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VoorwoordIn dit 
nummer:

Beste mensen,

De vakantieperiode is bij ons, senioren, beslist geen komkommertijd!
Een aantal clubs deed het wat kalmer aan, maar er was ook weer van alles te
doen. We gingen samen eten ‘Op Restaurant’, deden allerlei uitstapjes naar
musea, met de trein en met de bus zelfs op vakantie. De bridgeclub vierde haar
20-jarig bestaan met een feestelijke bridgedrive en we gingen zelfs terug in de
tijd in het prehistorisch museum in Eindhoven.

Van deze activiteiten kun je nog nagenieten in verslagen in deze Actief of op
onze website. Om er gezellig over na te praten wijs ik je ook graag op de
inloopmorgens bij ons honk het Senioren Trefpunt tegenover de molen. Op
woensdagen vanaf 10 uur kun je daar gewoon binnenlopen en aanschuiven om
eens bij te praten bij een kopje koffie of thee, en koekjes zijn er ook.

De laatste week van juli hebben we een open dag ‘Doen in ‘t Tejaterke’
gehouden voor leden en niet-leden. Met ruim 200 belangstellenden was het heel
gezellig en liefst 23 bezoekers hebben zich toen aangemeld als lid van onze
vereniging.

Voor deze nieuwe leden en uiteraard voor iedereen staat er weer veel op het
programma.
Alle clubs zijn weer volop actief. Je kunt ook weer samen ‘Op Restaurant’, de
evenementencommissie heeft een spelletjesmiddag georganiseerd en je kunt mee
met de treinreis naar het EDAH-museum en het kasteel in Helmond. Op onze
website of op de PVGE-Best Facebook pagina kom je verslagen tegen van
voorbije en aankondigingen van nieuwe activiteiten, meestal geïllustreerd met
foto’s.

Geïnteresseerd in ons nieuwe reisprogramma? Daarvoor nodig ik je uit te komen
naar Trefpunt Reizen of op de informatiemiddag, alle twee bijeenkomsten in ’t
Tejaterke. In deze Actief vind je ook een vooraankondiging van de Kerstproms,
een evenement dat ik je zeker wil aanbevelen.

Al die evenementen en activiteiten zijn mogelijk dankzij de inzet van 120
vrijwilligers. Zonder hen kan er geen PVGE zijn. Stopt er iemand, dan is het
meestal even zoeken naar een opvolger. Zo zijn er momenteel drie vacatures in
het bestuur. Daarvoor hebben we de hulp van jullie hard nodig. Lees het artikel
hierover verderop in deze Actief of er iets bij is dat bij jou past.

Cor van den Bosch (voorzitter)
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De dagen worden weer korter. Tijd
voor ouderwetse gezelligheid.  En wat
is er nu leuker dan samen een gezel-
schapspelletje te doen! Dat gaan we
doen in het Senioren Trefpunt op don-
derdag 20 oktober van 13.30 uur tot
16.00 uur
Bij aankomst word je ontvangen met
koffie/thee met wat lekkers. Dan legt 
Paul Holtermans van de bordspellen-
club een paar spellen uit, die je waar-
schijnlijk nog niet kent, maar die niet
moeilijk te spelen zijn.
 
Daarna is de keuze aan jou. Ga je de
uitdaging aan en kies je voor een van
de spellen van Paul? Of wil je liever
een bekend spel spelen, zoals Rummi-
kub, Scrabble of Yahtzee? Of wil je
liever een kaartje leggen? Natuurlijk
kun je als de tijd het toelaat ook voor
meerdere opties kiezen.

Tijdens het spel of in een pauze tussen
de spelletjes door kun je nog een kopje
koffie of thee halen bij de bar (bij de
prijs inbegrepen).
 
Kosten en inschrijven 
De kosten voor deze spelmiddag zijn

€ 4,00. Dit bedrag wordt op 17 oktober
afgeschreven van je rekening.
Inschrijven doe je online via de website
www.pvge.nl/best/activiteiten of met
het inschrijfformulier verderop in dit
blad. De inschrijving sluit donderdag
13 oktober.

Kom meedoen met de Spelletjesmiddag op
20 oktober in het Senioren Trefpunt

 
Alle leden en andere reislustige be-
langstellenden nodigen we dit jaar
weer uit voor een gezellige middag op
vrijdag 4 november van 13.00 tot 16.00
uur in de grote zaal van ’t Tejaterke.
Daar krijg je te horen welke reizen en
dagtochten we het volgend jaar willen
gaan ondernemen.
 
Terugblik op 2022 
Maar we beginnen de middag met een
terugblik via foto’s en films op de rei-
zen die we in 2022 hebben onderno-
men: zes dagen naar België, Blanken-
berge, vijf dagen naar de Moezel, en
vijf dagen naar Odoorn in Drenthe.
Verder de dagtochten naar de Bies-
bosch, de dagtocht ‘Veelzijdig Duits-
land’ en de eerste dagtocht: het be-
zoek aan de musical Dagboek van een
Herdershond.
 
Reisplannen voor 2023 
Daarna hoor en zie je de reizen die we
in 2023 voor je in petto hebben. Dat
zijn meerdaagse reizen naar een Eu-
ropese hoofdstad en naar Engeland,
Lake District. Ook weer een 5-daagse
reis voor senioren, dit keer naar Oot-
marsum in de Achterhoek met natuur-

lijk allerlei leuke uitstapjes. En uiter-
aard ook mooie dagtochten en bus-
uitstapjes.
Samen willen we deze middag peilen
welke reizen het meest in de smaak
vallen, zodat we ook voor 2024 weer
een uitgekiend reisprogramma kunnen
maken. En natuurlijk zijn er hapjes en
een drankje. De toegang is gratis.

 
Aanmelden 
Als je interesse hebt deze bijeenkomst
bij te wonen, laat het dan weten opdat
wij de zaal en ontvangst goed kunnen
voorbereiden. Geef je deelname liefst
direct door, maar uiterlijk 30 oktober,
via het inschrijfformulier achter in dit
blad of via de website
www.pvge.nl/best
 

Trefpunt Reizen op vrijdag 4 november
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vlees, vis of vegetarisch (drankjes zijn
voor eigen rekening).
 

30 oktober: Treinreis naar Kasteel Helmond en
het EDAH-museum

Op deze reis voor leden van de Trein-
reisclub, georganiseerd door Nellie van
Laarhoven en Lenie Rijkers, wordt kas-
teel Helmond en het EDAH-museum
bezocht. We verzamelen om 9:30 uur
bij station Best. Vertrek 9:45 uur en
aankomst station Helmond 10:18 uur.
Na ongeveer 15 minuten lopen arri-
veren wij bij Kasteel Helmond.
 
Droomkasteel 
Wij worden ontvangen met koffie/thee
en een heerlijk dagvers gebakje in het
sfeervolle Kasteelcafé. Aansluitend
komt de kasteelgids ons halen en
neemt ons mee door de 700 jaar oude
grootste waterburcht van Nederland.
Tijdens deze rondleiding leer je op een
leuke manier alles over de geschiedenis
van het 14e-eeuwse Kasteel Helmond.
Na de rondleiding volgt nog een heer-
lijke uitgebreide lunch in het Kasteel-
café of in de Ridderzaal.
 
EDAH-museum 
Na de lunch gaan we vervolgens naar
het leuke EDAH-museum op ongeveer
15 minuten lopen vanaf Kasteel Hel-
mond. Hier volgt een mooie rondlei-
ding en je waant je tijdens de rond-
leiding in het boodschappen doen in
de vorige eeuw. Na de rondleiding ge-
nieten we nog na met een lekker kopje
koffie/thee of iets fris.
We nemen de trein terug naar Best en
lopen naar Prinsenhof voor een heer-
lijk driegangenmenu met keuze uit

Hoeveel kost het? 
De kosten, inclusief de genoemde en-
trees, koffie gebak, lunch, consumptie
en diner bedragen € 51,50 indien je
een Museumkaart, Vriendenloterij Vip-
kaart of Introducé Vip-kaart hebt. En
anders € 62,50. Incassodatum is 24 ok-
tober.
De treinreiskosten zijn voor eigen reke-
ning. De meeste treinreisclubleden
hebben een treinabonnement, waar-
mee per abonnement 3 personen met
40% korting mee kunnen reizen.
Wie in het bezit is van een Vrienden-
loterij introducé Vip-kaart wordt ge-
vraagd dit bij inschrijven aan te geven,
zodat medereizigers die niet in het
bezit zijn van een Museumkaart met
de introducé Vip-kaart(en) voor een
gereduceerde prijs mee kunnen.
 
