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Aladdin - 'A whole new world'
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Voorwoord

Beste mensen,
 
Nu de meeste activiteiten weer zijn opgestart, moeten we constateren dat we
vanwege corona minder leden hebben dan twee jaar geleden. Helaas zijn er meer
leden ons ontvallen dan in andere jaren, onze gedachten zijn bij hen. Maar ook
hebben er meer leden opgezegd. Gelukkig zijn er bij het opstarten ook weer vele
nieuwe leden bijgekomen. Jeugdige senioren met nieuwe ideeën. De PVGE-
informatiemiddag trok heel wat leden die zich vorig jaar hadden aangemeld,
enthousiast werden en zich aansloten bij de club van hun keuze. Ook waren er
weer veel jongere senioren uit Best die benieuwd waren naar wat de PVGE hen te
bieden heeft. Niet zelden werden zij lid en gelijk ook van een club. Welkom
iedereen!
 
Als bestuur gaan wij aan het werk met de suggesties van leden, die ze in de
enquêtes naar voren hebben gebracht. En met ideeën van bezoekers van de
informatiemiddag. Ook wil het bestuur meer slagkracht door meer samen te
werken met onze zustervereniging in Best, de KBO. Daartoe hebben de drie
besturen van PVGE, KBO en SeniorenRaadBest elkaar in oktober opgezocht om
nader kennis te maken en ideeën uit te wisselen.
 
Alle clubs zijn weer op stoom gekomen. Bij Op Restaurant kan iedereen weer
gezellig uit eten gaan, de Theaterclub heeft weer twee nieuwe voorstellingen in
petto en we kunnen weer gaan reizen. Voor de reislustigen is er de
informatiebijeenkomst ‘Trefpunt Reizen’ over het reisprogramma van 2022; zij
kunnen alvast intekenen op twee weergaloze musicals. Ook voor de treinreizigers
ligt er weer een interessante reis in het verschiet.
Nieuw zijn de workshops Klassieke Muziek van Jarmila Pavel in het Trefpunt. De
inschrijvingen op de eerste workshop beloven een geweldige opkomst. Een goed
begin voor 2022 is de jaarvergadering, om met z’n allen gezellig de plannen voor
het nieuwe jaar door te nemen. Verderop in dit nummer geeft de secretaris een
toelichting op de nieuwe wet WBTR, waarin het bestuur zich vastlegt hoe haar
taken ordentelijk uit te voeren. En onze webmaster Herman Wester vertelt dat er
binnenkort een nieuwe PVGE-website komt en hoe die te gebruiken.
 
Lees ook over de nieuwe PVGE-maandevenementen in het kader van het
Sportakkoord, waarvan er al twee succesvol zijn gehouden. Lees over die van
deze maand en hoe mee te doen. Ook is in oktober het project ‘Gezond Best
samen fit’ opgestart met een eerste groep deelnemers. Als je iets aan je
gezondheid of welzijn wilt doen en je vraagt je af wat, lees dan verderop hoe je
in dit project mee kunt doen.
 
Door al die activiteiten en wetenswaardigheden slinkt de ruimte voor onze
schrijvers Lucy Neggers, John Peeters en Nans Heldoorn. In de coronaperiode
hebben zij de Actief voorzien van prachtige artikelen en interviews. Gelukkig
kunt u ook deze keer weer veel lezen van hun hand en kan Gerard Wienk met
zijn meesterlijke illustraties en mooie lay-out van het blad weer een lust voor het
oog maken. Redactie, dank jullie wel!
Tot slot een oproep. Om alle acht lokale PVGE’s goed te ondersteunen, heeft de
centrale koepel een compleet bestuur nodig. Lees in de oproep verderop of je
hieraan kunt bijdragen als nieuwe secretaris, of voor de PR en ICT.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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voor mensen die afgelopen jaar lid zijn
geworden en die meer te weten willen
komen over de meer dan 25 clubs en
mensen die al langer lid zijn en komen
kijken of er iets nieuws voor hen
bijgekomen is. En, ook niet onbelang-
rijk: gewoon voor de gezelligheid.
 
Bezoekers werd vrijblijvend gevraagd
vragen te beantwoorden op een
enquêteformulier. Dertig mensen

Het was een gezellige informatiemarkt
die we als PVGE-Best in ‘t Tejaterke
hebben gehouden, afgelopen vrijdag
15 oktober. Vijftig vrijwilligers waren
samengekomen om de nieuwsgierige
of geïnteresseerde bezoekers gastvrij
te ontmoeten, van informatie te voor-
zien en hun vragen te beantwoorden.
 
24 Clubs presenteerden zich via een
tafel met foto’s en allerlei attributen
van de club. Zo zag men bij de bord-
spellenclub allerlei dozen met spelen,
postzegelalbums bij de postzegelclub,
(foto’s van) schilderijen bij de schilder-
club, foto’s van de fotoclub en bij de
reisclubs, kaarten en ponsmateriaal bij
de kaartmakersclub, En bij de genealo-
gieclub een display met familie-
gegevens.
Ook was te zien wat de PVGE doet aan
belangenbehartiging en service voor
de leden, bijvoorbeeld het invullen van
belastingformulieren, klussen aan huis
of tuin, hulp bij de thuisadministratie,
maar ook het bezoeken van jubilaris-
sen of zieken en nog meer.
Bij binnenkomst hadden de ca. 80
bezoekers consumptiebonnen gekre-
gen, in de foyer waren er hapjes en
drankjes te krijgen. Op een scherm zag
je een overzicht van alle activiteiten
van PVGE-Best en dat was voor veel
bezoekers meer dan verwacht.
 
Deze informatiemarkt was vooral
bedoeld voor jonge senioren die op
zoek zijn naar bezigheden of hobby’s
waarmee ze vrij tijd aangenaam en/of
nuttig kunnen besteden. Maar ook

Informatiemarkt 2021: afwisselend en gezellig

deden dat, wat een goed beeld
opleverde van de motivatie van de
bezoekers, Een greep uit de interesses:
genealogie (4), theaterbezoek (4), uit
eten (4), wandelen (3), reizen (3),
bridge (3), gym (3), computer (3),
rikken (2), zingen (2), kaarten (2),
uitstapjes (2), bewegen (2), yoga (2),
biljarten (1), evenementen (1),
schilderen (1), jeu-de-boules (1), nordic
(1), lezen (1), postzegels (1), muziek (1)
en dansen (1).

Ook kon je aangeven wat je miste in
het aanbod van PVGE-Best (alle 1 x
genoemd): leeskring, iets met talen,
museumclub, praatgroepje, film, ruil-
club (voor spellen), tafeltennis, fietsen
en tekenen. Enkele daarvan lijken nu al
mogelijk: met de Leesclub (leeskring),
Inloop (praatgroepje) en een van de
twee Schilderclubs (tekenen).
Al met al was het een leerzame en
gezellige middag.
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      Uitnodiging

Aan: alle leden van PVGE Best          1 december 2021

Eens per jaar vindt in januari de algemene ledenvergadering van PVGE Best plaats, waar het 

reilen en zeilen van onze vereniging wordt besproken en het bestuur verantwoording alegt over
 het afgelopen jaar. Ik nodig u graag uit om deel te nemen aan de 

 

    ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 27 januari 2022 om 14.00 uur in ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1

Samen zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en gaan zien wat het komend jaar voor mooie 

dingen binnen de PVGE-Best staan te gebeuren. Na het jaarverslag, de jaarrede, het inancieel 
overzicht en de begroting voor 2021 zal u gevraagd worden in te stemmen met het document voor 

behoorlijk bestuur (WBTR).

Annelies Berende (individuele belangenbehartiging) treedt af als bestuurslid.

Verder brengen commissies verslag uit. In de rondvraag krijgt u gelegenheid alles naar voren te 

brengen wat u van belang vindt.

Agenda:

1.  Opening en vaststellen van de agenda

2.  Mededelingen

3.  Verslag van de notulencommissie 

4.  Benoeming notulencommissie 2022

5.  Jaarverslag 20211)

6.  Financieel overzicht 2021 en begroting 2022

7.  Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van de penningmeester

8.  Benoeming kascontrolecommissie 2022

9.  Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad 

10.Voorstel tot akkoord wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 2)

                                                       P A U Z E  

11. Presentatie over de nieuwe website door Herman Wester

12. Jaarrede voorzitter

13. Bestuurssamenstelling: 

            >  aftredend en niet herkiesbaar is Annelies Berende vanwege het bereiken van de 

                maximale zittingsduur van 9 jaar; voor haar wordt een opvolger gezocht 3)

            > aftredend en herkiesbaar zijn:

               - Cor van den Bosch – voorzitter (3e termijn)

               - Sjef van Gastel – club coördinator (3e termijn)

               - Christ Tunders – secretaris (3e termijn)

               - Rob Bol – penningmeester (2e termijn)

13. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden 

14. Rondvraag 

15. Sluiting

Toelichting:

1) Vanaf medio januari is het jaarverslag ter inzage op onze website en bij de secretaris.

2) Het document WBTR is in te zien op de website www.pvge-best.nl onder de kop:

    >De vereniging> Statuten en HHR en bij de secretaris.

3) We zoeken een kandidaat voor de bestuursfunctie van individuele belangenbehartiging.

    Indien u hiervoor interesse heeft, dan kunt u zich tot uiterlijk één week vóór de Algemene Leden   

    Vergadering  door tenminste tien (10) leden van de afdeling kandidaat laten stellen, voorzien van uw 

    bereidverklaring.

