene kant heel fijn, aan de
andere kant werd het heel druk. Het
was best beangstigend om zoveel
mensen in de winkel te hebben, toen
de mondkapjes nog niet verplicht wa-
ren.
In de tweede coronagolf moest de
winkel dicht. Toen werd het pas echt
moeilijk. “We kunnen onze mensen
niet in alle onzekerheid thuis laten zit-
ten”, vond de leiding. Er werd besloten
met z’n allen de winkel volledig op te
knappen en mooier te maken. Het was
voor de mensen die er werkten soms
lastig te begrijpen en te aanvaarden
dat er steeds nieuwe regels kwamen en
dat íedereen zich er aan hield. De dag
dat ze eindelijk weer klanten mochten
ontvangen was dan ook een hele ver-
ademing.
En nu….. heb je nog spullen liggen die
je niet meer gebruikt? Op naar Het
Goed!
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Jazeker, er is dit jaar weer een Kunst-
route in Best. En wel op 25 en 26 juni,
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Het is de 4e editie sinds de start ervan
in 2009. Er zijn dit keer maar liefst 36
kunstenaars die eraan meedoen. Hun
werken zijn te zien op 22 locaties (zie
bijgevoegde kaart).
 
Neem vast een kijkje
Alle deelnemers kun je zien op
www.kunstroute-best.nl/deelnemers-
kunstroute-best-2020. (Inderdaad 2020,
geen typefout).  Daarop zie je van elke
deelnemer zijn/haar naam, een karak-
teristiek kunstwerk en het nummer van
de locatie waar zijn/haar werken ten-
toongesteld staan. De adressen van alle
genummerde locaties vind je op www.
kunstroute-best.nl/wie-wat-waar-2020.

Dit jaar weer een Kunstroute in Best
36 kunstenaars tonen hun werk

(wederom geen typefout) na een druk
op het knopje linksboven op dat
scherm.
 
Folders
In Cultuurspoor zullen tegen die tijd
folders liggen waarop de namen en
locaties van alle deelnemers duidelijk
staan aangegeven. Daarmee kun je je
eigen route uitstippelen die je volgen
wil. De hele maand juni is er in de
bibliotheek een overzichtsexpositie te
zien. Ook daar hangt of staat van elke
kunstroutedeelnemer een van zijn
werken.
Contactpersoon voor de Kunstroute
Best 2022 is Ben Baauw, Buseind 3,
5685DE Best

 

Waar de meeste (jongere) senioren
voorlopig nog niet aan denken: Dat ze
ergens vallen, niet kunnen opstaan en
er niemand in de buurt is. “Zoiets
overkomt mij nog niet.” Maar vallen
gebeurt altijd onverwachts en het kan
iedereen overkomen, ook als je altijd
goed oplet of zelfs al een workshop
‘valpreventie’ hebt gevolgd.
 

SOS-knop zorgt voor hulp 
Wat te doen als er niemand in de buurt
is om je te helpen? Daarvoor zijn er de
personenalarmeringsapparaten. Het
handigste zijn die, die je bij je draagt,
dus ook als je de deur uitgaat om een
eindje te wandelen of te fietsen. Er zijn
verschillende soorten: smartwatches
(horloges), alarmknoppen voor om je
hals of in je zak en zendertjes die je om
je broekriem kunt schuiven. Ze hebben
alle een SOS-knop en een speakertje.
Druk je op de SOS-knop, dan hoor je in
het speakertje iemand van een meldka-
mer óf een familielid, buur of mantel-
zorger. Die heb je bij aanschaf van het
apparaat, meestal drie personen, opge-
geven. Als de een er niet is, wordt
automatisch de volgende gebeld.

 
Met GPS-tracker 
Handig is als je apparaat ook een GPS-
tracker heeft. Dan krijgt degene waar-
mee je verbonden bent ook automa-
tisch de locatie door waar je bent.
Sommige alarmdiensten hebben ook
een sleutelservice: dan heb je bij aan-
schaf een kopie van je woningsleutel
afgegeven, zodat men direct binnen
kan.
Advies: Koop een personenalarme-
ringsapparaat en wel eentje met SOS-
alarmknop en GPS-tracking. De prijzen
variëren van € 99 tot € 190. Je zult je
voortaan zeker meer op je gemak
voelen…..