Aanmelden 
Inschrijven kan tot uiterlijk 14 oktober;
Met deze treinreis kunnen maximaal
40 personen mee. Niet-clubleden kun-
nen altijd een proefreisje meemaken
om de sfeer te proeven. Inschrijven doe
je bij voorkeur via de website: https://
www.pvge.nl/best/clubs/overige-clubs/
treinreisclub/programma-treinreisclub/.
Of anders het inschrijfformulier in dit
blad, in te leveren bij Jolien Wiertz,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best, tel.
330044.
Vergeet niet je menukeuze vlees/vis/
vegetarisch op te geven.
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PVGE-infomiddag op 17 november
 

al die clubs en evenementen -  dat is
dan voor de meeste nieuwe leden nog
niet goed te doen.
 
Daarom is er na de grote open dag in
de zomer, gericht op belangstellende
niet-leden, een kwartaal later in het
najaar deze informatiemiddag voor
vooral de nieuwe leden. Zij kunnen
alles te weten komen over PVGE Best
met zijn meer dan 30 clubs, 25 evene-
menten per jaar, een tiental trein- en
busreizen in binnen- en buitenland,
restaurantetentjes, winkelkorting, hulp
bij belastingen, thuisadministra-tie,
hulp bij klussen en nog veel meer. Het
blijkt dat zich dan weer nieuwe leden
inschrijven voor clubs en evene-
menten.

 
De infomiddag wordt gehouden in ’t
Tejaterke aan de Max Bossustraat 1 in
Best op donderdag 17 november van
14.00 uur tot 17.00 uur.
 
Alle organisatoren, begeleiders en uit-
voerders van de activiteiten van onze
PVGE zijn er op deze informatiemarkt
om in hun kraampjes al je vragen te
beantwoorden. Met nadruk nodigen
wij dus nieuwe leden uit te komen
kijken maar uiteraard is iedereen wel-
kom.
Je wordt ontvangen met koffie of thee
en er worden filmpjes getoond. Het is
een gezellige middag, waarop je een
praatje kunt maken met gelijkgestem-
den, kortom Plezierig, Verrassend,
Gezellig en Enerverend.

Met 14 leden van de PVGE hebben wij
op 16 augustus jl. een bezoek gebracht
aan het museum Klok en Peel in Asten.
Wij werden daar zeer vriendelijk ont-
vangen met koffie/thee en een lekker
stuk vlaai, waarna de gids ons meenam
voor een mooie rondleiding door het
Klokmuseum.
Niet alleen hingen er in het museum
Nederlandse klokken, maar van over
de gehele wereld. Ook het fraaie
astronomische kunstuurwerk en een
werkende reconstructie van een Ara-
bisch wateruurwerk uit het begin van
de 13e eeuw zijn zeker de moeite
waard. Vervolgens stond ons een goed
verzorgde en zeer uitgebreide lunch te
wachten.
 
Mammoet, oeros, mastodont 
Na de lunch volgde een interessante
rondleiding door het Peelmuseum. De
gids vertelde over de bijzondere ge-

schiedenis die miljoenen jaren terug-
gaat en welke dieren in het verleden er
hebben geleefd, waaronder een mam-
moetskelet, een levensechte oeros, een
mastodont, maar ook fossielen en
haaien. De vele dieren en planten die
nu in de Peel leven en groeien waren
ook te aanschouwen.
Na afloop werden wij nog getrakteerd
op een lekker drankje. Daarna kon je
op eigen gelegenheid nog beide mu-

sea bezoeken of de fantastische tuin
(met enkele leuke interactieve onder-
delen) gaan bezichtigen.
 
Al met al een zeer geslaagde dag met
dank aan de Evenementencommissie
die deze dag heeft georganiseerd.

Een zeer geslaagd bezoek - Museum Klok en
Peel

Speciaal voor nieuwe leden, maar iedereen is welkom

Deze infomiddag is vooral bedoeld
voor iedereen die afgelopen jaar PVGE-
lid is geworden. Eerder hielden we dit
jaar ‘Doen in ’t Tejaterke’, waarbij
vooral de niet-leden met de PVGE
kennis maakten. Een mooi aantal werd
lid en ook door dit jaar heen mochten
we in de eerste drie kwartalen 86
nieuwe leden begroeten. Maar om dan
zicht te krijgen en keuzes te maken uit
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Onze jazzdansgroep was blij verrast
dat we bij de PVGE tijdens ‘Doen in ’t
Tejaterke’ mochten optreden. Er werd
vanuit de tribune enthousiast geklapt
en er gingen zelfs spontaan 5 dames
uit het publiek meedansen. Het is leuk
als je de waardering krijgt van leeftijd-
genoten.
Onze groep bestaat al heel lang en bij
sommige leden gaat de leeftijd spelen.
Meestal stoppen ze dan en is de PVGE
en stichting Avondje-Uit een fijn ver-

volg om nog prettig bezig te blijven.
 
Lust en leven 
Maar dansen is onze lust en ons leven!
Wenda onze dansjuf heeft zelf heel
veel plezier in onze dames. Niet alleen
omdat we met de gekste voorstellen
voor een nieuwe dans meteen mee-
dansen, maar ook omdat we elk jaar
een paar gezamenlijke activiteiten
doen.
Wat gekke voorstellen: dansen op de

muziek van “Big Spender” van Shirly
Bassey, “Sexbom” van Tom Jones, “de
Twist” van Chubby Checker, en “Blue
Suede Shoes” van Elvis. We zijn nu met
een dans bezig van “Sister Act”.
De kleding maken we zelf. Dus nu
wordt het weer zoeken naar modellen
van nonnenkleding die toch dansbaar
zijn. Voor de zomerstop hebben we
altijd een fietsuitje. We fietsen dan ca.
30 km en lunchen in een leuk restau-
rant. Zie foto: lunchen bij “de Helden
van Kien”.
 
Vriendinnen 
De choreografie bedenkt Wenda zelf
en past het aan op onze mogelijkhe-
den. Elke donderdagochtend is “onze”
ochtend. Eerst een uur dansen met
warming up en cooling down, en dan
nog een half uurtje gezellig koffie
drinken. Daardoor is het een echte
vriendinnengroep geworden.
We hopen op nog meer vriendinnen
die van dansen houden. Ben jij dat?
 
Jolien Wiertz, tel. 06 50638132

Jazzdansen, soepel en elegant

Voor mensen in een rolstoel of als je
moeilijk ter been bent zijn er aparte
parkeerplaatsen. Geef dit a.u.b. door
op het inschrijfformulier, dan ontvang
je thuis een P-kaart om dicht bij de
ingang te kunnen parkeren. Vermeld
a.u.b. ook als je niet met eigen vervoer
kunt komen of als je iemand in je auto
kunt meenemen. Natuurlijk kun je ook
lopend of met de fiets komen.
 

 
 
Zoals gebruikelijk worden er voor de
tafeldecoratie tijdens de kerstviering
kerststukjes gemaakt door een aantal
vrijwilligers. Hiervoor hebben we 
potjes nodig om ze in te maken.  Heb
je nog zo goed als nieuwe potjes staan,
dan zijn we er blij mee.
De potjes kunnen worden ingeleverd
op maandagmiddag in het Senioren
Trefpunt aan de Nazarethstraat. In de
hal staat een doos waar je de potjes in
kunt zetten. Informatie bij Olga van
der Meulen, tel.nr 06 28156167.

Na een aantal jaren dat de kerstviering
noodgedwongen niet mocht door-
gaan, rekenen we erop dat we dit jaar
weer een gezellig samenzijn kunnen
houden op onze vertrouwde plaats:
het Heerbeeckcollege. Het programma
van deze kerstviering is als volgt:
 
De ontvangst is tussen 14.00 en 14.30
uur. Je neemt hiervoor de ingang aan
de Willem de Zwijgerweg. Je krijgt ter
verwelkoming een kopje koffie/thee
met iets lekkers. Om 14.30 uur wordt
de kerstviering geopend door onze
voorzitter Cor van den Bosch.
Hierna gaan we naar de grote zaal
voor diverse optredens in de kerstsfeer,
een mix van zang, muziek en verhalen.
Deels uit onze eigen vereniging en
deels door een ervaren artiest. Laat je
verrassen!
In de pauze kan iedereen een drankje
halen aan het buffet.
 

Na de optredens wordt het dinerbuffet 
geopend en gaan we gezamenlijk ge-
nieten van heerlijke gerechten ver-
zorgd door restaurant An Fong. Als je
speciale dieetwensen hebt kun je dit
bij de opmerkingen op het inschrijffor-
mulier schrijven. Drankjes kunnen weer
aan het buffet gehaald worden. Rond
20.00 uur is de kerstviering afgelopen
en gaat iedereen hopelijk tevreden
naar huis.
 