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Christ Tunders (secretaris)
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Nieuwsgierig waren ze allemaal, de 27
mensen die op 5 november naar het
Senioren Trefpunt waren gekomen
voor de startbijeenkomst van het
Klassieke Muziekprogramma van
Jarmila Pavel. Wat zal ze ons komend
jaar gaan aanbieden? Wat heeft ze in
coronatijd zitten uitbroeden en gaat ze
ons nu voorleggen? Verrast werden ze
door waar Jarmila mee voor de dag
kwam.
Allereerst was dat de oprichting van
een nieuwe PVGE/KBO-club: de
Klassieke muziekclub. Iedereen die lid
is van PVGE of KBO kan meedoen aan
de maandelijkse bijeenkomsten die in
Senioren Trefpunt zullen plaatsvinden.
Bovendien gaat ze een jaarprogramma
van Klassieke muziek-luisterochtenden
houden in ‘t Tejaterke. Dat is bedoeld
voor iedereen in Best die geïnteres-
seerd is in klassieke muziek.

De Klassieke muziekclub
Deze nieuwe club, waarvan ieder KBO-
of PVGE-lid lid kan worden, zal vol-
gend jaar 10 keer bij elkaar komen om
eens per maand op een vrijdagochtend
van 9.30 tot 11.30 uur samen te luis-
teren naar klassieke muziek. Elke
bijeenkomst is gewijd aan een ander
thema. Jarmila vertelt en presenteert
door haarzelf gekozen muziekfrag-
menten binnen dat thema. Ze doet dat
op een interactieve manier. Iedereen
kan zeggen welke indrukken de be-

Luisteren naar klassieke muziek met
Jarmila Pavel    

treffende muziek op hem/haar maakt.
Ook wordt er op elke bijeenkomst
geluisterd naar een favoriet fragment
van één van de deelnemers en worden
ervaringen uitgewisseld. Speciale
aandacht zal ook besteed worden aan
geplande concerten in en buiten Best
(bijv. concerten van Symfonieorkest
Best, lunchconcerten in Eindhoven en
uitvoeringen in Muziekgebouw
Eindhoven).
De jaarcontributie van deze club
bedraagt € 30 (exclusief consumpties).
Er hebben zich tijdens de startbijeen-
komst al 15 mensen opgegeven als
clublid. Er moet nog een clubcoach
gekozen worden voor het regelen van
huishoudelijke zaken. Voorlopig doet
Jarmila dat zelf.

Klassieke muziekcyclus in
 
Dit zijn een aantal lezingen, bedoeld
voor iedereen die geïnteresseerd is in
klassieke muziek en die dat graag met
anderen wil beluisteren. Je hoeft
nergens lid van te zijn. Het is steeds op
een dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30
uur. Het is een voortzetting van de
klassieke muzieklezingen die Jarmila
de afgelopen jaren in Cultuurspoor
heeft gehouden, waar het helaas nu
niet meer kan omdat Cultuurspoor
commercieel is geworden.

Nieuw: Klassieke muziekclub in
SeniorenTrefpunt

 
Er zijn voor 2022 acht lezingen ge-
pland: op 11 januari, 8 februari, 8
maart, 12 april, en na de zomervakan-
tie: op 13 september, 11 oktober, 8
november en 13 december. Voor deze
8 lezingen komt er een strippenkaart,
die bij de eerste lezing op 11 januari in
‘t Tejaterke te koop zal zijn voor € 60.
U moet die ter plekke contant betalen.
De eerste lezing zal gaan over Italiaan-
se componisten. Er hebben zich tot nu
toe 10 mensen voor deze cyclus opge-
geven. Pas bij minimaal 15 deelnemers
kunnen de Luisterlezingen in ‘t Tejater-
ke doorgaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de club in
het Senioren Trefpunt of de Luisterle-
zingen in ‘t Tejaterke bij Jarmila Pavel:
tel. 06-49596898 of per e-mail naar
bol-pavel@live.nl.

't Teaterke
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Bent u klaar voor het wereldberoemde
verhaal over Aladdin uit Duizend-en-
één-nacht? Ga dan mee met de bus-
dagtocht op donderdag 20 januari
2022 naar de Aladdin musical in het
AFAS Circustheater Den Haag/
Scheveningen. Spring daar op het
vliegende tapijt en ga met Aladdin
mee op avontuur in een heel nieuwe
wereld. Het wordt een rit om nooit te
vergeten. In een duizelingwekkend
tempo wordt u meegenomen in het
overweldigende verhaal over roman-
tiek, vriendschap en verraad. U hoort
beroemde hits zoals 'A Whole New
World', ‘Friend Like Me' en 'Arabian
Nights'. De grote Broadway musical
over de charmante straatdief Aladdin
en de prachtige prinses Jasmine is al
jaren een daverend succes in inter-
nationale theaters: een wervelende
show vol humor, kleurrijke kostuums
en special effects.

Reisbeschrijving
Om 14:30 uur vertrekt de bus uit Best
vanaf Den Ekker. We rijden met een
luxe touringcar van EMA-reizen naar
Den Haag, Scheveningen, waar wij
rond 17:00 uur een heerlijk driegangen
diner genieten in een restaurantje

20 januari: Beleef de prachtige musical Aladdin
in het Circustheater in Den Haag

vlakbij het theater. Van daaruit wan-
delen we naar het AFAS Circustheater,
waar de voorstelling om 20:00 uur
begint. Vooraf worden wij ontvangen
met koffie en lekkers, we worden
begeleid naar de zaal, en in de pauze
staat er een drankje klaar met een
versnapering. Vanaf 1e rang plaatsen
geniet u van deze fantastische tweeën-
eenhalf uur durende show.
Aansluitend brengt de touringcar u om
ongeveer 01.00 uur terug naar onze
opstapplaats in Best.
 
Op deze reis gelden de Covid-19 regels,
te weten mondkapjes dragen in de
bus, mondkapjes bij het binnenkomen
van restaurants (tot men plaats heeft
genomen), QR-code-check (gevacci-
neerd, genezen van of binnen 24 uur
getest) – dus QR code en legitimatie
paraat.

Prijs en inschrijving
De prijs van deze busdagtocht
bedraagt: € 137,- p.p. (Dat is inclusief:
busreis, lunch, driegangendiner,
entreekaart 1e rang musical Aladdin).
 
Inschrijven kunt u tot uiterlijk 24 dec.
a.s. Wees er snel bij, want op = op!!
Meer informatie op, en aanmelden via
de webpagina best.pvge.nl/
evenementen-best/programma-vlieg-
en-busreizen (onder Reizen 2022, 28
januari Musical Aladdin). Of middels
het inschrijfformulier ‘Busreis Musical
Aladdin’ verderop in dit blad, in te
leveren bij Lenie Rijkers,
Oranjebloesem 29, 5682 CR Best (tel
06-42121760).
 
 

op verheugd en zich inmiddels
aangemeld.
Maar helaas….. Het alsmaar
toenemend aantal besmette mensen
op de IC’s en de toegenomen
besmettingskansen leidde tot landelijk
aangescherpte coronaregels waardoor
een gezellig samenzijn fors bemoeilijkt
wordt. Omdat bij de huidige regels

zowel zangkoor als orkest tot het
inzicht kwamen dat het verstandiger
was niet op te treden heeft het bestuur
besloten de kerstbijeenkomst af te
gelasten.
Geen PVGE Kerstviering dit jaar dus. In
plaats daarvan zal het bestuur zorgen
voor een aardig kerstattentie.
 

Kerstviering afgelast, heel jammer!
Het zou weer een gezellige
Kerstviering worden op zondagmiddag
19 september in het vertrouwde
Heerbeeckcollege met Zanggroep
BestLeuk, het PVGE Orkest ‘Bestse
klanken’, als gastspreker Wim Daniëls
en een gezellig etentje met z’n allen
tot slot. Veel leden hadden er zich al
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Het was in 2011 op het eerste Charles
Dickens weekend in Best, dat een
nieuw orkest zijn debuut maakte: het
net opgerichte PVGE orkest. Alle mu-
zikanten én de toenmalige dirigent Jan
van der Vleuten hadden zich toen ge-
stoken in kledij uit de tijd van Charles
Dickens: de vrouwen in Victoriaanse
hoepelrokken met wijde omslagdoe-
ken en de heren in grijze pandjesjassen
en hoge hoeden. Het was prachtig, ze
speelden lekker swingende nummers.
Plezier en gezel-ligheid, daar ging het
toen om. En dat is nu nog altijd zo.
Met Trees Brands als aanstekelijke
clubcoach en Ad van de Wijdeven als
enthousiaste, kundige dirigent.
Maar in de afgelopen coronaperiode
zijn zowel Trees als Ad getroffen door
tegenslagen, zodat ze als clubcoach
resp. dirigent moesten stoppen.
 
Jos van Rooij volgt Trees Brands op 
Voor Trees heeft zich een uitstekende
opvolger als clubcoach aangediend:
Jos van Rooij, die op zijn altsaxofoon al
luttele jaren meespeelt in het orkest is,
wat je noemt, een 'late roeping'. Eén
jaar vóór zijn pensioen is hij pas be-
gonnen met spelen, en wel in het
blazersklasje van de Bestse harmonie
St. Cecilia, daartoe aangemoedigd en

trompet, trombone en tuba, maar ook
andere muzikanten zijn welkom. Zie
het artikel verderop in dit blad.
Wat onze dirigent Ad van de Wijdeven
betreft, wachten we af hoe het verder
met hem zal gaan en of hij zich weer in
staat acht ons te dirigeren. Wij allen
hopen daarop en wensen hem een
spoedig herstel.
We bedanken hem voor de geweldige
manier waarop hij ons al die jaren en-
thousiast heeft geleid!"

uitgedaagd door zijn dochter.
“Pap, is dat niks voor jou? Spelen op
een altsax, zoals ik?”. Jos bleek een
snelle leerling; het ging zó voortvarend
dat hij zich aanmeldde bij het PVGE
orkest. “Daar speel ik nu als tweede
altsaxofonist. Gelukkig was er al een
altsaxspeler waar ik me aan kon op-
trekken, en nog steeds, want we spe-
len allebei dezelfde partij. Ja, ik speel
dolgraag in het PVGE orkest; het houdt
me jong. Je moet goed blijven denken
en een goede hand- en oogcoördinatie
blijven houden. Maar het belangrijkste:
het zijn heel gezellige mensen; ik vind
het er erg leuk!”
 