Personenalarmering – handig en verstandig
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Hoe aan te schaffen? 
Het beste is misschien om je eerst in
een winkel te laten voorlichten: welke
apparaten, hoe het werkt en hoe je
eraan komt. Enkele winkels in Best en
omgeving:
– Zhon winkel in Best, Hoofdstraat 36,
tel. 0499-377173

– Medicurare/Livit winkel in de hal van
Catharinaziekenhuis, tel. 040-2399111
– Medipoint Thuiszorgwinkel, Dr. Cuy-
perslaan 38, Eindhoven, 088-1020100
– Vegro zorgwinkel, Kastelenplein 168,
Eindhoven, 0900 2887766.
 

Er zijn ook aardig wat websites waar je
direct kunt bestellen, bijvoorbeeld:
– Feenstra: feenstrabeveiliging.com/
personenalarmering/  tel. 088-8455000
– Lifewatcher: www.lifewatcher.nl/
personenalarmering , tel. 085-1305310

Leestips

cepten die het microbioom in de dar-
men voeden en de slaap bevorderen.
Mosley’s persoonlijke ervaringen  met
slapeloosheid en zijn zoektocht naar
antwoorden, maken van dit boek een
echte pageturner. Het zal menig leven
veranderen.” Deze paperback kost bij
Bol.com € 20,00. (Bron: NRC)
 
“Eindelijk volwassen”
Dit boek is voor hen die begonnen zijn
aan de ‘tweede levensfase’. Het is een
boek waar je als senior tegelijkertijd
blij én ingetogen van wordt, een boek

“Beter worden is niet voor watjes”  
De titel werkte wel prikkelend: Maar
wat moet ik ermee? Mijn nieuwsgierig-
heid voerde de boventoon. Ik begin
eraan, word snel gegrepen en dompel
onder, vaak met een traan, maar ook
met glimlach om de lippen, in de cor-
respondentie tussen Danielle en Bart,
twee bevriende journalisten die voor-
zichtig opstaan uit het proces om hun
kanker te overwinnen. 
Zware kost? Nee, het verhaal vertelt
over begrijpelijke emoties tijdens het
diepe dal waar zij doorheen gaan.
Doorspekt met de broodnodige humor
die hen op de been houdt. Het ver-
haal is aangrijpend en bijzonder, maar
ook heel goed, mooi en humoristisch
opgeschreven. Daardoor wordt het
nooit topzwaar. Patiënten zullen er
veel in herkennen, maar ook hun om-
geving zal er heel wat nieuwe inzich-
ten door kunnen opdoen. Bij Bol.com is
deze paperback te koop voor € 18,99.
(Bron: Jacques Braakenburg- PVGE
Nuenen)
 
“Slaap vast” 
Val je moeilijk in slaap, lig je lang wak-
ker of word je veel te vroeg wakker? In
“Slaap vast” legt Michael Mosley uit
hoe slaapproblemen ontstaan en hoe
je die met vasten, diëten, meditatie en
beweging kunt aanpakken. Mosley
vertelt levendige verhalen over de

talloze slaapexperimenten waaraan hij
heeft deelgenomen. Hij heeft vele re-
medies getest en presenteert uitein-
delijk een radicaal nieuw slaappro-
gramma van vier weken waarmee je
weer snel een gezond slaappatroon
kan krijgen. Dit boek biedt verrassende
inzichten en tips en staat vol met re-