Kosten en inschrijven 
De entreeprijs voor dit alles bedraagt
€ 15,00 per persoon en zal op de ge-
bruikelijke manier worden geïnd. De
incassodatum is 5 december 2022.
Aanmelden zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk 27 november, liefst via de
website (inschrijfformulier evenemen-
ten) of met het inschrijfformulier ver-
derop in dit blad.
 

 
op zondag 18 december
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Op zondag 23 oktober organiseert
PVGE Best na enkele jaren weer het
tennistoernooi op de tennisbanen van
LTV Best, Randweg 8 in Best. Deelname
aan het toernooi staat open voor leden
en introducees van PVGE Best die
beschikken over enige tenniservaring.
Er worden alleen dubbels gespeeld.
 
Programma 
We beginnen om 9.30 uur met koffie
of thee. Om 10 uur starten de
wedstrijden. Iedereen speelt 3 keer een
half uur en krijgt daardoor steeds een
half uur rust. In die tijd kan worden
genoten van een drankje in de gezel-
lige bar met uitzicht op de banen.
Iedere deelnemer en toeschouwer
krijgt 2 consumptiebonnen. De koffie
of thee bij de start en bij de lunch is
gratis. De lunch wordt gehouden na de
eerste 3 rondes en zal bestaan uit een
kop soep en broodjes.

Na de lunchpauze worden de finale
partijen gespeeld, waarna de prijs-
uitreiking plaatsvindt.
 
Aanmelden 
Je kunt je opgeven als deelnemer(s)
aan het tennistoernooi en/of als toe-
schouwer(s). De deelnamekosten
bedragen € 12.50 per persoon.  Dat
geldt evenens voor de toeschouwers,
die dan ook de hele dag kunnen ge-
nieten van het tennissen, de consump-
tiebonnen en de lunch.
De incassodatum is 17 oktober.

Uiterste inschrijfdatum is 12 oktober.
 
Inschrijven doe je bij voorkeur via
de website pvge.nl/best/activiteiten of
via het inschrijfformulier achter in dit

blad, dat je inlevert bij Rob Bol,
Wintereik 1, tel. 0622904310,
e-mail: robert.bol@onsmail.nl.
Bij hem kun je ook terecht voor
meer informatie.
 

Acht jaar meedenken met reisideeën,
over het functioneren van de reis-
commissie en vanaf 2016 ook het
organiseren en begeleiden van een
meerdaagse reis en een aantal dag-
tochten. Zo heeft Ria meegeholpen
aan de opbouw van de reiscommissie
en aan het jaarlijks voorbereiden van
een mooi reisprogramma voor PVGE
Best. We denken terug aan de reis naar

Dresden en dagtochten als de tocht
naar de scheepsliften in Strépy. Tot
besluit dit jaar de bijzondere dagtocht
naar Duitsland met een bezoek aan de
Garzweiler Bruinkoolgroeve, een rit
met de Schwebebahn in Wuppertal en
bezichtiging van de markante Maria-
dom in Neviges. Steeds was ook Christ
daarbij om Ria in de begeleiding te
ondersteunen.

 
Samen waren Ria en Christ een team,
ook in de werkgroep van de Treinreis-
club. Vanaf 2013 organiseerden zij elk
jaar een treindagreis, met onderbre-
king tijdens de coronajaren, totaal
zeven reizen, naar Goes, Hoorn/Enk-
huizen, Bootreis Maastricht-Luik, Pam-
pus, Naarden en Steyl. Hun laatste reis
op 13 september ging naar Leerdam
met bezoeken aan de glasblazerij, het
Glasmuseum en een stadswandeling.
En altijd - zowel bij bus- als treinreizen
- met een uitstekende keuze van
plaatsen voor koffiepauzes, lunches en
diners. Alle lof!
 
Ria en Christ gaven begin september
aan om na de reis naar Leerdam met
het organiseren van reizen zowel voor
bus als trein te stoppen. De reizigers
die meegingen in de twee laatste
reizen hebben bij die gelegenheden al
afscheid genomen in een dankwoord
en met een cadeaubon. Voor iedereen
die dat nog niet deed en vanuit de
reiscommissie en de treinreiswerkgroep
geven wij hier graag deze blijk van
dank. Dankjewel Ria en Christ!

Ria van de Ven en Christ Tunders, bedankt voor
al die mooie reizen

23 oktober: Tennistoernooi PVGE Best
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De dagtochten van PVGE Best zijn
altijd erg in trek. Eerder dit jaar zijn we
naar Dagboek van een Herdershond en
naar de Biesbosch geweest. De derde
dagtocht van dit jaar was iets bijzon-
ders. Met 49 medereizigers gingen we
naar Duitsland.
Om 8 uur ’s ochtends was iedereen
weer ruim op tijd in de bus. Onze fa-
voriete chauffeur en reisleider Isidoor
was weer blij ons te zien. We hadden 2
excursies in de ochtend, daarom deze
keer geen koffie met gebak in een

restaurant onderweg, maar had Isidoor
gezorgd voor koffie en een lekkere
koek op de plek waar de eerste excur-
sie plaatsvond.
 

Opmerkelijk uitzicht  
We kregen het uitzicht op de bruin-
koolwinning in Garzweiler. Een onge-
looflijke grote kuil waar met enorme
machines de bruinkool wordt afge-
graven. De bruinkool bevindt zich
onder het plaatsje Garzweiler en dat
moest worden verhuisd naar elders. Zo
staan er nog 8 plaatsjes op de rol om
verplaatst te worden. Er zijn in Duits-
land economisch winbare voorraden
ter grootte van 40 miljard ton. De
meeste bruinkool wordt gebruikt voor
elektriciteitsopwekking door elektri-
citeitscentrales die vlak bij de groeves
staan.
 
Zweven boven de Wupper 
Een tweede excursie die ochtend ging
naar Wuppertal. De Wuppertaler
Schwebebahn (zweeftrein) is een
hangende monorail, ontworpen door
ingenieur Eugen Langen.

 
Gratis opleiding belastinginvuller 
Misschien is dit werk ook iets voor jou.
Als je ervaring hebt met invullen van
belastingpapieren, of je bent admini-
stratief goed onderlegd, overweeg dan
om belastinginvuller te worden. Wij
bieden je een gezellig team, interes-
sante tijdsbesteding en een gratis op-
leiding als belastinginvuller.
Het gaat om eenvoudige aangiftes.
Meestal is in maart alles klaar, maar
kan er op andere tijdstippen wel assis-
tentie nodig zijn voor de toeslagen.
 
Waar moet je aan denken om ons team
te helpen?:
-  je hebt ervaring met het invullen van
belastingaangiftes;
-  je hebt kennis van de zorg- en de   
huurtoeslag of je wil dit leren;

-  je bent geïnteresseerd in ontwikke-
lingen op belastinggebied;
-  je hebt ervaring met het werken met
computers;
-  je bent bereid om, naast enige zelf-
studie, de jaarlijkse opleidingsbijeen-
komst voor belastinginvullers te vol-
gen;
-  je bent in ieder geval beschikbaar in
de aangifteperiode die loopt van fe-
bruari tot mei;
 
Heb je vragen of ben je geïnteres-
seerd? Neem dan contact op met Leo
de Wals, telefoon 0499 310309.

Voor veel senioren is het invullen van
de jaarlijkse aangifte een groot pro-
bleem. Daarom heeft ook de PVGE Best
een belastingservice in het leven ge-
roepen volgens het principe 'voor ou-
deren door ouderen'. Dat hiermee in
een behoefte wordt voorzien blijkt
wel. Jaarlijks helpt dit team van 4 vrij-
willige belastinginvullers de Bestse
senioren met meer dan 60 aangiften.
 
Het is leuk werk. Je ontmoet mensen.
De dienstverlening is zeer concreet en
deze mensen wordt in weinig tijd een
grote dienst bewezen. We doen dit
vrijwilligerswerk tegen een kleine ver-
goeding al meer dan tien jaar.
Om deze dienstverlening op peil te
houden, is het belangrijk dat het team
op sterkte blijft. Er is daarom steeds
plaats voor nieuwe vrijwilligers.

Een heel bijzondere dagtocht!

Belastinginvuller voor senioren, iets voor jou?
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De exploitatie begon op 1 maart 1901.
En het zweeft nog uitstekend. We
mochten instappen en gedurende een
half uur meerijden tot het eindpunt.
Heel bijzonder, het doet denken aan

een metro, maar dan bovengronds en
met de rails aan de bovenkant van de
trein. Een klein deel zweef je boven de
stad en het grootste deel boven de
rivier de Wupper.
 
Sfeervol Mariadom 
Daarna een bezoek aan de Mariadom
in Neviges. Deze werd in 1968 ontwor-
pen door de architect Gottfried Böhm
en is geheel uit beton opgetrokken.
Een zeer bijzonder gebouwencomplex,
met prachtige platanen omgeven. De
één vindt het mooi de ander afschuwe-
lijk. Maar interessant en bijzonder is

het zeer zeker. Ikzelf vond het heel
mooi en indrukwekkend. Vooral ook
de schitterende glas-in-loodramen die
het gebouw binnen een heel bijzonde-
re sfeer geven.
Zoals gebruikelijk eindigde de dag met
een heerlijk driegangendiner.