Veel dank aan Ad van de Wijdeven
Het orkest zou de komende Kerstvie-
ring weer optreden, zoals elk jaar.
Maar helaas kan dat vanwege corona
voor de tweede achtereenvolgende
keer niet doorgaan.
Jos: ”Dat is heel spijtig. Maar als muzi-
kanten scharen wij ons volledig achter
het motto “niet alles wat mag moeten
we ook doen”. Het is goed om nu pas
op de plaats te maken en ons voor te
bereiden op wat in 2022 komen gaat. 
Daarvoor zijn we op zoek naar verster-
king van ons orkest met nieuwe muzi-
kanten. Denk daarbij aan percussie,

4e Maandevenement Sportakkoord op
18 december. Atletiekvereniging GM en Nordic
fitness PVGE nodigen u uit

Zaterdag 18 december is het 4e
maandevenement van het project
Sportakkoord, georganiseerd door
Adrie Brands, dit maal uitgevoerd door
atletiekvereniging GM en PVGE Nordic
fitness. Het is van 12.00 uur tot 13.30
uur in het Wilhelminapark. Het wordt
een demonstratieles nordic walking en
nordic fitness. Na de demonstratie
worden belangstellenden uitgenodigd
mee te doen aan een introductieles.

Nordic fitness in Best
Nordic walking is geïntroduceerd als
een nieuw concept om te bewegen en
fit te blijven. De verwachtingen waren
groot. Overal in het land werden cur-

sussen gegeven en de stokken waren
niet aan te slepen. De atletiekvere-
niging GM (Generaal Michaëlis) in Best
ging mee in deze nieuwe ontwikkeling
en met succes. Na twee jaar cursussen
waren er circa 70 nieuwe leden die
wekelijks trainden in de bossen rond
Best en Son. Ook de PVGE sloot zich
aan bij deze nieuwe sportvorm en is nu
met twee groepen nordic walking en
twee groepen nordic fitness actief.

Vooral voor senioren
Vooral voor ouderen is deze vorm van
sporten geweldig geschikt. Door het
gebruik van de stokken beweegt het
hele lichaam en worden de knieën en

Spannende uitdaging voor het PVGE orkest
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heupen, die vaak al wat slijtage heb-
ben ondergaan, ondersteund en enigs-
zins ontlast. Op de ongelijke bodem
van het bos, zorgen de stokken voor
wat meer zekerheid en balans. Nordic
fitness voegt hier, met lenigheidsoefe-
ningen en krachttraining nog iets
extra's aan toe. De frisse lucht en het
sociale contact maakt het plaatje
helemaal compleet.

 
Loopt u al een tijdje rond met het idee
iets aan uw conditie te gaan doen?
Dan, moet u zeker op 18 december om
12.00 uur naar het Wilhelminapark
komen om mee te doen. Gewoon
komen kijken mag ook, iedereen is
welkom en deelname is gratis.
 

Alle lezers opgelet! QR-code vereist
Het ziet er naar uit dat mondkapje en
QR-code nog lange tijd gebruikt zullen
moeten worden. Dat geldt o.a. ook
voor alle PVGE bijeenkomsten die in
dit nummer worden aangekondigd. U
moet bij de ingang altijd uw corona-
toegangscode, oftewel QR-code laten
zien – op uw mobiel, of een afdruk op
papier.

Hoe kom ik aan een QR-code?
Hebt u nog geen QR-code? Maak die
dan aan op uw mobiel/smartphone óf
op papier via uw pc met printer. Dat
kan als u gevaccineerd bent, genezen
van een besmetting óf na een corona-
test van max. 24 uur geleden.
> Op uw mobiel krijgt u uw QRcode
door de app CoronaCheck, te down-
loaden van AppStore (iOS) of Google

Play Store (Android).
> Een QR-code op papier krijgt u op
uw pc met printer via de website
coronacheck.nl/nl/print.

Hebt u geen mobiel en geen pc met
printer, dan kunt u terecht op het 
inloopspreekuur van Seniorweb-Best 
in de bibliotheek (elke dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur). Daar kan men
u helpen om uw QR-code op uw
smartphone te krijgen of op papier via
hun computer. U hoeft zich niet van
tevoren aan te melden. Om de QR-
code op de smartphone te krijgen hebt
u wel een DigiD nodig. Dus meenemen
(login naam + wacht-woord). Hebt u
die niet, dan kan ook daar Seniorweb
voor zorgen.
U kunt ook bij de bibliotheek een

aanvraagformulier invullen voor een
coronatoegangsbewijs en opsturen.
Daarop hoeft u alleen uw postcode en
BSN-nummer in te vullen. Vijf dagen
later krijgt u uw QR-code dan per post
thuisgestuurd.
 

Geertje ging van ons heen op 8
oktober, velen die haar kenden namen
definitief afscheid in een prachtige
dankdienst op 15 oktober.

Toen Geertje lid werd van de PVGE was
het al snel duidelijk dat zij niet alleen
enthousiast als sopraan meezong in
ons zangkoor en deelnam aan allerlei
evenementen, maar dat ze haar plek
vooral zou gaan vinden waar zij zich
kon inzetten voor andere mensen.
Haar grootste inzet was in het team
‘De Handreyking’ waar ze vele jaren
leden bezocht die iets te vieren hadden
of meeleefde met mensen die iets
verdrietigs overkwam. Haar gezelligste
bezoekjes waren die aan de 50- en 60-
jarige echtparen, waarvan ze boeiende
verhalen over hun leven overbracht in
ons nieuwsblad. Bij bezoeken aan
ernstig zieken of leden wiens partner
was ontvallen toonde ze medeleven en
bood troost.
Bij een van die bezoeken realiseerde ze
zich dat ze zelf last had van pijn op

haar borst. Dat was het begin van een
periode van hoop, maar ook van
aanvaarding. Zij heeft in die tijd nog
kunnen genieten van haar passie in
schilderen en mozaïeken maken, van
fietstochten en van mooie momenten
met haar kinderen en kleinkinderen.
Op bewonderenswaardige wijze wist
zij blijmoedig toe te leven naar haar
levenseinde, dat voor haar de weg
opende naar wat zij noemde ‘de bron
van vrede en vreugde, van liefde en
goedheid ‘.
Wij zullen Geertje missen en wensen
haar levenspartner John Peeters en
haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.
 
Voorzitter Cor van den Bosch, mede
namens het bestuur van PVGE Best

In memoriam Geertje Peeters-Boer
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bewegen belangrijk voor lichaam en
geest, doet ook elke ochtend yoga en
wekelijks tai-chi. Hij leeft relaxed,
houdt van wandelen en fietsen, samen
met zijn vriendin. Dat hij toch al bijna
70 jaar is, zie je niet aan hem af, met
zijn jeugdig uiterlijk en zo’n mooie,
golvende haardos. Hij schat de gemid-
delde leeftijd in de club 75 jaar maar er
er doen ook 85-jarigen mee.
 
Ook Fridus is erg te spreken over
Sandra als trainster. “Rekken en strek-
ken, met gewichten, meestal in kleine-
re groepjes. Ja, alle ledematen worden
getraind. Maar ook badmintonnen en
kegelen doen we geregeld. Het is een
stevig programma, de aandacht mag
niet verslappen”. En dat alles met sti-
mulerende, ritmische muziek op de
achtergrond van bijvoorbeeld de Beach
Boys.
 
Fridus houdt erg van muziek, heeft
thuis twee metershoge luidsprekers
van topkwaliteit en draait ook de
mooiste LP’s van jaren her, zoals van
Pink Floyd. En hij houdt van knutselen:
heeft zijn eigen kapstok en modieuze
kasten gemaakt en ook een tv-meubel
in elkaar gezet. Het beeldscherm komt
daarin als Jan Klaasen van de poppen-
kast naar boven. Er is slimme elektro-

Nieuwe clubcoach van de
Gymclub: Fridus Draaijer

nica in verwerkt, gebruik makend van
zijn 25 jaren lange ervaring bij Philips
in de elektronica fabricage als manager
techniek, kwaliteit en automatisering .

 
Het meest bijzondere van Fridus, een
geboren Fries uit Hindeloopen, is
echter dat hij voorzitter is van een
nationale oldtimer-motorclub, de
‘Yamaha 650 Twinclub NL’ met 500
leden in het hele land. Ze organiseren
tochten, evenementen, open dagen en
sleutelcursussen. Thuis is Fridus de
gelukkige bezitter van maar liefst vier
motoren (!), die hij alle zelf onder-
houdt. En zijn vriendin heeft er ook
nog twee….…
In Fridus’ huiskamer hangt aan de
muur een grote foto van Che Guevarra.
“Die kwam op voor de vrijheid van
arme mensen in Cuba”. Ja, het is toch
wel een bijzondere man, die nieuwe
clubcoach van de gymclub…..

“Een prima, gezellig clubje, leuke
mensen allemaal, heel afwisselende
oefeningen en spelletjes. Onze
gymtrainster Sandra Kraakman komt
elke keer weer met iets anders. En in
coronatijd, toen we niet in de sporthal
terecht konden, mailde ze ons elke
week een gymprogramma met geva-
rieerde oefeningen om thuis te doen”.
Dat zegt Wil Merkelbach, die 9 jaar
lang clubcoach is geweest van de
Gymclub. “Met groot plezier” voegt ze
er aan toe. “Jammer dat ik ermee
moest stoppen, omdat het gymmen
niet meer zo goed lukt. Maar ik kijk er
met veel genoegen op terug” lacht ze.
 
Er moest dus na de coronatijd een
nieuwe clubcoach komen. Daar waren
de clubleden het heel snel over eens.
“Dat moet natuurlijk Fridus worden.
Die is de jongste en meest relaxte van
ons allemaal.” Bovendien woont hij
bijna schuin tegenover de sporthal. En
Fridus Draaijer zei direct ja. Hij vindt

25 januari : bezoek aan Klok en Peelmuseum in
Asten

Op 25 januari gaan we op bezoek bij
een bijzonder museum, het Klok &
Peelmuseum in Asten. Nog voor u het
museum binnenkomt hoort u al een
klokkenspel vanuit de museumtuin.
Binnen ziet u 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 cul-
turen zoals Azië, in het bijzonder
China. Gezichtsbepalend voor het
museum is een indrukwekkend astro-
nomisch kunstuurwerk. Ook is de
replica van de in Asten gegoten klok
van de Notre Dame te zien.