dat je aan het denken zet over de
invulling van je verdere leven. Het is
even tegendraads als inspirerend. 
Geloof je in de volop van het leven
genietende senior? Of zie je ouderdom
als geleidelijke achteruitgang en ver-
val? Waar het eerste een illusie ver-
koopt, is het tweede een flinke dom-
per. Frits de Lange geeft een derde
scenario: dat van de wijze oudere. “Ik
wil dat het je helpt om zin te krijgen in
je tweede levenshelft.” Nu religies aan
betekenis inboeten, wordt het steeds
meer een persoonlijke zaak van levens-
wijsheid, improvisatie en spiritualiteit.
Van zelfredzaamheid en zelfsturing.
Maar we zien en voelen ook dat we
steeds minder kunnen. En is er wel een
hiernamaals? In de tweede levenshelft
leren we beter onszelf kennen. En te
relativeren. Dat helpt om met meer
compassie naar de wereld en de men-
sen om ons heen te kijken, je in te
spannen voor toekomstige generaties
en minder bang te zijn om te sterven.
Maar een eenduidig scenario is er niet.
Uiteindelijk loopt ieder mens zijn of
haar eigen pad in het oud worden. Dit
boekje kan daarbij een aardige en ook
inspirerende gids zijn, die je ook hou-
vast biedt. Deze paperback kost € 20,99
en als e-book € 9,99.
(Bron: Dagblad Trouw)
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De vogeltjes fluiten, blaadjes ritselen
en bloemen staan te pronken. Zin om
ervan te genieten, de frisse lucht, de
zon, de mooie natuur om je heen? Dat
is nu precies waar de fietsvrijwilligers
van ‘Geniet op de fiets’ je deze lente
en zomer voor uitnodigen: een tochtje
op de riksja- of duofiets. Deze tochtjes
worden speciaal gereden voor mensen
met een beperking, die niet zo makke-
lijk zelf erop uit kunnen trekken. Je
wordt thuis opgehaald en weer terug-
gebracht.
 
Hoe gaan die tochtjes?
Het kan voor meerdere uren, een hele
ochtend of middag of een hele dag. Bij
de riksja zit je op een gerieflijke voor-
bank met eventueel iemand anders

naast je. Bij de duofiets trap je zelf
mee naast de fietsvrijwilliger. Onder-
weg ga je ergens pauzeren op een ter-
ras voor een drankje en/of iets lekkers.
Populair zijn de tochtjes naar de Heili-
ge Eik, Spoordonkse watermolen,
kasteel Henkenshage in St.Oedenrode
en natuurtochtjes door de Mortelen
naar herberg de Schutskuil. Maar je
kunt ook zelf een geliefde plek in de
omgeving opgeven.
 
Hoe aan te melden?
Een tochtje met riksja of duofiets kost
€ 5,00 per persoon. Heb je er zin in?
Meld je dan aan bij Henri Berende, tel.
06-24674732 of mail hem via
riksjabest@gmail.com. Een van de
fietsvrijwilligers belt je dan terug om af
te spreken hoe laat hij/zij je komt
ophalen en waar de tocht naartoe
gaat.

Geniet van een tochtje op riksja of duofiets

 
“Klara en de zon”
Van Kazuo Ishiguro, winnaar van de
Nobelprijs voor literatuur 2017, is deze
nieuwe adembenemend mooie roman
uitgekomen. De vertellende ik-persoon
is geen mens, maar een KV, oftewel
Kunstmatige Vriendin, een robot die
uitblinkt in haar observatievermogen.
Ze staat in de etalage van een winkel,
om de aandacht te trekken van kin-
deren en hun ouders. Klara hoopt dat
een kind haar zal kiezen en ze haar

dienend leven kan beginnen in een
gezin. Wanneer dat gebeurt, krijgt ze
de waarschuwing mee dat ze niet te
veel waarde moet hechten aan wat
mensen beloven. Maar Klara houdt
vast aan haar eigen ideeën. Dat levert
een bijzondere blik op onze verande-
rende wereld door de ogen van een
buitenstaander en wat het betekent
om écht van iemand te houden. Bij Bol.
com voor€ 22,99 en € 13,99 als e-book.
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Bij een ingegroeide nagel drukt een
scherpe nagelpunt in de huid. Doordat
de nagel erg hard is, kan de nagelwal
fors geïrriteerd of ontstoken raken.
 
Ontstaan
Een ingegroeide nagel kan ontstaan
wanneer er een afwijkende vorm van
de nagel is. Transpirerende voeten
maken de huid week en daardoor
extra kwetsbaar. Het dragen van te
krappe schoenen geeft te veel druk op
de nagels. Het verkeerd knippen van
de nagels is ook een veel voorkomende
oorzaak.

Symptomen
Bij een ingegroeide teennagel kan een
rode, pijnlijke zwelling aan de rand
van de nagel ontstaan, soms met

•   Neem bij een ingegroeide nagel
geen voetenbadjes met soda/
Biotex etc. De huid wordt hierdoor
te week, waardoor een eventuele
nagelpunt juist makkelijker de
huid binnen kan dringen. Indien er
sprake is van een ontsteking is het
wel goed de nagel/wond schoon te
spoelen tijdens het douchen.