Voor foto’s van deze reis: zie website
www.pvge.nl/best/vlieg-en-busreizen/,
onderaan de pagina “Foto’s en versla-
gen”.
                                         Jolien Wiertz
 

Als vooraankondiging melden wij
graag dat de traditie van de Kerst-
proms, zoals die jaarlijks in de prachti-
ge theaterzaal van de Legerplaats
Oirschot plaatsvond, na drie jaar weer
terug is!
We hadden al een voorproefje met een
zeer geslaagde Paasproms in maart dit
jaar. Het enthousiasme van de ruim
300 toehoorders was reden ook de tra-
ditionele Kerstproms voor 2022 voor te
bereiden.
 
Het team van PVGE, KBO en Senioren-
RaadBest organiseert dit muzikaal
spektakel in samenwerking met de
leiding van de Generaal Majoor de
Ruyter van Steveninckkazerne en de
Fanfare Bereden Wapens van de

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

Vertrouwen geeft rust

Brederodekazerne in Vught. Ook zal
als vanouds weer een bekende artiest
extra luister bijzetten. Schrijf dus vast
in je agenda dat het concert zaterdag-
avond 17 december plaatsvindt.

 
De Legerplaats Oirschot wil met deze
concerten graag iets doen voor de
gemeenschap in de regio en stelt de
opbrengst van dit benefietconcert
altijd beschikbaar voor een goed doel.
Besloten is dat de opbrengst ten goede
zal komen aan het project ‘GezondBest
samen fit’, ons project voor iedereen
die aan zijn/haar gezondheid wil wer-
ken.
 
Het Proms-concert op de kazerne in
Oirschot is voor iedereen toegankelijk.
De kaartjes zijn openbaar verkrijgbaar.
De prijs, manier van bestellen zal o.a.
via Actief, nieuwsflitsen en in Groeiend
Best worden bekendgemaakt.
Voor leden van de PVGE en KBO die
niet op eigen gelegenheid willen of
kunnen gaan, wordt er vervoer per bus
geregeld vanuit Best naar de Leger-
plaats en na afloop weer terug.
(foto van Freke van der Esch)

PVGE, KBO en SeniorenRaadBest organiseren
samen Kerstproms 2022
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Het lijkt nu nog ver weg, maar nu de
dagen snel korter worden is het er
eerder dan je denkt: de gezellige
kersttijd. De meeste mensen willen dan
groen in huis, in de vorm van een
kerstboom of een mooi kerststuk. Nog
leuker is het als dat kerststuk zelf is

8 december: Workshop kerstbloemstuk
gemaakt. We kondigen nu alvast een
speciale workshop aan voor het zelf
maken van een prachtig kerststuk voor
in huis.
Deze workshop zal exclusief voor
PVGE-leden gegeven worden door de
professionele bloemspecialist Dick
Boekholt, eigenaar van Bloemenshop
Best. Hij vindt plaats op donderdag 8
december van 19.00 uur tot ongeveer
21.30 uur, en wel in het Senioren
Trefpunt aan de Molenveste (schuin
tegenover de molen). Het is op een
avond, zodat ook nog werkende leden
kunnen deelnemen.
 
Wat je gaat doen 
Je wordt ontvangen met koffie of thee
met iets lekkers erbij. Tijdens de koffie
laat Dick zien wat je kunt maken met
de materialen die hij voor ons heeft
meegenomen.  Op de foto zie je een
voorbeeld van wat je zou kunnen
maken. Wil je er echt iets persoonlijks
van maken, dan mag je ook een klein
eigen voorwerp in het stuk verwerken.
Als je het hebt is het handig als je zelf

een mesje en een snoeischaar
meeneemt. Verder zorgt Dick overal
voor en hoef je dus niets mee te
nemen. Daarna ga je aan de slag, Dick
leert je de fijne kneepjes zodat je aan
het eind van de avond een echt
pronkstuk mee naar huis neemt.
 
Kosten en inschrijven 
De kosten voor deze gezellige avond
zijn € 37,50. Dit is inclusief alle
materialen, koffie/thee/gebak en niet
te vergeten het prachtige eindresul-
taat, met een winkelwaarde van €40,
dat je mee naar huis neemt.
 
Om iedereen goed te kunnen bege-
leiden is er een beperkt aantal plaat-
sen, dus schrijf je snel in. Doe dat via
www.pvge.nl/best/activiteiten. De
inschrijving sluit donderdag 24
november.

De bridgeclub zou de bridgeclub niet
zijn, als er ook op hun feestelijke 20-
jarige jubileum dag niet gezellig zou
worden gebridged. En dan na al het
denkwerk een verrukkelijk streling van
de smaakzintuigen. Dat gebeurde
afgelopen vrijdag 2 september op een
speciale plek, namelijk in Het Wapen
van Liempde.
 
De meeste mensen waren daar al ruim
voor aanvang aanwezig op het mooie
terras, waar koffie met heerlijk vers
gebak geserveerd werd. Maar om half
twee ging iedereen toch naar binnen
om plaats te nemen aan de bridge-
tafels.
Nadat clubcoach Ina Lodewijks ieder-
een welkom had geheten, werd er
gespeeld, en wel in 2 lijnen, 14 paren
in de blauwe lijn, 12 in de rode lijn. Er
werd wel veel gepraat, maar af en toe
was het toch heel stil; iedereen was
dan in opperste concentratie
 

Heerlijk buffet  
Halverwege de middag belde de
voorzitter van de PVGE, Cor van den
Bosch, en wenste allen een hele fijne
middag en avond. Even na 18.00 uur
stonden er twee soepen klaar, mos-
terdsoep en tomatensoep. Heerlijk
smaakte die. Ondertussen werd het
buffet klaargezet en haalde tafel na
tafel het eten op. Wat daar allemaal

stond zag er verrukkelijk uit. Er was
veel keuze: ham-aspergerolletjes,
rosbief, paté, garnalen, 4 salades,
poulet madras etc. Te veel om op te
noemen en er was meer dan genoeg
voor iedereen.
Na dit overheerlijke buffet met nog
een lekker ijsje na met slagroom en
karamel- of chocoladesaus naar keuze,
vond rond 20.30 uur de prijsuitreiking
plaats.

PVGE Bridgeclub vierde een stralend 20-jarig
jubileum
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Prijsuitreking 
De poedelprijs ging naar Frans en Tiny
Hendrikx, de 50% prijs naar Brigid en
Leo de Wals, de eerste prijs in de rode
lijn was voor Marie-Louise Matheeuw-
sen en Dick de Jong met een score van

61,25%, en in de blauwe lijn was de 1e
prijs voor Margriet Conijn en Diny
Tielman met een score van 66,42 %,
een prachtige prestatie.
Bram Flierman stond op en bedankte
de organisatie voor het heerlijke eten,

> Jij gaat het team coördineren van
vrijwilligers die leden ondersteunen,
bijvoorbeeld met thuisklussen, met
thuisadministratie, met het invullen
van de belasting, het vervoer naar
verenigingsactiviteiten, leden bezoe-
ken bij ziekte of verlies of bij vreugde-
volle gebeurtenissen, leden helpen met
vragen of problemen met gemeente.
 
> Jij draagt er zorg voor, dat de
evenementen die worden opgezet en
uitgevoerd door leden van de evene-

Onze vereniging PVGE Best biedt haar
1200 leden vele activiteiten en evene-
menten, waar zich maar liefst 120 vrij-
willigers voor  inzetten. Om alles te
coördineren en te ondersteunen is een
voltallig bestuur nodig. Voltallig wil
zeggen: acht mensen met verschillende
taken. Op dit moment is het bestuur
met z’n zessen en als het nieuwe jaar
begint dan zijn er nog maar vijf. Dat is
echt te weinig. Daarom deze oproep:
als je de vereniging een warm hart toe
draagt, overweeg dan eens om een
taak in het bestuur op je te nemen.
 
Wat zou je kunnen gaan doen? 
Overweeg eens of een van de volgende
bestuurstaken iets voor jou is: 
 
> Jij ondersteunt de vereniging in de
voorbereiding en notulering van ver-
gaderingen, in het informeren van
nieuwe leden en het vastleggen van
beleidsbeslissingen in de reglementen
van de vereniging. Ook zorg je ervoor
dat belangrijke bijeenkomsten zoals de
Algemene ledenvergadering tijdig
worden gehouden en verzorg je de bij-
horende uitnodigingen en verslagen.
 

mentencommissie passen in het jaar-
programma van de vereniging en van
de activiteiten van de clubs. Je onder-
steunt de uitvoering ervan, ook van
evenementen die het bestuur initieert
voor werving of informatie aan leden
en niet-leden.
 