Bron: Museum Klok en Peel 9



Het tweede deel van het museum laat
de natuurhistorie van de Peel zien o.a.
paleontologie en de flora en fauna van
ZO-Brabant en Midden-Limburg. Het
bestrijkt een tijdlijn vanaf miljoenen
jaren geleden, toen de voormalige Peel
aan zee lag, wat nog zichtbaar is via
fossiele vondsten, zoals een levens-
groot mammoetskelet. Ook ziet u de
veranderingen in het landschap met
daarin de cultuurhistorische rol die de

mens heeft gespeeld. Dat wordt dui-
delijk uitgebeeld in een film die u kunt
bekijken. Vooral de verzamelingen
insecten en de paleontologische
collectie hebben een bijzondere en
hoge natuurhistorische waarde. Er zijn
deelcollecties van vogels, 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 u met iemand mee
wil rijden, moet u dat zelf afspreken of
het kenbaar maken op het inschrijf-
formulier, 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

dagsoep, wit of bruin broodje, kren-
tenbol, beleg ham/kaas/zoet en twee
kopjes koffie/thee, glas melk of jus
d'orange. We zullen rondgeleid wor-
den door twee gidsen: een voor de
klokken, de ander voor de Peel.
 
Kosten en inschrijving 
De arrangementsprijs bedraagt € 24,45
mèt MJK (MuseumJaarKaart) en
€ 32,45 zonder MJK. Gelieve dit op te
geven bij inschrijving. Het bedrag zal
op 23 januari afgeschreven worden van
uw rekening.
Inschrijven kan tot uiterlijk 11 januari
2022: via de website www.pvge-best.nl
of via het inschrijfformulier, verderop
in dit blad, in te leveren bij René Hen-
driks, Zevensprong 31, Best
 

Hoe de bridgeclub is ontstaan
Toen ruim 20 jaar geleden, in 2001, in
Best een PVGE-afdeling werd opge-
richt, waren er al direct mensen die
vroegen om een bridgeclub. Die club
kwam er dus snel, dankzij Helga
Abbink, Ans Smits en Riek van Kollen-
burg. Wel opvallend, want er waren in
Best toen al 5 bridgeclubs actief,
waaronder MaMi (Maandagmiddag-
bridgeclub), BBC’91 (Dinsdagavond-
bridgeclub), NRBHC (‘Niet Rokers
Bridgeclub Het Centrum’, op de
woensdagmiddag) en de Donderdag-
avondbridgeclub. Ja, Best was toen al
een echt bridgedorp: Jan en alleman
bridgeden er.

Hoe het eraan toe gaat
“Wij zijn bij de PVGE geen wedstrijd-
club, wij zijn er puur voor de gezellig-
heid. En bovendien: door te bridgen
blijf je jong.” zegt de inmiddels al 82-
jarige Dick. “Op onze maandelijkse
bridgebijeenkomsten op de eerste
vrijdagavond van de maand is er altijd
een prettige, ongedwongen sfeer.
Iedereen komt voor een gezellige
avond. Men wisselt onderling gedach-
ten uit, geniet van hapjes en drankjes
in de pauze. Maar tijdens het spelen
zelf heerst er absolute stilte. Je mag
niet afgeleid worden!” zegt Dick. Er

Op 1 januari 2022 valt er wat te vieren!
Maar liefst 16 jaar lang is Dick Abbink
dan al clubcoach van de bridgeclub. Hij
is de langst zittende clubcoach van de
hele PVGE in Best. Bij het bereiken van
deze mijlpaal zal hij op die dag, mede
vanwege zijn gezondheid, het club-
coachschap formeel overdragen aan
zijn opvolger, die hij op 5 november
heeft bekend gemaakt. Op die vrijdag-
avond heeft Dick de herstart van de
bridgeclub gedaan: de eerste club-
avond na een periode van meer dan
anderhalf jaar gedwongen stilstand
vanwege corona. Bij die gelegenheid
heeft hij ook voor de clubleden zijn
afscheidstoespraakje gehouden.
Uiteraard zal Dick daarna gezellig
blijven meebridgen.

wordt in drie lijnen gespeeld van half
acht tot elf uur.
Dick verzorgde altijd de spelerslijst en
bepaalde zodoende welke paren aan
welke tafels gaan spelen. Op een
avond spelen alle bridgeparen aan elke
tafel 4 spellen, waarna iedereen naar
de volgende tafel wordt gedirigeerd.
Na 3 ronden wordt een pauze ingelast.
Iedereen heeft zodoende 12 spellen
gespeeld. Tijdens het spelen houdt
Dick steeds een oogje in het zeil. Zijn
formele rol is ook die van arbiter bij
meningsverschillen, maar in die functie
heeft hij slechts sporadisch hoeven op
te treden.

Belangrijke steunpilaren
Elke tafel is voorzien van een ‘bridge-
mate’, zeg maar een kastje dat verbon-
den is met de computer. Die geeft

Gedenkwaardige dag voor Dick Abbink en de
bridgeclub
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Eindelijk weer een gezellige trein-
reisdag!
We bezoeken dit keer, op woensdag
26 januari, de Miniworld in Rotterdam.
Er wacht een hele wereld op ons!
Miniworld Rotterdam biedt een verras-
send dagje uit. Hier is voor iedereen
wel wat te beleven. Deze prachtige en
adembenemende miniatuurwereld is
gebouwd op een oppervlakte van ruim
650 m2. Sfeervolle en uitgestrekte
polderlandschappen worden afgewis-
seld met de moderne en historische
architectuur van "Rotterdam in minia-
tuur", inclusief de grootste overdekte
miniatuurhaven van Europa. Je ont-
dekt de vele opmerkelijke details en
verhalen van deze unieke wereld.
In Miniworld Rotterdam duurt een dag
maar 24 minuten. Voor je het weet
wordt het nacht en fonkelen duizen-
den lampjes in het donker. Als de dag
weer aanbreekt, ontwaken de 27.000
inwoners en komt de wereld tot leven.
Overal snellen treinen naar hun be-
stemming. Vrachtwagens brengen hun
lading naar de grootste miniatuurha-
ven van Europa... alles is in beweging!
Leuk voor de techneuten onder ons:
we krijgen een uitgebreide kijk achter
de schermen!

Organisatie van de dag
Om 9.30 uur vertrekken we van station
Best. Via Tilburg en Breda rijden we
naar Rotterdam Centraal. Daar tegen
11 uur aangekomen, lopen we in ca. 6
minuten naar de Weena 745, Mini-
world Rotterdam. We worden ontvan-
gen met koffie/thee met iets lekkers.
Speciaal voor de leden van de PVGE-
treinreisclub is Miniworld een uur
eerder open.
Tot 12 uur kunnen we zelf al wat
rondkijken. We worden in 4 groepen
rondgeleid.
Gezien de tijd van het jaar leek het ons
goed om niet Rotterdam in te trekken,
maar bijtijds de trein te nemen en in
Best te eten. We zullen daarom vóór
16.00 uur de trein terugnemen naar
Best. Dit valt binnen de daluren voor
abonnementhouders. Het diner zullen
we gebruiken in het ons bekende
Prinsenhof.

COVID maatregelen:
In verband met corona kunnen met
deze treinreis maximaal 30 personen
mee. Op het moment dat we dit
schrijven is een mondkapje nog steeds
verplicht in de trein. En ook is een
vaccinatiebewijs of een toegangstest
verplicht bij het binnengaan van
Miniworld.

Kosten
Deze reis kost € 47,00 voor koffie/thee
met iets lekkers, de entree, de rond-
leiding en het driegangendiner. De
reiskosten zijn exclusief het treinkaar-
tje. De meeste leden hebben een
treinabonnement waarmee per abon-
nement 3 personen met 40% korting
mee kunnen.
De automatische incasso zal plaats-
vinden op 24 januari.
Marian Hartog en Truus Emmers
hebben deze reis voorbereid. Zij
kunnen tot uiterlijk 2 weken van
tevoren de reservering maken voor het
aantal deelnemers aan de reis. Let dus
op de uiterste inschrijfdatum.
Annuleert u ná deze datum dan zullen
onvermijdbare kosten aan u in
rekening moeten worden gebracht.

Inschrijving
Inschrijven kan tot uiterlijk 7 januari. 
Niet-treinreisclubleden kunnen altijd
een proefreisje meemaken om de sfeer
te proeven.
Inschrijven doet u bij voorkeur via de
website: www.pvge-best.nl/clubs-best/
treinreizen. Of anders het strookje in
deze Actief inleveren bij Jolien Wiertz,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best, tel.
330044.
Vergeet niet uw dinerkeuze (vis, vlees,
vegetarisch) aan te geven.

iedereen alle informatie de je maar
hebben wilt, zodat je je vergelijken
kunt met anderen in dezelfde lijn.
Dick: “Een belangrijke taak daarin
heeft Walter Leenders, die al vanaf de
start van de bridgeclub het computer-
programma beheert, dat de club mocht
gebruiken van de Dinsdagavondbrid-

geclub. Net zo belangrijk zijn ook Tiny
en Frans Hendrikx: zij beheren de bar,
verzorgen de hapjes en drankjes voor
iedereen en zorgen ervoor dat de
opbrengst bij de penningmeester
terecht komt.”

Jubileum
“Het vorig jaar had de bridgeclub haar
20-jarig jubileum moeten vieren”, zegt
Dick. “Maar dat kon vanwege corona
niet doorgaan. Dat zal komend jaar
zeker worden ingehaald met iets
feestelijks”. Wanneer, waar en hoe,
daar hoort u vast nog wel meer van.