•   Let bij uw schoenen op voldoende
ruimte bij de tenen in de breedte
en in de lengte, maar ook in de
hoogte. Als de schoenen te smal
zijn, ontstaat er te veel druk van
de zijkanten op de teennagels. De
huid van de nagelwal groeit dan
over de nagel heen en door de
bovenwaartse druk van te ondiepe
schoenen, wordt de nagel continu
in het nagelbed gedrukt.

 
Contact
Heeft u ondanks deze informatie toch
nog vragen of wilt u een afspraak
maken, neem dan contact met ons op.
Wij zijn telefonisch (0499-393352) te
bereiken op maandag t/m vrijdag van
08:30 tot 17:30. Buiten deze uren kunt
u ons mailen via
info@balanspodotherapie.nl.

 

pusvorming. Ook kan een stekende,
kloppende pijn zich voordoen. Vaak
kan de nagel geen druk verdragen,
waarbij zelfs een laken op de nagel/
teen al te veel is.

Podotherapie
Wanneer er sprake is van een nagel-
punt welke in de huid zit, wordt deze -
indien mogelijk - door de podothera-
peut verwijderd. De eventuele ontste-
king zal vaak verdwijnen als de oor-
zaak (nagelpunt) wordt weggenomen.
Ook kan er een soort gaasje geplaatst
worden tussen de huid en de nagel om
de huid te beschermen tegen de druk
van de nagel.
Bij een te bolle nagel kan een nagel-
beugel een oplossing zijn. Hierbij
wordt een beugeltje op de nagel ge-
plaatst om de druk van de nagel uit de
nagelwal weg te halen. In sommige
gevallen kan hier de vorm van de nagel
mee gecorrigeerd worden.

Voetverzorging- & schoenentips
•   Knip de teennagels altijd recht af,

eventueel in een U-vorm (hol),
maar nooit rond! Dit voorkomt het
ingroei-en van de nagels.

•   Als uw nagels bij het knippen snel
splijten of afbrokkelen, knip dan
met kleine knipjes of gebruik een
vijl.

Een ingegroeide teennagel

Nieuwe Leden: Welkom! 
Mevr. Miranda Mennen-Conijn
Dhr. Jan Vos
Mevr. Teddy Vos-Haman
Dhr. Willem van Beerendonk
Mevr. Karin de Haan-de Baars
Mevr. Annet ter Horst-Huysmans
Dhr. Jaap Postma
Mevr. Ineke van Genugten
Mevr. Ine Kox
Mevr. Yvonne Ooms
Mevr. Barby van Feer-Clevers
Mevr. Anja van Gils
Mevr. Petra van Dorp
 

Overleden leden: Rust in vrede 
Dhr. M. van Helvoort
Mevr. A.H. Willems
Dhr. Th. van Kruijsdijk
 
Jarige 85-plussers: proficiat! 
11 juni  Mevr. A.C. van Vroenhoven
14 juni  Dhr. C.G. Willekes                  
14 juni  Mevr. P.S. Barendrecht            
17 juni  Dhr. G.W. Plukker                     
19 juni  Dhr. W.W. Zweers                     
20 juni  Mevr. M.J. Robben-Bots           
24 juni  Mevr. G.P. Galle-Overbruggen
28 juni  Dhr. E.H. Schreurs                    
30 juni  Mevr. J.A. Snoeck-Smeulders   
1 juli     Dhr. C. v.d. Tuin                          

3 juli     Mevr. G. Flierman-Stokvis         
7 juli     Mevr. C.A. Faber                      
9 juli     Mevr. E.M.J. Brugmans-Jongen 
13 juli   Mevr. A. v. Schoonderwalt      
14 juli   Mevr. AM de Win-Horsten
14 juli   Mevr. M.J. Appels-de Jager        
15 juli   Dhr. H. Wiebrands                      
19 juli   Mevr. M.J. v.d. Kolk                    
20 juli   Dhr. C.A. Maenhout
21 juli   Mevr. A.J. Beekx-Martens         
21 juli   Mevr. Th. Vermeer-v.d.Sande    
25 juli   Mevr. J.A. Destree Groenendijk 
30 juli   Mevr. F. v.d.Wittenboer-Houba 
31 juli   Mevr. D. Sanders-Muselaers    
6 aug.   Dhr. H.G. Hilberink                     
8 aug.   Dhr. J.A. v.d. Maagdenberg       
8 aug.   Mevr. A. Sarti-Sanders               

Ledenadministratie

advertorial
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INSCHRIJFFORMULIEREN 







 Ondergetekende meldt zich aan voor de hiernaast aangekruiste 

activiteit(en). De afrekening zal na de diners direct ter plekke worden 

gedaan aan de kassa van de restaurants. 