Ben je geïnteresseerd? 
Heb je het gevoel dat een van deze
functies misschien iets voor jou is?
Misschien omdat je op dit terrein er-
varing hebt vanuit je eerdere baan of
vrijwilligerswerk? En dat je die kennis
en ervaring ook nu weer wil inzetten
voor andere mensen bij de PVGE? Dan
willen we graag met je meedenken.
Zeg je ja, dan ga je deel uitmaken van
een enthousiast en hecht bestuur in
collegiale samenwerking.
Meer weten? De bestuursleden die nu
deze taken uitvoeren willen graag met
je praten over wat de functies in de
praktijk precies inhouden.
Voel je je aangesproken, neem dan
contact op met de voorzitter van het
bestuur Cor van den Bosch
(06-50638128).

de consumpties, en vooral ook voor de
geweldige, gezellige dag en de uit-
muntende organisatie.
En zo eindigde dit stralend 20-jarig
jubileumfeest van de PVGE bridgeclub.
 

6 okt    14.00 u   Lezing Rondom laatste levensfase – Prinsenhof
12 okt  18.00 u   Op Restaurant – Prinsenhof
20 okt  13.30 u   Spelletjesmiddag – Senioren Trefpunt
23 okt    9.30 u    PVGE Tennistoernooi – LTV Randweg 8
30 okt    9.30 u    Treinreis Helmond – NS station
4 nov   13.00 u    Trefpunt Reizen – ‘t Tejaterke
17 nov 18.00 u    Op Restaurant – De Verwennerij, Oirschot
17 nov 14.00 u     PVGE Infomiddag – ‘t Tejaterke
8 dec   19.00 u     Kerstbloemstuk maken - Senioren Trefpunt
17 dec                  Kerstproms - kazerne Oirschot
18 dec 14.30 u     PVGE Kerstviering – Heerbeeckcollege

Evenementenkalender

Wie wil ons bestuursteam komen versterken?
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Het is een zonnige donderdagmorgen
op 25 augustus en het belooft een
warme dag te worden. Er staat een
vrolijk groepje bij het station in Best.
Als er een auto voor komt rijden
stappen drie van hen in en weg zijn ze
weer. Het zijn de deelnemers aan de
tweedaagse treinreis naar Zwolle en
Hattem. Omdat er geen treinen naar
Den Bosch rijden hebben organisato-
ren Ellen en Dick de Jong een aantal
PVGE-leden bereid gevonden hen per
auto naar Den Bosch te brengen.
Geweldig !
 
Van Den Bosch gaat het per trein ver-
der naar Zwolle en per bus naar het
Campanille hotel waar een kopje kof-
fie met iets lekkers op ons wacht. Dan
een korte wandeling naar de prachtige
Hofvlietvilla voor een prima verzorgde
lunch.
 
Moordenaarskruis in Zwolle 
Daarna staan twee enthousiaste gidsen
klaar om ons mee te voeren door de
verrassende steegjes en straten van
deze Hanzestad met prachtige gevels
en gebouwen uit de 14e en 15e eeuw.
Met mooie verhalen over de "Peper-
bus", de toren van de O.L.V. Basiliek
met daarin het 'Moordenaarskruis" en
de oude raadszaal van het gemeente-
huis waar recht gesproken werd met
houten en ijzeren zwaard.

Na "een uur, vanwege de warmte", die
op ons verzoek toch 1.5 uur werd, was
iedereen toe aan een verkoelend
drankje op het terras. We namen af-
scheid van de gidsen en konden de rest
van de middag zelf invullen. De eerste
dag werd afgesloten met een diner in
restaurant Het Refter.
 
Broodkonijnen in Hattem 
Vrijdag was het weer omgeslagen. De
uitbundige zon had plaatsgemaakt
voor een bewolkte lucht en ook de
drukkende warmte was verdwenen. Na
een heerlijk ontbijt reden we via de
bagagekluisjes op station Zwolle met

Tweedaagse reis naar Hanzesteden vol
verrassingen

de bus naar Hattem, ook een Hanze-
stad en in het verleden concurrent van
Zwolle en Kampen. Na een korte
wandeling door de historische straten
werden we ontvangen in het Bakkerij-
museum. Hier zijn allerlei bakkers- en
banketbakkersbenodigdheden te zien
en wordt een inkijkje gegeven in het
leven van 100 jaar geleden.
Een hoogtepunt was de bakkersde-
monstratie. Vanwege de vakantie ge-
richt op de aanwezige jeugd, maar ook
wij weten nu allemaal hoe een brood-
konijn te maken met krenten als oog-
jes. Niet met rozijnen! En hoe een
perfecte broodvlecht te maken met
vier strengen.
 
Anton Pieck en Jan Voerman 
Tot het diner kon iedereen daarna de
tijd zelf invullen met een bezoek aan
het Anton Pieck museum, het Jan Voer-
manhuis en/of een wandeling door dit
prachtige vestingstadje met de leuke
winkeltjes. Bij Banka sloten we ons be-
zoek in Hattem af. Een voorspoedige
treinreis bracht ons weer terug naar
Best.
Dick en Ellen, als organisatoren en be-
geleiders van deze reis: super bedankt.
Het waren heerlijke en verrassende
dagen. Graag tot volgende jaar!
.                                            Ans Wester

12



Op Restaurant is in juli en augustus
met veel leden naar An Fong en The
Longhorn geweest. Het eten was
lekker en onze leden waren
enthousiast. Fijn voor ons en misschien
ook een stimulans voor leden die nog
nooit mee zijn geweest om ook eens
mee te gaan.
In de maanden oktober en november
gaan we naar voor ons bekende
restaurants.

In oktober gaan we op woensdag 12
oktober naar Prinsenhof. Altijd een fijn
adres om naar toe te gaan, alleen deze
keer is de prijs sterk verhoogd
vanwege de stijgende kosten en
moeten ook wij  € 29,50 betalen voor
een driegangenmenu. We hopen dat
dit niet te veel afschrikt.
In november gaan we naar restaurant
De Verwennerij (vroeger Vingerhoeds)
aan de weg van Oirschot naar Boxtel.
Altijd lekker en gezellig. De datum is

donderdag 17 november, ook zij
vragen meer voor een
driegangendiner: € 27,50.

Voor beide restaurants geldt keuze uit
vis of vlees, daarom graag aangeven
wat je graag wilt op het
inschrijfformulier op de website www.
pvge.nl/best of verderop in dit blad.
Aanvangstijd van beide diners is 18.00
uur. Je bent welkom vanaf 17.15 uur.

Samenvattend:
• Woensdag 12 oktober   
   Restaurant Prinsenhof, € 29,50 p.p.
   Hoofdstraat 43, Best
   Opgeven: vlees of vis

• Donderdag 17 november
   Restaurant De Verwennerij,
   €  27,50 p.p.
   Oude Grintweg 90, Oirschot         
   Opgeven: vlees of vis

Het samenstellen van een programma
voor de Theaterclub was volgens
clubcoach Wim Zijlstra dit keer zo een-
voudig nog niet. De theaters in de re-
gio waar de Theaterclub normaal altijd
naar toe gaat, bleken nogal huiverig
om grote artiesten te boeken. Hij kon
voor het najaar niets vinden dat paste
bij de doelgroep PVGE Theaterclub.

 
Ben je lid van de Theaterclub, dan heb
je dit programma thuisgestuurd gekre-
gen, kun je hieruit kiezen en aan club-
coach Wim Zijlstra doorgeven waar je
naartoe wil. Hij koopt dan de kaartjes.
Als je nog geen Theaterclublid bent,
kun je overwegen lid te worden of een
keer als introducee mee te gaan. Neem
dan contact op met Wim Zijlstra: tel.
372373, wzijlstra@onsbrabantnet.nl. 
Bij hem kun je ook terecht met al je
vragen.  
 
Op eigen gelegenheid 
Maar je kunt uiteraard ook op eigen
gelegenheid een of meer van deze
voorstellingen in Best bezoeken. Je
moet dan wel zelf zorgen voor de
kaartjes, te verkrijgen bij ‘t Tejaterke
en/of BioBest. Die zijn online te bestel-
len via tejaterke.nl/genre/muziek/  en
bij www biobest-theater.nl (via “kies
een film’ en ‘direct kopen’).
 

Programma Theaterclub najaar 2022
 
Maar gelukkig zijn er in Biobest en in   
 ‘t Tejaterke dit najaar wél mooie voor-
stellingen. In ‘t Tejaterke zijn het de
Soepconcerten en in Biobest de recht-
streeks uitgezonden live opvoeringen
van opera’s en balletten vanuit het
Royal Opera House in Londen.
 