Woensdag 26 januari: Treinreis Miniworld
Rotterdam
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‘De Inloop’, onder die naam zijn al vele
jaren lang senioren bij elkaar gekomen
in het gebouw van het Rode Kruis.
Want sociaal contact is voor senioren
belangrijk, realiseerde men zich altijd
al. Maar toen het Rode Kruis had
besloten dat het organiseren van
sociale activiteiten niet meer tot hun
kerntaak behoorde en het gebouw
werd overgedragen aan de Senioren-
RaadBest, waren KBO en PVGE er als
de kippen bij om deze inloopactivitei-
ten voort te zetten. Want de behoefte
aan sociaal contact is nog steeds actu-
eel, misschien zelfs actueler dan ooit.
Dat kwam ook uit de enquête, die on-
langs nog onder PVGE-leden is
gehouden.

Gezelligheid
vind je bij 

De Inloop
 

Iedereen is welkom
Enkele maanden geleden is De Inloop
weer begonnen in hetzelfde gebouw,
dat nu het ‘Senioren Trefpunt’ heet.
Het is vrij toegankelijk voor iedereen.
Je hoeft dus nergens lid van te zijn.
Iedereen kan gewoon binnenlopen om
een kopje koffie of thee te drinken en
gezellig te kletsen met de anderen die
er zijn. Dat kan op dinsdag-, woens-
dag- en donderdagmiddag tussen half
twee en vijf uur, en ‘s woensdags ook
‘s morgens van tien tot twaalf. Je kunt
ook actief zijn met koersballen op
donderdagmorgen, kienen om de twee
weken en binnenkort wordt er ook
weer muziek gespeeld op de zondag.
Altijd staat gezelligheid voorop.

Dus: loop ‘s in……!
Je vindt De Inloop in het Senioren
Trefpunt aan de Molenveste (zijstraat
van de Molenweg), schuin tegenover
de molen.

Vrijwilligers gezocht
Voor dat alles zijn ook vrijwilligers
nodig die het leuk vinden om te
assisteren bij de genoemde activiteiten.
Je hoeft geen leiding te geven, want
dat gebeurt al door mensen die dat al
jaren doen, maar gewoon helpen met
de koffie en andere alledaagse dingen.
Heb je interesse? Wip dan gewoon
eens binnen om te zien hoe het eraan
toegaat. Heb je nog vragen, bel dan de
beheerder van Senioren Trefpunt, Sjef
van Gastel, telefonisch bereikbaar
onder 06-83214814.

Stel, je wilt wat doen aan je gezond-
heid, wat fitter worden, werken aan je
gewicht, betere voeding, of je mist
gezelschap. Je weet nog niet precies
wat voor jou het meest geschikte is en
waar je dat kunt doen. Door deel te
nemen aan het project ‘Gezond Best
samen fit’ ga je dat uitvinden, samen
met een lifestylecoach en groepsgeno-
ten. Je krijgt een overzicht van allerlei
passende activiteiten om uit te kiezen.
Je krijgt gelegenheid zo’n activiteit een

of meer malen op proef bij te wonen,
alleen of met een maatje uit het
project.
De eerste groepsbijeenkomst was
donderdagmiddag 21 oktober in
Prinsenhof om 13.00 uur. Ook de
volgende bijeenkomsten zijn donder-
dags. Na de start van de eerste groep
zullen er meer volgen. Het project
loopt vanaf nu twee jaar. Er zijn een
vijftal starts voorzien voor nieuwe
belangstellenden.
Meedoen kost € 50.- Voor wie dat
bezwaarlijk vindt zijn er gemeentelijke
regelingen. Meer informatie of
inschrijven kan bij Cor van den Bosch,
tel 06 50638128 of email
voorzitter@pvge-best.nl
 
Liefst 70 belangstellenden waren 14
oktober naar Prinsenhof gekomen voor
de opstart van het project, om te horen
wat het nu precies inhoudt. Na een
inleidingen door Frans den Dekker,
voorzitter van de Seniorenraad en Cor
van den Bosch, voorzitter van de
stuurgroep, hielden de wethouders

mevr. Van der Hamsvoord en de heer
Dijkhoff een korte toespraak om het
belang van dit project te onderstrepen,
als uitvoering van gemeentelijk beleid.
Daarna gaven zij samen het startschot.
Vervolgens vertelde Wilma Hartman,
projectcoördinator, meer over de
uitvoering. Het project bestrijkt 16
weken van groepsbijeenkomsten,
waarin je gaat kennismaken met het
aanbod van allerlei activiteiten in ons
dorp. Dat varieert van de B van biljar-
ten en bewegen, via de H van hand-
werken tot de Y van yoga en de Z van
zingen en zwemmen. Alle leeftijden
kunnen meedoen. Doel is o.a. ook het
voorkomen van ziektes, kwalen en
ongemak. Maar je hoeft niet ziek te
zijn om je beter te voelen. Een leefstijl-
coach zal de intake en evaluatie doen.
 
De initiatiefnemers van dit project zijn
de Seniorenraad, de groep Gezond
Best-Oirschot en Fysiotherapiepraktijk
G.A. Daane. Verder ondersteunen ook
Gemeente Best, GGD, Zorgverzekeraar
CZ, Rabobank en Fonds Sluyterman van
Loo het project.
 
 

Project ‘Gezond Best samen fit’ op 14 oktober
van start gegaan
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We kondigen u nu al de busdagtocht
aan, die staat gepland op zaterdag 21
mei 2022 (onder voorbehoud) naar een
bijzondere musical. Het is de groot-
schalige musical ‘Dagboek van een
Herdershond’, gespeeld door Toneel-
groep Maastricht onder regie van Servé
Hermans in het MECC Maastricht,
gebaseerd op de legendarische tv-serie
die van 1978 tot 1980 te zien was.
Een musical waarin de ziel van de
Zuiderling tot leven komt.
 
U herinnert zich nog de jonge kape-
laan Erik Odekerke? In 1914 werd hij
kapelaan in Geleen, toen nog een klein
landbouwdorp, dat geregeerd werd
door de notaris, de herenboer en de
pastoor. Het rijke roomse leven kwam
door de opkomst van steenkolen-

mijnen steeds meer onder druk te
staan. De onhandige, naïeve kapelaan
Odekerke probeert zich staande te
houden, maar ondanks zijn goede
bedoelingen jaagt hij toch veel mensen
tegen zich in het harnas.

Reisbeschrijving
Vanaf opstapplaats Den Ekker rijden
we naar een koffieadres voor een
lekker kopje koffie met Limburgse
vlaai. In het MECC in Maastricht zijn er
voor ons 1e rang zitplaatsen gereser-
veerd om volop van deze spektakel-
musical te genieten. U zal vast veel
mooie herinneringen krijgen van de tv-
serie. Na afloop gaan we per touring-
car naar ons dineradres, waar een goed
verzorgd drie gangen diner voor ons
klaar staat; daarna weer terug naar de
opstapplaats.

Busdagtocht-musicalreis
Op deze reis gelden – voor zover het
zich nu laat aanzien – de Covid-19
regels: mondkapjes in de bus en bij
binnenkomst in het restaurant (tot
men plaats heeft genomen), QR-code-
check (gevaccineerd, genezen van of
binnen 24 uur getest). Dus QR code en
legitimatie meenemen.
De prijs van deze tocht bedraagt:
€ 127,00 p.p. (inclusief busreis, koffie
met gebak, entreeticket musical 1e
rang en diner).

Inschrijving
U kunt zich nu al inschrijven voor deze
reis – tot 11 februari 2022. Er zijn
minimaal 35 inschrijvingen nodig – bij
minder gaat de reis niet door. Dit
wordt bekend gemaakt tijdens de
bijeenkomst Trefpunt Reizen in ’t
Tejaterke op 18 februari.
Wees er snel bij, want op = op!

Meer informatie en/of inschrijven: via
de website best.pvge.nl/evenementen-
best/programma-vlieg-en-busreizen
(onder Reizen 2022, 21 mei Musical
Dagboek van een Herdershond).
 
Of middels het inschrijfformulier achter
in dit blad – in te leveren bij Cor van
den Bosch, Stoelenmatter 41, 5683 NP
Best (tel. 0650638128).
 

Zie je er tegenop een mobiel of tablet
te gaan gebruiken? Heb je er wel een,
maar lukt niet alles wat je wil? Heb je
wel eens moeite met het instellen van
je tablet?
Hoe maak je een DigiD aan? Hoe kom
je aan een QR-code, op je mobiel of op
papier? Om je heen hoor je mensen
zeggen, hoe makkelijk het allemaal
gaat. Maar krijg het maar eens onder
de knie!
 
Op woensdag 15 december is er in
Senioren Trefpunt een bijeenkomst
voor mensen die met zulke vragen
zitten. Het is een ontspannen
samenzijn, een gezellige bijeenkomst,
waarop je alles kunt vragen wat je
weten wil, georganiseerd door
SeniorenRaadBest en Seniorweb.

Voor toegang tot de bijeenkomst is
wel een QR-code (op mobiel of op
papier) vereist óf een vaccinatiebewijs
voor 2 vaccinaties óf een geldige
toegangstest met identiteitsbewijs. Je
kunt je aanmelden via het
inschrijfformulier achter in dit blad of
op de website van PVGE-Best door te
klikken op de link: https://best.pvge.
nl/actualiteiten-best

.
In oktober is al een dergelijke
bijeenkomst gehouden. Het aantal
deelnemers was klein, maar degenen
die deelnamen gaven aan goed
geïnformeerd te zijn over allerlei zaken
die voor hen bruikbaar zijn. Ook
werden de mensen die iets op hun
telefoon veranderd wilden hebben of
die hun tablet anders wilden instellen
ter plekke geholpen.
 
Op de bijeenkomst op 15 december is
er ook weer ruim gelegenheid om
vragen die je hebt te stellen en
geholpen te worden met problemen of
probleempjes die je met je apparaat
hebt.
 