Lidnr: ....................................................................................................

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

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

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

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

Tel. ............................................   Mobiel : 06- ....................................

E-mailadres: .........................................................................................

Datum: ………………................  Handtekening: ..............................

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent hierbij 

machtiging aan PVGE Best onderstaand bedrag af te laten schrijven van 

zijn/haar bankrekening:

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

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

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

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

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

Tel. ....................................... Mobiel: 06- ...........................................

E-mailadres: .........................................................................................

Datum: .............................................Handtekening: .............................   

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij 

binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent hierbij 

machtiging aan PVGE Best onderstaand bedrag af te laten schrijven van 

zijn/haar bankrekening:

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

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

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

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

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

Tel. ....................................... Mobiel: 06- ...........................................

E-mailadres: .........................................................................................

Datum: .............................................Handtekening: .............................   

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit: Busdagtocht naar 

veelzijdig Duitsland en verleent hierbij machtiging aan PVGE Best 

onderstaand bedrag af te laten schrijven van zijn/haar bankrekening:

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

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

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

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

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

Tel. ...........................................    Mobiel : 06- ....................................

E-mailadres: .........................................................................................

Datum: ………………................  Handtekening: ..............................

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij 

binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Op Restaurant
Aankruisen (beide kan):

    

 Chin.Restaurant An Fong in Best

 Datum: 14 juli

 Aanmelden tot 4 april: 

 Kosten: € 17,00 p.p.  

 Aanmelden vóór 7 juli

 

  Rest. The Longhorn

 Eindhovense dijk 35 Oirschot

 Datum: 18 augustus, 18.00 u

 Kosten: € 19,50 p.p.  

 Aanmelden vóór 11 augustus 

      

 In te leveren bij: Corrie Hijnen

 Kruisparkweg 60, 5684AC Best

Donderdag 25 augustus-
vrijdag 26 augustus: 
2-daagse Treinreis Zwolle  

Inschrijven tot uiterlijk 18 juni. 
Incasso 25 juli.

Inschrijving liefst via de website of anders 

met dit formulier, in te leveren bij 

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

(0499-330044)

Kosten: 

 €165,00 (2-persoons kamer)  

 €200,00 (1-persoonskamer) 

(uw keuze aankruisen)

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Ria van de Ven, Raadhuisstraat 46, 5683 GG Best 

(tel. 06 16340103)

Je zorgt zelf voor de juiste identiteitspapieren en 

reis/annuleringsverzekering. Bij annulering vindt 

door PVGE geen restitutie plaats.

Busdagtocht: Veelzijdig 
Duitsland
zondag 4 september 2022, met 

EMA-reizen

Inschrijven uiterlijk 4 augustus 2022,  

Incasso: begin september  2022

De kosten van deze busdagtocht 

bedragen € 78,25 p.p

Geheugensteuntje
Op Restaurant

 Rest. An Fong

       Datum: 14 juli 

   Rest. The Longhorn

      Datum: 18 augustus 

Verstuurd / afgegeven 

d.d. ......................................................

Ingeleverd bij: Corrie Hijnen

Kruisparkweg 60, 5684AC Best

Er is geen automatisch incasso 

Ieder betaalt in het restaurant

Alleen voor afmelden : 

Wim Steenks 06-83335445

Geheugensteuntje

Vrijdag 22 juli: busreis
Ravenstein
Inschrijven tot uiterlijk 1 juli

vertrek 9.15 uur vanaf station Best

Kosten: € 45,-- p.p. Ingeschreven voor

aantal personen: ......................................

 Verstuurd / afgegeven 

d.d. ...........................................................