Bij de soepconcerten in ‘t Tejaterke ga
je eerst luisteren naar een concert van
een lokale artiest of groep en staat er
na afloop een heerlijke kop soep en
een broodje voor je klaar.
De opera- en balletopvoeringen in
Biobest zijn meestal drie uur durende
voorstellingen met subliem beeld en
geluid: een geweldige beleving, met
gratis koffie of thee in de pauze.
 
Life opera’s en balletten In Biobest: 
Zo  2 okt.   Opera Madame Butterfly
Zo 16 okt.  Opera Aida
Zo  6 nov.  Opera La Bohème
Zo 11 dec.  Ballet de Notenkraker
Zo 22 jan.   Ballet Rode rozen
                   en Tortilla’s
Elke voorstelling begint om 16.00 u
 
Soepconcerten in ’t Tejaterke 
Zo 16 okt.  11.30u: The Mummers,
                   Keltische folkmuziek
Zo 18 dec. 11.30 u.: KLIK, Concert
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Impressie van onze Moezelvakantie
Wat hebben we heerlijk genoten van
de Moezelvakantie van PVGE Best!
Wij, Hennie en ik, schoonzussen, twee
buitenleden uit Midden-Nederland
verbazen ons altijd over de veelheid
aan leuke activiteiten die PVGE Best
organiseert. Het is elke keer weer een
feest om de Actief te ontvangen en te
kijken wat men nu allemaal weer heeft
bedacht om de leden te plezieren. We
zijn lid geworden vanwege een vrien-
din uit Best die ons vertelde wat er
allemaal georganiseerd werd. Zo heb-
ben we al een vakanties naar Schot-
land en Noorwegen meegemaakt, die
ons uitstekend bevallen waren.
 
Weerzien 
Deze keer werd het de Moezel.
Doordat de overheid van Duitsland het
hotel in Sauerland gevorderd had voor
de opvang van Oekraïners, had de
EMA gelukkig voor een vervangende
reis gezorgd die ons ook heel erg aan-
stond. En wij gingen weer graag mee.
Bij het instappen in de bus was het een
weerzien met bekende reisgenoten
van de vorige reizen. Zo gezellig die
Brabantse sfeer! Iedereen praat met
iedereen, en het aansluiten bij nieuwe
reisgenoten is heel makkelijk.
 
Warm en toch koel 
Wat het weer betreft was het 't weekje
wel! In de bus was de buitentempera-
tuur te zien die vanaf 30 graden elke
dag een graadje opliep, gelukkig was
dat in de gekoelde bus niet te merken.

De bus reed door een mooie omge-
ving: mooie stadjes en dorpjes. Een
hartelijke ontvangst in het hotel, waar
we de enige gasten waren, aangezien
de Nederlandse eigenaar ging trouwen
in die week. Een pluim voor de hotel-
manager en het hotelpersoneel dat
speciaal voor ons wel doorwerkte. Alles
was zo goed verzorgd en het waren
heel aardige mensen.

 
Wijngaarden en excursies 
Na het diner was er een avondwande-
ling, door het dorp. Onder leiding van
de manager van het hotel. Er was een
mooi buitenterras voor het hotel, met
uitzicht op de wijngaarden en de
Moezel waar we elke avond tot laat
gebruik van hebben gemaakt. En een
spoorlijntje aan de overkant van de
Moezel, een mooi gezicht om ‘s avonds
in het donker de verlichte treinen te
zien rijden.
Elke dag stonden er twee excursies op
het programma, de abdij Maria Laach

met een mooie Rijnlands romaanse
kerk uit de middeleeuwen, een tocht
met de Vulcanexpres, een “stoomtrein-
tje” door het Eifel vulkaangebied. Een
fraaie boottocht over de Moezel van
ongeveer twee uur. Het was heerlijk op
het water. Mooi landschap, wijngaar-
den en dorpjes. Heel gezellig aan
boord. In Koblenz en Cochem hadden
we een paar uur om rond te kijken. De

kerken waren prachtig van binnen en
gaven ook heerlijke verkoeling. Een rit
langs de Lahn met een stop in Bad Ems.
Daarna zochten we weer eens terrasjes
op. Overal zag je wel reisgenoten op
terrasjes en schoof je maar aan.

 
Dansen en wijnproeven 
Elke avond had het hotel een program-
ma: live muziek waarbij kon worden
gedanst, een wijnproeverij met veel
proeven en accordeonmuziek, een
cocktailavond met ware kunstwerkjes
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Leerzaam en gezellig!

Met een groep van 24 PVGE-leden
reisde ik op vrijdag 22 juli van Best
naar Ravenstein, comfortabel met de
stoptrein, die volkomen ten onrechte
ook wel Sprinter wordt genoemd. Dan
in 20 minuten lopend naar het oude
centrum van dit vestingstadje, een
plaats aan de Maas met maar 3.000
zielen. En dan toch met zo’n interes-
sant verleden!
 
Enthousiaste rondleiding 
Tijdens de rondleiding van de groep
waarin ik zat, vertelde de stadsgids
bijzonder enthousiast en veel over de
geschiedenis van het stadje. Daardoor
kwamen de straten met kinderkopjes
en prachtig onderhouden huizen,
kerken, gebouwen, vestingwerken en
de hoogste stellingmolen van Noord-
Brabant tot leven.
 
De geschiedenis van Ravenstein begon
al in 1360, toen ene Walraven van
Valkenburg, een leenman van hertog
Hendrik III van Brabant, zijn kasteel

                                                          (Advertorial)
 
In de huidige wegwerpmaatschappij kopen veel mensen vlug een nieuwe laptop
of computer. Maar het is vaak mogelijk om uw PC te repareren, of sneller te
maken met een SSD-upgrade.
Sommigen zullen mij misschien al kennen. Sinds mijn 16e help ik al mensen met
hun computerproblemen. Ik heb een opleiding tot ICT netwerkbeheerder afge-
rond op het ROC ter AA, en in 2019 heb ik Dwd ict opgericht. Met Dwd ict bied ik
hulp en ondersteuning bij allerlei computerproblemen, zoals problemen met de
mail, printer, of een slechte wifi-verbinding. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in
computer- en laptopreparaties.
 
U kunt voor al uw computerproblemen en reparaties bij mij terecht. Bijvoorbeeld:
    o Computer is traag           o Email werkt niet
    o Geen beeld                      o Problemen met printen
    o Vochtschade                    o Laptop laadt niet meer op
    o Laptop scherm kapot      o Laptop scharnier kapot
En nog veel meer. Kijk op onderstaande website voor meer informatie!
 
David Wiedijk, Dwd-ict.nl
Tel: 0613641224

Ravenstein liet bouwen aan de Maas.
Gefinancierd met de opbrengst van tol,
die hij vanuit zijn kasteel in Herpen
elke schipper liet betalen. Rondom de

burcht ontstond al snel een nederzet-
ting die de naam Ravenstein kreeg
(‘stein’= kasteel, van Walraven). Het
plaatsje kreeg in 1380 stadsrechten van
de halfbroer van Walraven. Een spre-
kend voorbeeld van middeleeuwse
vriendjespolitiek.
 
Vreedzaam samenleven 
De Hollanders heersten er tijdens de
tachtigjarige oorlog (1568-1648),
waarna Duitsers de macht overnamen.
Afwijkend van de heersende moraal
was er in het Land van Ravenstein
godsdienstvrijheid. In de eeuwen die
volgden, gaven protestanten en katho-
lieken een geweldig voorbeeld van
vreedzaam samenleven.
Er kwam een eind aan de Duitse over-
heersing toen Franse troepen van Na-
poleon het gebied in 1794 annexeer-
den. In 1815 werd het verkocht aan het
kersverse Koninkrijk der Nederlanden,

met fraaie namen: Virgin sunrise, pina
colada, sunshine en Krone cocktails en
meer.
De laatste dag: op terugtocht met een
stop in Kevelaer. Een plaats waar je
altijd van hoort maar waar je zelf nooit
bent geweest. Ook dat was zeer de
moeite waard.

 
We bedanken de reiscommissie van
PVGE Best. Alles was weer prima ge-
regeld zoals altijd. Dank aan onze bus-
chauffeur en reisleiders John en Jean
die ons weer veilig hebben thuisge-
bracht.
Nogmaals we kijken met veel plezier
terug op een fijne vakantie met gezel-
lige reisgenoten.
                          Hanneke en Hennie

 

Met de PVGE-treinreisclub naar Ravenstein
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In de vorige Actief heb je al kunnen
lezen over een speciale themabijeen-
komst over de laatste levensfase en het
levenstestament op donderdag 6 okto-
ber in Prinsenhof. Deze bijeenkomst
van de SeniorenRaadBest is van 14.00
tot 16.00 uur en wordt geleid door
Mirjam van Schijndel.
Zij zal spreken vanuit haar ervaring als
verpleegkundige, ondersteuner van
mensen in de laatste levensfase en in
stervens- en rouwbegeleiding. Het gaat
om oprechte aandacht voor de mens,
de wensen, de angsten en de mogelijk-
heden – ook voor de naaste familie.
 