Smartphone, tablet, pc - wat kan ik ermee?
Infobijeenkomst 15 december in Senioren Trefpunt
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Trefpunt Reizen op vrijdag 18 februari:
Waar gaan we in 2022 naar toe?
Alle leden en andere reislustige
belangstellenden nodigen we uit voor
een gezellige middag op vrijdag 18
februari van 13.30 tot 16.30 uur in de
grote zaal van ‘t Tejaterke, om kennis
te nemen van de reizen die de reis-
commissie volgend jaar wil gaan
organiseren.
Maar we beginnen de middag met een
terugkijkje via foto’s en films op de
reizen die we in 2021 hebben onder-
nomen: een dagje naar de sluizen van
Strépy-Thieu en een 5-daagse reis naar
Friesland – Rijs.
 

Daarna ziet u de reizen die we voor u
in 2022 in petto hebben. Dat zijn
meerdaagse reizen naar de Belgische
kust en naar het Sauerland. Ook weer
een 5-daagse reis voor senioren, dit
keer naar Drenthe met allerlei leuke
uitstapjes. En uiteraard ook weer
mooie dagtochten en busuitstapjes
naar prachtige musicals.
 
Samen willen we deze middag peilen
welke reizen bij u in de smaak vallen,
zodat we ook voor 2023 weer een
mooi reisprogramma kunnen maken.
En natuurlijk zijn er hapjes en een

drankje. Voor toegang in ’t Tejaterke
dient u een geldige QR-code te kunnen
tonen. De toegang is gratis.
 
Heeft u interesse om hierbij aanwezig
te zijn? Geef dat dan uiterlijk 13
februari aan ons door middels het
inschrijfformulier achter in dit blad of
via de website.www.pvge-best.nl
 

Het werd tijd dat alle bestuursleden
van de PVGE, KBO en SeniorenRaad-
Best elkaar eens persoonlijk leerden
kennen. Want zij zetten zich uitein-
delijk allen in voor dezelfde doelgroep:
senioren van Best. De onderlinge
kennismaking gebeurde op 15
september, uiteraard in ons honk
Senioren Trefpunt. Het werd een
gezellige bijeenkomst, waarin men
elkaar beter als teams leerde kennen
en waar gedachten over mogelijke
samenwerking werden uitgewisseld.
 
Vanaf de oprichting van de PVGE in
Best in 2001 is er al contact met de
KBO geweest. Men vond elkaar af en

toe in gezamenlijke activiteiten. Door
de gemeente werden we gezien als
gesprekspartners, als het over wensen
en belangen van alle Bestse senioren
ging. Zo rond 2005 intensiveerden de
bestuurlijke contacten door deelname
van het Gildekwartier Best. Die afstem-
ming groeide uit tot de oprichting van
de SeniorenRaadBest in december
2009, als onafhankelijke stichting
waarin PVGE en KBO de partners zijn,
maar waarin de lokale belangen
worden behartigd van alle senioren in
Best. Daartoe komen de KBO- en PVGE-
voorzitters en de beide bestuursleden
voor belangenbehartiging maandelijks
bij elkaar voor overleg, samen met nog
enkele andere onafhankelijke
bestuursleden.

 
Vanaf die tijd kwam ook de
samenwerking tussen PVGE en KBO op
verenigingsactiviteiten op gang.
Voorbeelden zijn de Winkelkortings-
actie, de Doe-Zomer en projecten als
Krachtenbundeling en het ThOM-
project (Thuis Onbezorgd Mobiel). Ook
kwam er een maandelijkse Senioren-
pagina in Groeiend Best. Die brengt
lezers op het idee aan PVGE- en/of
KBO-activiteiten deel te nemen. Heel
wat senioren werden lid van zowel de
een als de ander, vanwege activiteiten
en diensten die elkaar aanvulden. Al
ruim 5 jaar is er de mogelijkheid om
met bepaalde clubs van de ander mee
te doen, ook als men alleen KBO-lid of
alleen PVGE-lid is. Zo groeien we naar
elkaar toe in samen doen en samen
optrekken, maar blijven we onze eigen
identiteit houden in het ontwikkelen
en opstarten van activiteiten.
 
Conclusie van de kennismakings-
bijeenkomst op 15 september was dat
“we dat vaker moeten gaan doen,
zeker eens per jaar”. En dan gericht op
brede afstemming en samenwerking in
concrete activiteiten en diensten. We
houden u op de hoogte.
Cor van den Bosch

Bestuursleden van SeniorenRaadBest, PVGE en
KBO ontmoetten elkaar
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Donderdag 13 januari – De
Burgemeester 
 
Op donderdag 13 januari gaan we voor
het eerst dineren bij Restaurant De
Burgemeester, Markt 21, in Oirschot.
Het begint om 18.00 uur. De zaal biedt
ruimte aan 60 gasten. Afspraak:
driegangen diner, keuze uit twee
soorten soep, hoofdgerecht vlees of
vis, een zoet dessert, € 23,50 p.p.
exclusief drank. Aanmelden: uiterlijk 4
januari 2022. Wilt u s.v.p. bij aanmel-
ding uw voorkeur aankruisen voor
vlees of vis ?
 
Donderdag 10 februari – De
Verwennerij 
 
Voor donderdag 10 februari staat
Restaurant De Verwennerij, Oude
Grintweg 90 in Oirschot, ook bekend
als Mieke Vingerhoeds. in de planning.
We beginnen de diners op de gebrui-
kelijke tijd 18.00 uur. U bent vanaf
17.15 uur welkom. Aanmelden:
uiterlijk 3 februari 2022. De prijs is

€ 22,50 en daarvoor krijgt u drie-
gangenmenu met keuze uit 2 soorten
soep, vlees of vis en een zoet dessert.
Bij aanmelding uw voorkeur aan-
kruisen voor vlees of vis.
 
Reserveren kan uitsluitend schriftelijk
en wel via de website (www.best.pvge.
nl/evenementen-best) of als u geen
computer hebt via het
inschrijfformulier achter in dit blad, in
te leveren bij Corrie Hijnen,
Kruisparkweg 60, 5684AC Best. Let op:
U kunt zich NIET telefonisch
aanmelden.
 
Afmelden: Bent u verhinderd, dan kunt
u zich uiterlijk 4 dagen vantevoren
afmelden via de website of telefonisch
op nummer 06-83335445. Let wel: dit
nummer is alleen voor afmelden, dus
niet om u aan te melden.
 
Afrekenen doet iedereen ter plekke
met de restauranthouder zelf, dus
individueel. Mocht u korter dan 4
dagen van tevoren besluiten niet te
gaan dan mag de PVGE u vragen het
menu toch te betalen.

Mevr. Joke Wiltschek-van Kuik
Dhr. G. Wouters

Overleden leden: rust in vrede
Dhr. C. Domisse
Mevr. A. van Himbergen-van Heertum
Dhr. M. van de Meulengraaf
Mevr. G. Peeters-Boer
Mevr. T. Stabel-Derijk

Jarig 85-plussers: proficiat!
2 dec. Mevr. C. Schuttelaar,
2 dec. Mevr. E. Lutters
5 dec. Mevr. H. van Oost-Goossens
8 dec. Dhr. P. Holtermans
14 dec. Mevr. E. van Kemenade-v,Asten
17 dec. Mevr. H. Hilberink-Jurriens
19 dec Dhr. W. Mollemans
21 dec. Mevr. G. Gijsbers-Glaudemans
30 dec. Dhr. Th. v.d. Elsen
 
6 jan. Mevr. C. van Glabbeek
12 jan. Dhr. A. Lanen
12 jan. Dhr. H. Martens

Nieuwe leden: welkom!
Mevr. Karen Baten
Mevr. Ans Bogers
Dhr. Hans Claassens
Mevr. C. van Gardingen-Torres
Dhr. Henk van Grinsven
Mevr. Karin van Grinsven-Torres
Mevr. Willemien Guntlisbergen
          -Huijbers
Dhr. Christ Hazenberg
Dhr. Fred Hurkx
Mevr. Marijke Hurkx-Jennissen
Mevr. Mies Lammers
Mevr. Fem Lathouwers
Dhr. Ed Loomans
Mevr. Kitty Malmberg-van Kemenade
Mevr. Wil Pruijsen-Warning
Dhr. Peter Spierings
Mevr. Jet Spierings-Lodewijks
Mevr. Van Straeten-Ouborg
Mevr. Yvonne Tims
Dhr. Lambert van Ven
Dhr. Wim Verhagen
Mevr. Marja Willems

12 jan. Mevr. J. Kampen-Smolders
12 jan. Mevr. E. van Leeuwenkamp
14 jan. Mevr. J. Verschuuren
17 jan. Dhr. W. Taffijn
17 jan. Mevr. R. Hulsen-Slegers
22 jan. Dhr. W. Verschuuren
 
2 febr. Dhr. M. van Helvoort
3 febr. Dhr. J. Crüts
6 febr. Mevr. A. Nuijs-Faber
10 febr. Mevr. J. Baardmans-Dekker
13 febr. Mevr. A. van Heeswijk
14 febr. Dhr. T. Gruyters
15 febr. Dhr. P. van Beerendonk
17 febr. Mevr. B. Boestert-Versluis
19 febr. Dhr. G. Onderwater
24 febr. Mevr. D. Koole-Verdonk
27 febr. Mevr. L. Korhorn-Rommelse
27 febr. Dhr. H. Horsten
27 febr. Mevr. G. v.d. Elsen-van der Pal

Van de Ledenadministratie

'Op Restaurant' weer volop actief

In oktober en november zijn we Op
Restaurant gestart met An Fong en
Prinsenhof. Er was weer voldoende
belangstelling. Sinds de 1,5 meter
afstandsregel is vervallen kunnen er
meer mensen komen. Wel is het
coronatoegangsbewijs verplicht, met
QR-code op mobiel of op papier. De
restaurants kunnen ernaar vragen. Ook
wij willen geen risico lopen om
anderen te besmetten.
Zoals u kon lezen in de Actief van
oktober, hebben de restaurants vaak
forse verhogingen doorgevoerd: zij
hebben geen vet meer op het bot door
het afgelopen coronajaar en kunnen
ons helaas niet meer voor de oude
aantrekkelijke prijs een diner aan-
bieden.
Op Restaurant is voor alle PVGE-leden
toegankelijk. Een introducé die nog
geen PVGE-lid is mag 1x ter kennis-
making mee.
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Dit avontuur overkomt ons op Sumatra
(Indonesië) tijdens een bergwandeling
op het eiland Samosir.  Het is een waar
gebeurd verhaal!
 