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (0499-330044)

Incassodatum: 18 juli 2022

Telefoon noodnummer alleen op

de reisdag zelf: Leo 06-26993710

Vrijdag 22 juli: busreis
Ravenstein
Inschrijven uiterlijk 1 juli

Incasso 18 juli

Gelieve dit inschrijfformulier in te

leveren bij:

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (0499-330044)

Kosten: € 45,00 per persoon

Keuze hoofdgerecht:

 Vis    Vlees      Vegetarisch

(uw keuze aankruisen)

Geheugensteuntje 

25 en 26 augustus-
2-daagse Treinreis Zwolle 

Inschrijven tot uiterlijk 18 juni. 

vertrek 9.15 uur vanaf station Best 
Ingeschreven voor aantal personen:

 ....................................................

Verstuurd / afgegeven 

d.d. ..............................................

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (0499-330044)

Incassodatum: 25 juli 2022

telefoon noodnummer alleen op de 

reisdagen zelf: Dick 06-51608482

Busdagtocht Veelzijdig Duitsland

zondag 4 september 2022

Ingeschreven voor aantal personen;

...........................................................

Verstuurd / afgegeven d.d. 

...........................................................

De kosten van deze reis bedragen 

€ 78,25 p.p. 

(incasso begin september 2022) 

Ingeleverd bij Ria van de Ven, 

Raadhuisstraat 46, 5683 GG Best 

(tel. 06 16340103)

Je zorgt zelf voor de juiste identiteits-

papieren en reis-/annuleringsverzekering.

Geheugensteuntje
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INSCHRIJFFORMULIEREN 










Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening. 

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

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

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

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

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

Tel.:.............................................. Mobiel : 06- ....................................

E-mailadres: ...........................................................................................

Datum: ............................................ Handtekening: .............................

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij 

binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening. 

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

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

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

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

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

Tel.:.............................................. Mobiel : 06- ....................................

E-mailadres: ...........................................................................................

Datum: ............................................ Handtekening: .............................

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij 

binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent hierbij 

machtiging aan PVGE Best nevenstaand bedrag af te laten schrijven van 

zijn/haar bankrekening:

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

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

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

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

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

Tel. ....................................... Mobiel: 06- ...........................................

E-mailadres: .........................................................................................

Datum: .............................................Handtekening: .............................   

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij 

binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Midgetgolf
Datum: vrijdag 22 juli

Tijd: 14.00 u – 17.00 u

Plaats: Broekstraat 4D Spoordonk

Kosten: € 8,00  Incassodatum: 18 juli 

Inschrijven uiterlijk 8 juli

Kruis aan: Ik kom

  op de fiets    

  per auto en neem max.  1 / 2 / 3 mensen mee    

  wil graag met temand meerijden

Inschrijving liefst via de website of anders 

met dit formulier, in te leveren bij 

René Hendriks, Zevensprong 31, 5683KN Best,

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Jeu de Boules 

Datum: 26 augustus
Tijd: 13.00 u – 17.30 u
Plaats: Amitié, 
Ambachtsweg 5, Best

Kosten: € 6,00 
Incassodatum: 22 augustus
Inschrijven uiterlijk 5 augustus,

Inschrijving liefst via de website of anders 

met dit formulier, in te leveren bij 

René Hendriks, Zevensprong 31, 5683KN Best,

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Geheugensteuntje

Midgetgolf

vrijdag 22 juli

Tijd: 14.00 u – 17.00 u

Kosten € 8,-- p.p. Ingeschreven voor 

aantal personen : ................................

Verstuurd / afgegeven d.d. 

...........................................................

René Hendriks, Zevensprong 31, 

5683KN Best, 

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Incassodatum: 18 juli 2022

Kruis aan: Ik kom 

  op de fiets     per auto en neem 

max.  1 / 2 / 3 mensen mee    

  wil graag met temand mee rijden

Geheugensteuntje 

Jeu de Boules

Datum: 26 augustus
Tijd: 13.00 u – 17.30 u
Plaats: Amitié, 
Ambachtsweg 5, Best

Ingeschreven voor aantal personen:

......................................................

Verstuurd / afgegeven 

d.d. ..............................................