Zoals gebruikelijk voor themabijeen-
komsten van de SeniorenRaadBest is
iedereen welkom (dus ook niet-

senioren) en is het niet nodig zich van
tevoren aan te melden.

Bij binnenkomst wordt wel € 2,-
gevraagd als bijdrage voor de koffie/
thee die wordt aangeboden.
 

Themabijeenkomst SeniorenRaadBest
in Prinsenhof

“Rondom de laatste levensfase en het
levenstestament”

meerkoet met jong. Als vanzelf ont-
stonden er weer boeiende gesprekken
met mede-PVGE-leden. De middag
werd afgesloten met een voortreffelijk
driegangendiner bij De Keurvorst, met
interessant tafelgezelschap.
 
Blaren en gladiolen 
Op de terugweg in de trein raakte ik
aan de praat met een struise jonge
vrouw die in Nijmegen 3 keer 40 km
had gelopen. Als bewijs van haar 12e
deelname droeg ze een Vierdaags
kruis, een fikse bos gladiolen en sok-
ken om voeten met een gevarieerde
collectie blaren. Met haar wandel-
schoenen in de hand strompelde ze in
Rosmalen het perron af…
 
Ik kan volmondig zeggen dat ik een
afwisselende en bijzondere treinreis-
dag heb meegemaakt! Met dank aan
de organisatoren Leo en Brigid de
Wals.
 
Marjel van Dijk
 

dat kasteel Ravenstein in 1818 tot en
met de fundamenten sloopte. Dat was
nog eens lekker voordelige monumen-
tenzorg!
 
Adembenemend leerlooien
Na een bijzonder gezellige en lekkere
lunch op een zonnig terras met een

aantal voor mij nieuwe gezichten, was
het volgende onderdeel van de dag
een bezoek aan het Leerlooierij Mu-
seum.
Omdat de videoapparatuur ons daar
helaas in de steek liet, kregen we alle
informatie mondeling. Er werd ons
geschetst hoe van een koeienhuid leer
werd gemaakt en onder welke barre
omstandigheden dat proces moest
worden uitgevoerd. Het was maar
goed dat er geen geur bij het verhaal
werd geleverd, want de stank moet
adembenemend zijn geweest.
 
Na een uitgebreid verhaal over de
geschiedenis van de leerlooierij zelf,
zouden we op zolder horen hoe
schoeisel van leer werd geproduceerd.
Helaas konden we daar niet terecht
omdat de uitleg aan een van onze
andere groepen nogal uitliep. Mijn
groep kwam de wachttijd bijzonder
prettig door op een zonnig bankje,
met uitzicht op water met daarin een
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Van de ledenadministratie
Mevr.  Ans Hirtum-Weijmans
Dhr. Jean Pennings
Dhr. Arie-Jan Stuurstraat 
 
Overleden leden: Rust in vrede 
Dhr. C.L. Rosier
Mevr. H.M.A. van de Ven-Wagenaars
Dhr. J. van Schijndel
Dhr. J. van de Kerkhof
 
Jarige 85-plussers: proficiat! 
03 okt.  Mevr. E.A. v. Eekelen-v. Son
05 okt.  Dhr. F.J. Geurts
09 okt.  Dhr. C. Worm
13 okt.  Mevr. A.L. Antonis
19 okt.  M.C. Sanders
19 okt.  Mevr. P.C. Baalen-v.d.Schoot
19 okt.  Dhr. W.W. Mercx
20 okt.  Mevr. C.J. Peeters-Bock
27 okt.  Dhr. M.H. Merks

29 okt.  T. de Wolff-Schellingenhoudt
30 okt.  Mevr. M.H. v.d. Mespel
4 nov.   Mevr. C.J. v.Tintelen-v.Sprang
4 nov.   T.C. v.d. Vleuten-v.d. Boomen
5 nov.   Mevr. J.M.H.G.C. v.d. Velden
9 nov.   Mevr. C.H. Dijcks-Schelvis
10 nov.  Dhr. J.G. van Mullekom
10 nov.  Mevr. F.G. de Jong-Plenk
10 nov.  Mevr. W.A. v.Buren-v.d Hoek
11 nov.  Dhr. T. Schatorie 
12 nov.  Mevr. Th. Veraa-Henselmans
12 nov.  Mevr. S.F. Grooters-Knol 
14 nov.  Mevr. A.H. v. Loenhout-Buuts
15 nov.  Dhr. H.J. Merkx 
16 nov.  Mevr. M. Bergmans
17 nov.  Dhr. H.L.A. van den Oetelaar
22 nov.  Dhr. A. Maasdam 
22 nov.  Dhr. L.J. v.d. Aa 
24 nov.  Dhr. J. Schut
25 nov.  P.J.M. Stuurstraat-Kooijman
2 dec.    Mevr. C.A.M. Schuttelaars
2 dec.    Mevr. E.H. Lutters 

Nieuwe Leden: Welkom! 
Dhr. Cor Hozewol
Mevr. Anja Hozewol-van Ballegooijen
Mevr. Hanny van Dijsseldonk
Mevr. Karien Wubben
Dhr. Adri van Setten-van der Meer
Mevr. Harriët van Setten-van der Meer
Mevr. Yvonne Ponsen
Dhr. Frank Nijpels
Dhr. Gerjan Landheer
Mevr. Corrie Landheer-Post
Dhr. Ton Zwanenburg
Mevr. Lisette Spierings
Mevr. Marianne Dederen
Dhr. Jos Morres
Mevr. Mariette Morres-van Acker
Dhr. Paul Gondrie
Dhr. Frans Lombarts
Mevr. Yvette van Daal
Mevr. Carla Broek-van Meel

Hielspoor: peesplaatirritatie / peesontsteking
hiel

niet een corrigerende podotherapeu-
tische 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 vermindert.
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
.

Ontstaan
Peesplaatirritatie ontstaat vaak ten
gevolge van meerdere factoren. Een
belangrijke factor is verandering in de
voetafwikkeling door standsafwijking-
en in de voet. Daarnaast kunnen het
dragen van inadequate schoenen,
overgewicht en overbelasting een rol
spelen.
 
Symptomen
De typische klacht is hielpijn bij belas-
ting. De pijn is vaak 's ochtends het
meest aanwezig, vooral bij het op-
staan. 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 voetzool-
zijde van de hiel. Vaak is er ook pijn bij
het op de tenen staan en bij het bui-
gen van de tenen.
 
Podotherapie
Fasciosis plantaris duurt gemiddeld 6
tot 18 maanden. Een vroege behande-
ling kan de duur bekorten. Het is be-
langrijk de voet te ondersteunen om
overrekking van de pees te vermijden.
Een goede, stabiele schoen met al dan

(Advertorial)

Heeft u last van klachten 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. In de volksmond wordt dit
‘hielspoor’ genoemd.
 
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 elas-
tische 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 aan-
hechting van de peesplaat op het
hielbeen en/of in het verdere verloop
van de peesplaat richting de tenen.
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Caleidoscoop: wat, waar, wie en wanneer bij PVGE Best

Clubs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leesclubs In onderling overleg, Ton Vermaesen, 0499-371741

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                    *ST = Senioren Trefpunt

 

Wisselende activiteiten 

Bus- & vliegreizen Worden tijdig aangekondigd, Cor v.d. Bosch, 06-50638128

Treinreizen Worden tijdig aangekondigd, Cor v.d. Bosch, 06-50638128

Theaterreizen Worden tijdig aangekondigd, Wim Zijlstra, 0499-372373

Evenementen Worden tijdig aangekondigd, Henriette Stoffelen, 06-38128985

Op Restaurant Elke maand op wisselende datum, Corrie Hijnen, 06-83335445 

Ledenservice

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

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

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

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

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

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

Klushulp Harry Zenner, 0499-390236

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

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

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

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

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

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

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

Websitebeheer Herman Wester, 0499-396663 en Paul Sijbers, 06-54937187, webbeheer@pvge-best.nl
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Op Restaurant

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

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

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

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

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

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

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

Introducé 1: ....................................................................................................