We zijn een paar dagen in Tuktuk en
besluiten met z’n achten een wandel-
tocht te maken, dwars over de bergrug
die op dit eiland ligt. Bij Ambarita steil
omhoog naar het gehucht Partukkon,
van hieruit naar beneden en uitkomen
aan de andere kant van het eiland bij
het dorp Pangururan. We hebben
gisteren met de chauffeur van een
bemo (een bestelbusje) onderhandeld:
voor 50.000 rupiah komt hij ons
vanochtend om 7 uur halen, brengt
ons naar Ambarita, 6 kilometer
verderop en haalt ons vanmiddag om 5
uur in Pangururan.
 
We staan al een half uur in de start-
blokken, maar “’t busje komt niet”!
We vrezen dat de chauffeur een
lucratievere klant heeft gevonden en
besluiten te voet naar Ambarita te
gaan. Gelukkig krijgen we snel een lift
en om tien voor acht beginnen we aan
onze klim. Aanvankelijk schieten we
goed op, maar het wordt steiler en
steiler. Ik heb het gevoel dat we tegen
een muur omhoog moeten…. Het is
afzien in de hitte. We stoppen regel-
matig om te rusten en te drinken en
genieten van het uitzicht over het
Tobameer.
 
De stemming blijft prima, niemand
geeft een krimp. Het heeft wel iets
spannends om door het oerwoud
omhoog te klimmen, aan het pad te
oordelen, komen hier maar weinig
mensen. Bijna boven staan een paar
‘reclame’ borden. Het eerste is van
“Jhon” (letterlijk zo geschreven). Hij
nodigt ons uit om in zijn Batakhuis een
kilometer verderop, iets te gebruiken.
Het tweede staat erachter en is van
“Jenny”. In krom Engels maakt ze
duidelijk dat we in haar ‘resturan’
moeten zijn!  (Later blijkt dat ze ooit
een echtpaar zijn geweest en dat ze
elkaar nu hevig beconcurreren.)
Na nog een half uur stevig klimmen,
staan we voor twee schamele hutjes,
oog in oog met Jhon en Jenny. We
besluiten ze allebei klandizie te
gunnen.

Wij nemen met zijn vieren plaats op de
“veranda” bij Jenny. Ze lacht haar
witte tanden bloot en neemt met haar
groezelige vingers de bestelling op. We
kunnen kiezen: zoete aardappels of
nasi goreng.
 
Vervelen doen we ons geen moment.
Twee kleuters stampen met een lange
stok rijst in een houten vijzel, een paar
zwarte varkens rollen in de modder en
dan Jenny…, zij is een beziens-
waardigheid. Van een zakdoek heeft
ze nooit gehoord. Om haar neus te
snuiten buigt ze over de balustrade,
drukt een duim tegen haar neusgat en
blaast krachtig door het andere. Ze
veegt haar hand af aan de bloes en
daarna met een slip van de rok, haar
hele gezicht.
Het wachten op het eten duurt lang.
Om 5 uur vanmiddag vertrekt de
laatste bus aan de andere kant van het
eiland, redden we dat?
 
Om ons te entertainen gaat Jenny op
de grond zitten en tovert klanken uit
een houten muziekinstrument.
Glimmend van trots kijkt ze ons
aan…… Bravo!!
Op het erf beneden, heeft één van de
kleintjes in zijn broek gepoept. Oma
trekt haar kleinzoon zijn broekje uit,
legt hem voorover op haar knie, roept
de hond, deze likt de billetjes schoon.
Daarna pakt ze een doek en poetst alle
rimpeltjes en richeltjes nog eens na.
Jany, de zuster van Jenny, is de kokkin. 
Ze zit achter de deur op de grond bij
een houtvuurtje. Hier worden de
gerechten één voor één bereid. Om
beurten laten we ons de maaltijd goed
smaken, het is klasse wat er uit het
kleine keukentje komt!  Na een paar
uur nemen we afscheid van Jenny en
Jany.
 

Pangururan is nog 14 km, de weg
moeilijk te vinden en onze
watervoorraad slinkt snel. Het begint
te schemeren als we tegen zes uur het
dorp binnenlopen. Het laatste busje
ging om vijf uur…. Goede raad is duur.
Bij een huisje staat een aftandse
bestelauto met laadbak, we gaan op
zoek naar de eigenaar. Voor de prijs
van 50.000 rupiah is de man bereid ons
naar Tuktuk te brengen. Wij hebben
geen keuze en nemen plaats in de
laadbak. Eerst moet er getankt
worden: Een jerrycan wordt
leeggeschonken, een trechter
voorkomt morsen!
Het is donker als we vertrekken, de
weg is smal en slecht, onze chauffeur
weet de bochten niet altijd goed in te
schatten, het is oppassen geblazen
anders vlieg je uit de laadbak. Nog
erger is, dat er maar één koplamp
brandt. Tegenliggers zien ons aan voor
een brommer, af en toe een narrow
escape.
Het wordt pas echt eng als we een
rivier over moeten steken. De brug
wordt gerepareerd, in het midden
gaapt een gat van enkele meters… We
willen uitstappen, maar de chauffeur
stelt ons gerust: ”No problem……. “.
Met de volle pick-up rijden we over de
twee balken die het gat overbruggen.
Doodsangsten staan we uit.
Vlak voor Tuktuk neemt hij de bocht
écht te krap en belanden we in een
droge sloot. We komen met de schrik
vrij en tillen met zijn allen het vehikel
weer op de weg…… Tien minuten
later zijn we in Tuktuk!
 
Af en toe komt deze dag weer ter
sprake, zeker als we de foto tegen-
komen van de stralende Jenny…. Wat
een avontuur en wat hebben we geluk
gehad…… Op deze dag is van
toepassing: “Zonder geluk vaart
niemand wel”.
 
Nans Heldoorn

Zonder geluk vaart niemand wel!
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Rara waar in
Best is dit?

Koos Mulder, tel. 06-39681065 of per
e-mail:
pr-communicatie@pvge-best.nl
 

Redacteur, opmaker en bezorgers
gevraagd voor Actief

Ook dit jaar kunt u weer genieten van
de 7 kilometer lange Kerststallenroute
langs de tuinen van ca. 80 Vleutse
gezinnen, elk jaar met weer andere
kerststallen. Het is (onder voorbehoud)
van 22 december t/m 6 januari 2022.
Hoog in de boom boven de grote
kerststal bij de Mariakapel verkondigt
een verlichte engel gods glorie. In de
kerststal met kleurrijke aangeklede
kerstfiguren zult u tussen os, ezel en
schapen vast weer een vos, eekhoorn,
marter of fazant ontdekken, terwijl u
luistert naar mooie kerstmuziek en
kerstliedjes van het Vleutse kinderkoor
‘de Gouden Appeltjes’. En vergeet
zeker de ‘knikengel’ niet! En/of een
warme slok in het verkoopstalletje
ernaast.  

De Kerststallenroute 2021 kunt u
dagelijks op elk gewenst tijdstip lopen
of fietsen. Vanaf 17.00 uur zijn de
kerststallen verlicht, wat alles nog veel
sfeervoller maakt.
 
Op riksja of duofiets
Voor mensen die vanwege hun
lichamelijke beperking de route niet
kunnen lopen of fietsen is er weer een
riksja of duofiets om hem toch te
volgen. Een fietsvrijwilliger van ‘Geniet
op de fiets’ komt u thuis ophalen of op
een andere afgesproken plek en rijdt u
rond langs de mooiste kerststallen. Bij
de sprookjesachtige kersttuin van de
Meulenwiel staat een rolstoel klaar
voor als u die nodig heeft.
Wel thuis goed warm aankleden (ook

de voeten!) en op tijd reserveren bij
Henri Berende, (tel. 06-24674732 of
riksjabest@gmail.nl) of bij Kanidas/
Archipel (tel. 0499-362501). Deze riksja-
of duofietsrit kost € 5,00 per persoon
en kunt u elke dag reserveren vanaf
17.00 uur.

Geniet van de Vleutse Kerststallenroute

Plof… daar ligt weer een nieuw num-
mer van Actief op uw deurmat.
Gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.
Maar ook vrijwilligers houden er ooit
mee op, soms om medische redenen.
Zo ook bij redactie en de bezorging
van Actief. Wij zoeken daarom naar
nieuwe krachten:
– bezorgers: mensen die eens per 2
maanden de Actief willen bezorgen in
een bepaalde wijk

– redacteur: iemand die het leuk vindt
om stukjes te schrijven voor Actief
– opmaker: iemand die onze layout-
man Gerard Wienk wil bijstaan in de
opmaak van het blad.
 
Voelt u er wel iets voor? Of wilt u van
tevoren eerst te weten komen wat de
job die u aanstaat precies inhoudt?
Neem dan contact op met

17



KO
RT

IN
G!

KBO/PVGE winkel kortingactie in Best. Let op deze sticker op de winkelruit. Bij de deelnemende 

winkel moet u altijd uw geldig ledenpasje kunnen tonen. Op de website www.pvge-best.nl  kunt u 

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 u van de actie gebruik wilt maken. 

Ledenvoordeel vanuit de hoofdvereniging.