René Hendriks, Zevensprong 31, 

5683KN Best,

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Kosten: € 6,00  

Incassodatum: 22 augustus

Kosten: € 24,45 met MJK

             € 32,45 zonder MJK 

Aankruisen wat van toepassing is:

Museumjaarkaart (MJK):   ja     nee 

 Ik wil met iemand meerijden

 Ik wil wel iemand meenemen

  

Inleveren bij  René Hendriks, Zevensprong 31, 

5683KN Best tel. 0499-371343 / 06-29187764

Klok en Peelmuseum

Locatie: Ostadestraat 23, Asten

Datum: 16 augustus 2022

Tijdstip: 11.00 uur

Aanmelden: 29 juli 2022

Incasso: 12 augustus

Klok en Peelmuseum

Locatie: Ostadestraat 23, Asten

Datum: 16 augustus 2022

Tijdstip: 11.00 uur

Aanmelden: uiterlijk 29 juli

 Ik wil met iemand meerijden

 Ik wil wel iemand meenemen

Ingeschreven voor aantal personen:

 ..................................................

 Verstuurd / afgegeven 

d.d. ............................................

bij  René Hendriks, Zevensprong 31, 

Best 5683KN Best 

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Geheugensteuntje
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Heb jij het idee dat je alleen bent als 

je gaat fitnessen en dat er geen gezel-

ligheid is in een sportschool? 

Dat je keer op keer dezelfde oefeningen 

moet doen, deze fout doet en er geen hulp 

is? Dan ben je bij ons aan het verkeerde 

adres.Er is altijd een trainer aanwezig die 

kan helpen bij al je oefeningen, die klaar 

voor je staat voor een praatje en ervoor 

zorgt dat je met plezier komt trainen.

Onze dag staat in het teken van 

lekker trainen en veel gezelligheid. 

Na de training staat de koffie klaar en 

gaat de gezelligheid gewoon door.

Zo komt iedereen als individu binnen 

en gaan we als groep weer naar huis.

Ben jij meer het type voor groepslessen? 

Sluit dan eens aan bij de

total body (low impact), zumba gold, 

spinning of een van de andere

groepslessen.

Daarnaast geven we exclusiviteit en 

korting aan PVGE leden. Zo zijn

onze abonnementen maandelijks 

opzegbaar en krijg je als volgt

korting:

Regulier 1x per week: 

€ 30,75  à PVGE: € 22,35 per maand

Voordeel €8.40 per maand

Regulier onbeperkt:   

€ 51,50   à PVGE: € 37,00 per maand

Voordeel € 14,50 per maand

Onze contactgegevens zijn:

tel.: 0499 - 379678  info@spear.nl 

Europaplein 1, Pand 22 5684 ZC Best

Gezelligheid bij Sportcenter Spear

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.: 830701

Arends Optiek 

Raadhuisplein 7, tel.: 390700 

Di-Air van de Sande

Spoorstraat 24, tel.: 371657

Barbershop Best Barbers 

& Best Coffee

Nieuwstraat 90, tel.: 323674

Bloemenshop Best

Wilhelminaplein 19, tel.: 398679

Bloemerie Best 

Kon. Julianaweg 31, tel.: 330660 

BMS bikes De Stad 9

Oirschot, tel.: 06-22406153

De 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 

Kap.Heerenstr.10, tel.: 398576

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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Rob Bol 

Penningmeester

Wintereik 1 5682 HN Best  

06-22904310

penningmeester@pvge-best.nl

Cor van den Bosch Voorzitter

Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

06-50638128

voorzitter@pvge-best.nl

Individuele belangenbehartiging

VACATURE

clientondersteuner@pvge-best.nl

Voorzitter 

Evenementencommissie

VACATURE

evenementen@pvge-best.nl

Christ Tunders Secretaris

Vicevoorzitter

Raadhuisstraat 46 5683 GG Best

Tel. 0499-391623

06-49970867

secretaris@pvge-best.nl

Sjef van Gastel Coördinatie Clubs 

Zaalhuur clubs en beheerder

Senioren Trefpunt

Michiel de Ruijterstraat 62 5684 BM Best 

06-83214814

clubcoordinator@pvge-best.nl

Luud Raaijmakers

Collectieve 

Belangenbehartiging

Dijkbeemd 28  5682 JR Best 

06-12763745

collectievebelangenbehartiging

@pvge-best.nl 

Koos Mulder

PR & Communicatie

Esdoornstraat 19 5682 CM Best

06-39681065

pr-communicatie@pvge-best.nl
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