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

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

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

    

Aanvang: 18.00 u

Welk(e) restaurant(s):

	12 oktober Restaurant Prinsenhof

	 	vlees  	vis

	 	kosten: € 29,50

	17 november Restaurant De Verwennerij

	 	vlees  	vis

      	kosten: € 27,50

Contant afrekenen

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

 

Inschrijven via de website of anders 

dit formulier inleveren bij:    

Corrie Hijnen

Kruisparkweg 60, 5684 AC Best

Geheugensteuntje

Op Restaurant

Aanvang: 18.00 u

Welk restaurant: 

	12 okt. Restaurant Prinsenhof

 Hoofdstraat 43, Best

	17 nov. Restaurant De Verwennerij

 Oude Grintweg 90 Oirschot

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

	via de website

	Corrie Hijnen 06 10070116

       Kruisparkweg 60, 5684AC Best

Alleen voor afmelden : 

Wim Steenks 06 83335445

Treinreis Helmond 30 oktober 2022

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

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

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

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

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

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

Tel. ..............................................    Mobiel : 06- .............................................	
E-mail: ..............................................................................................................  

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

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

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

Geheugensteuntje

Treinreis Helmond 

Datum: 30 oktober

Verzamelen om 9.30 u op NS station

Inschrijven uiterlijk 14 oktober

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

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

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

	via de website

	Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 

 5683 NP Best 0499-330044

Het bedrag wordt omstreeks 

24 oktober afgeschreven

Noodnummer: 06 42121760

Geheugensteuntje

Trefpunt Reizen

Vrijdag 4 november 2022. 

Aanvang 13:30 uur

Locatie: ’t Tejaterke, 

Max de Bossustraat 1

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

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

	via de website

	Cor van den Bosch, 

 Stoelenmatter 41

 5683 NP Best tel. 06 50638128

Aan deelname zijn geen kosten 

verbonden

INSCHRIJFFORMULIEREN 










Verzamelen om 9.30 u op NS station

Inschrijven uiterlijk 14 oktober

In het bezit van Museumjaarkaart

 ja      nee

Vriendenloterij Vip kaart 

 ja   nee

Vriendenloterij introducé Vip kaart 

 ja   nee

Menukeuze:	vlees       vis       vegetarisch 

	Accoord met automatische  afschrijving

Incassodatum: 24 oktober

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

Inschrijven via de website of anders 

dit formulier inleveren bij: Jolien Wiertz, 

Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

Trefpunt Reizen Vrijdag 4 november 2022

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

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

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

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

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

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

Tel. ..............................................    Mobiel : 06- .............................................	
E-mail: .............................................................................................................. 

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

Aanvang 13:30 uur

Locatie: ’t Tejaterke, 

Max de Bossustraat 1

Aan deelname zijn geen kosten 

verbonden

Inschrijven via de website of anders 

dit formulier inleveren bij: 

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41

5683 NP Best tel. 06 50638128
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Kerstviering zondag 18 december 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

Geheugensteuntje

Kerstviering zondag 

18 december 2022

Locatie: Heerbeeckcollege, Best

Aanvang: 14.00 – 20.00 u

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

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

Het bedrag wordt omstreeks 

5 december afgeschreven

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

	via de website

	bij René Hendriks, 

        Zevensprong 31, 5683KN Best

        Tel. 0499-371343 / 06-29187764

INSCHRIJFFORMULIEREN 









Locatie: Heerbeeckcollege, Best

Aanvang: 14.00 – 20.00 u

Inschrijven tot 27 november 2022

Kosten: €15,00 p.p.

Incassodatum: 5 december 2022

Aankruisen wat van toepassing is:

Komt u met de auto?   	ja   	nee

Invalidenparkeerplaats nodig? 	ja  	nee

Kunt u iemand meenemen?  	ja  	nee

Wilt u meerijden?   	ja  	nee

	Accoord met automatische  afschrijving

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

Opmerkingen: 

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

In te leveren bij: René Hendriks, 

Zevensprong 31, 5683KN Best

Tel. 0499-371343 / 06-29187764

Geheugensteuntje

Tennistournooi 

zondag 23 oktober 

Locatie: LTV  

Randweg 8 Best

Aanvang: 9.30 uur

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

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

Het bedrag wordt omstreeks 

17 oktober afgeschreven

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

	via de website

	bij Rob Bol, Wintereik 1, 

 tel. 06-22904310,

 E-mail: robert.bol@onsmail.nl

Tennistournooi zondag 23 oktober 2022

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

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

Naam deelnemer !: ................................................................................Hr/Mw 

Naam deelnemer 2: ................................................................................Hr/Mw 

Naam toeschouwer 1: .............................................................................Hr/Mw 

Naam toeschouwer 2: .............................................................................Hr/Mw 

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

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

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

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

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

Locatie: LTV 

Randweg 8 Best

Aanvang: 9:30 uur

Kosten: € 12,50 p.p.

Incassodatum is 17 oktober.

Inschrijving tot 12 oktober

Ondergetekende(n) is/zijn 

   toernooideelnemer(s) 

  toeschouwer(s)

	Accoord met automatische  afschrijving

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

Inschrijven via de website of anders 

dit formulier inleveren bij: 

Rob Bol, Wintereik 1, tel. 06-22904310,

E-mail: robert.bol@onsmail.nl

Spelletjesmiddag 20 oktober

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Locatie: Senioren Trefpunt

Molenveste, Best

Aanvang: 13.30 u

Kosten: € 4,00 p.p.

Inschrijving tot 13 oktober

Incassodatum: 17 oktober 2022

Opmerkingen:

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

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

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

Inschrijving via de website of anders 

dit formulier inleveren bij:

René Hendriks, Zevensprong 31

5683 KN Best 

Geheugensteuntje 

Spelletjesmiddag 

20 oktober 

Aanvang: 13.30 u

Locatie: Senioren Trefpunt

Molenveste, Best

Ingeschreven aantal personen: ......

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

Het bedrag wordt omstreeks 

17 oktober afgeschreven

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

	via de website

	bij René Hendriks, Zevensprong 31

       5683 KN Best 

       tel.: 0499-371343 /06-29187764
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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.

Choco & Zoet

Wilhelminaplein 64A 

tel.: 06-13060636 

Cyclepoint Best 

Kap.J.A.Heerenstraat 11, tel.: 724999 

Deelen Menswear 

Hoofdstraat 42, tel.: 329997

Drukkerij Peters-Lodewijks 

Industrieweg 120, tel.: 370247

Fitness The Jab 

Heuveleindseweg 2A, 

tel.: 06-14552649 

Foto Aartsen 

Boterhoek 12, tel.: 371519 

Gloriosa bloemen 

Catharina ziekenhuis in

Eindhoven tel.: 0499-395622

Grandcafé de Bank

Raadhuisplein 30B

tel.: 763676

Hair & Beauty Point Jacqueline

Hoofdstraat 38, tel.: 399078

Harrie’s Knipperij Heren 

Knipt bij u thuis, tel.: 06-42082225

HypoCoach

de korenaar 35 Oirschot

tel.: 06-50839384

Ireina Schoonheidsspecialiste 

De Tongelreep 5, tel.: 06-19188566

Juwelier Meier 

Boterhoek 7, tel.: 372250

Loesje Ladies Fit

Raadhuisstraat 30

info@loesjeladiesfit.nl

Neutraal APKStation 

van Rijssel 

Fabrieksweg 1, tel.: 373757 

Notaris van Luijn 

Bosseweg 7, tel.: 374174

Optimuscles Massage 

Johan Frisopart 28, tel.: 371384 

Arends Optiek 

Raadhuisplein 7, tel.: 390700 

Di-Air van de Sande

Spoorstraat 24, tel.: 371657

Barbershop Best Barbers 

& Best Coffee

Nieuwstraat 90, tel.: 323674

Bloemenshop Best

Wilhelminaplein 19, tel.: 398679

Bloemerie Best 

Kon. Julianaweg 31, tel.: 330660 

BMS bikes De Stad 9

Oirschot, tel.: 06-22406153

De Boterbloem

Boterhoek 151, tel.: 390444

De Boetiek Oog & Design

Boterhoek 101, Tel.: 371310

Chinees Indisch Restaurant 

An Fong

Nieuwstraat 70, tel.: 371924 

Pedicure schoonheidsspecialiste

Jacob van Wassenaarstraat 44 

tel.: 0624151068

Pitch & Putt Golf

Spoordonkseweg 80

Oirschot tel.: 0499-573671

Praevision fin.coaching

Marion Klijma, tel.: 06-11161607

Ron’s Bandencentrale 

Oranjestraat 95, tel.: 372344   

Savante Advisering/ 

en Belasting advies

De Stek 1, tel.: 851371 

Scootmobiel specialist 

Industrieweg 3, tel.: 040-2567700 

Shabo Kapper 

Heerenstraat 5, tel.: 751 021

Sport Center Spear 

Europaplein 1, tel.: 379678 

Stijlvol Groen Hoveniers 

Dennenhei 43, tel.: 06-23039901

ZHON zorgwinkel 

Hoofdstraat 36, tel.: 0499-377173

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
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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

Bestuur PVGE Best
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