Vanuit de PVGE hoofdvereniging krijgt u 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 

De Boetiek Oog & Design

Boterhoek 101, Tel. 371310

Deelen Menswear 

Hoofdstraat 42, tel. 329997 

De Rollatorwinkel.nl 

De Dieze 45 tel. 700823 

Drukkerij Peters-Lodewijks 

Industrieweg 120, tel. 370247

Di-Air van de Sande

Spoorstraat 24, tel. 371657

Fitness The Jab 

Heuveleindseweg 2A, 

tel. 06-14552649 

Foto Aartsen 

Boterhoek 12, tel. 371519 

HypoCoach

de Korenaar 35 Oirschot

tel. 06-50839384

Gloriosa bloemen 

Catharina ziekenhuis in

Eindhoven tel. 0499-395622 

Groencentrum de Mortelen

Aarleseweg 50, tel. 329888

Harrie’s Knipperij Heren 

Knipt bij u thuis, tel. 06-42082225 

Hair & Beauty Point Jacqueline

Hoofdstraat 38, tel. 399078

Juwelier Meier 

Boterhoek 7, tel. 372250 

Loesje Ladies Fit

De Ronde 12-14

info@loesjeladiesfit.nl

Notaris van Luijn 

Bosseweg 7, tel. 374174

Optimuscles Massage 

Johan Frisopart 28, tel. 371384 

Pitch & Putt Golf

Spoordonkseweg 80

Oirschot tel. 0499-573671

Pedicure en

schoonheidsspecialist

Willem de Zwijgerweg 173

Mobiel: 06-24151068

Neutraal APKStation 

van Rijssel 

Fabrieksweg 1, tel. 373757 

Barbershop Best Barbers 

& Best Coffee

Nieuwstraat 90, tel.: 323674

Bloemerie Best 

Kon. Julianaweg 31, tel. 330660 

Bloemenshop Best

Wilhelminaplein 19, tel. 398679

BMS bikes De Stad 9

Oirschot, tel. 06-22406153 

Arends Optiek 

Raadhuisplein 7, tel. 390700 

Choco & Zoet

Wilhelminaplein 64A 

tel. 06-13060636 

Praevision fin.coaching

Marion Klijma, tel. 06-11161607

Restaurant An Fong

Nieuwstraat 70, tel. 371924 

Ron’s Bandencentrale 

Oranjestraat 95, tel. 372344   

Savante Advisering/ 

en Belasting advies

De Stek 1, tel. 851371 

Scootmobiel specialist 

Industrieweg 3, tel 040-2567700 

Schoonheidsspecialiste Ireina

De Tongelreep 5, tel. 06-19188566

Shabo Kapper 

Kap.Heerenstr.10, tel. 398576

Sport Center Spear 

Europaplein 1, tel. 379678 

Stijlvol Groen Hoveniers 

Dennenhei 43, tel. 06-23039901

ZHON zorgwinkel 

St.Odulphusstr. 2A, Hoofdstraat 18D,

tel. 0499-377173

Evenementenkalender
13.jan. 18.00 u      Op Restaurant De Burgemeester Oirschot
20 jan. 14.30 u       Busdagtocht Aladdin vertrek bij Den Ekker
21 jan.  09.30 u      Start Klassieke muziekclub Senioren
                               Trefpunt
25 jan   11.00 u      Bezoek muzeum Klok & Peel  Asten
26 jan.  09.30 u      Treinreis Miniworld Rotterdam NS station
27 jan.  14.00 u      Jaarvergadering PVGE Best ‘t Tejaterke
10 febr.18.00 u      Op Restaurant De Verwennerij Oirschot
18 febr.13.30 u      Trefpunt Reizen ‘t Tejaterke

15 dec. 14.00 u      Infobijeenkomst Seniorweb Senioren
                               Trefpunt over smartphone, tablet, pc
18 dec. 12.00 u      Nordic Fitness evenement
                               Wilhelminapark
21 dec. t/m 6 jan.  Kerststallenroute De Vleut. U kunt thuis
                              met een riksja of duofiets worden gehaald
11 jan. 09.30 u      Klassieke muzieklezing ‘t Tejaterke
                               Italiaanse componisten

PVGE-orkest zoekt nieuwe
enthousiaste muzikanten

Voor het PVGE-orkest ‘Bestse Klanken’
zijn wij op zoek naar een aantal nieu-
we enthousiaste muzikanten die ons
orkest komen versterken. We zoeken
(aspirant)muzikanten die een instru-
ment bespelen, koper, hout of per-
cussie. We oefenen nu op maandag-
avond van 20:00 tot 22:00 uur in
buurthuis Het Centrum in de Salderes.
U wordt met open armen ontvangen in
een leuk orkest dat mooie muziek
maakt en een paar keer per jaar
optreedt.
Interesse? Bel of mail naar Jos van
Rooij, onze clubcoach,tel. 06-40211516,
e-mailadres josvanrooij@outlook.com.
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In het Koepelbestuur van de PVGE zijn
momenteel drie vacatures: voor een
secretaris, een bestuurslid voor Public
Relations & Communicatie en voor een
bestuurslid voor ICT-ontwikkeling. Wie
voelt er iets voor een van deze functies
op zich te nemen?
 
Zoals bekend zal zijn is PVGE Best lid
van de samenwerking tussen 8 lokale
PVGE-verenigingen, die alle onder-
steund worden door ‘de Koepel’. De
Koepel verzorgt o.a. ondersteuning in
de ledenadministratie, de websites,
informatiesystemen, PR & Communi-
catie en andere zaken die beter
gezamenlijk gedaan kunnen worden.
Sinds de coronatijd is het koepel-

bestuur niet meer volledig.
Hier volgt een beschrijving van de
functies die momenteel vacant zijn:
 
Secretaris van de PVGE Koepel
De secretaris moet over een goede
mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid beschikken.
Hij/zij moet sturing geven aan de
medewerkers van het Secretariaat.
Hij/zij is verantwoordelijk voor:
 - Tijdige informatieverzorging voor
   bestuursleden, vrijwilligers en leden.
 - Afhandeling van de post en
   verzorging van de archivering van
   de bestuurlijk relevante gegevens.
 - Verzorgen van de verslaglegging
   van bestuursvergaderingen en
   bijeenkomsten.

In samenwerking met de voorzitter:
 - de voorbereiding verzorgen van
   bestuursvergaderingen en bijeen-
   komsten.
 - het opstellen van het beleidsplan
   en het jaarverslag.
 
Bestuurslid PR&C
Deze heeft aantoonbare ervaring en
kennis op het gebied van
communicatie, inclusief social media.
Hij/zij stelt een PR&C beleidsplan op
met begroting en presenteert dat
binnen het koepelbestuur en
Verenigingsraad. Hij werkt nauw
samen met de PR&C-bestuursleden in
de lokale PVGE-verengingen en lokale
webmasters. Zijn taken zijn:

Oplossing Rara waar in Best

Vacatures in PVGE Koepelbestuur

Hebt u hem al gespot, het nieuwste
kunstwerk van Best?  Je kunt er hele-
maal onderdoor lopen,  40 meter lang!
Het is een kaarsrecht wandelpad, om-
zoomd door tien ‘kunstpopulieren’,
gesitueerd in een hoek van het gras-
veld vóór het station. Elke boom heeft
een slingerende stam met 4 ‘bladeren’,
geel van kleur: waarvan 2 gewone
boombladeren en 2 in de vorm van
…… klompen, jazeker klompen.
Klompen die vroeger uit populieren-
hout werden gesneden door de vele
klompenmakers die het boerendorp
Best toen rijk was.
 

Kappen
De kunstenaar is Juul Rameau uit Eind-
hoven. Zij is gefascineerd door vele ver-
schijningsvormen van de natuur. Zij
heeft zich laten inspireren door de
populierenrijen, die jarenlang beide
kanten van de A2 omzoomden. Dat
maakte de A2 tot een unieke weg in
Nederland. “Toen die bomen werden
gekapt (omdat ze te oud waren gewor-
den en een gevaar gingen vormen)
werd ik geraakt” zegt ze. Dat kappen
was een inbreuk op het coulissen-
landschap van rijen populieren die de
Meijerij zo bijzonder maakt. Als je
vanuit elders kwam aanrijden en je die
rijen populieren langs de weg zag
opdoemen, dan wist je: Ja, dit is ver-
trouwd. “Nu ben ik zó weer thuis”.
 
Groen Goud 
De kunstenaar heeft het kunstwerk
“Groen Goud” genoemd. Het groene
populierenhout werd immers goud in
de handen van de klompenmakers. ‘s
Avonds, als het donker is, heeft het
kunstwerk een heel andere uitstraling,
een beetje mysterieus. Dan zijn de
bladeren en de klompen niet geel,
maar fel groen, aangestraald door het
groene licht dat hen vanuit de top
beschijnt. Binnenkort zullen er nog
twee andere kunstwerken komen die
aansluiten op Groen Goud.

Ook dit jaar heeft PVGE Best weer
meegedaan met de sponsoractie van
de Rabobank. Elk Rabobanklid kon
stemmen op deelnemende vereni-
gingen en op basis daarvan werd het
sponsorgeld uit de winst van de
Rabobank verdeeld. Voor PVGE Best
betekende dat een bijdrage van
€ 309,19. Een mooi extraatje in onze

kas. Dank aan iedereen die op ons
gestemd heeft.

Opbrengst Rabo
clubsupportactie
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Zou u het fijn vinden mee te werken
aan de totstandkoming van De
Schouw, het PVGE-blad dat alle PVGE-
leden 2-maandelijks thuis bezorgd
krijgen? De huidige hoofdredacteur/
eindredacteur en ook de opmaakster
hebben al zoveel jaren aan de Schouw
gewerkt, dat ze hun aandacht nu
willen verleggen naar ander
vrijwilligerswerk. Er zijn dus twee
vacatures.
 
De hoofdredacteur/eindredacteur 
heeft als belangrijkste taak: het
bepalen van de inhoud van De Schouw.
Hij doet dit altijd in overleg met de
verschillende redacteuren, die allemaal

hun eigen aandachtsgebied hebben.
 
De opmaker/layouter zorgt ervoor dat
de aangeleverde kopij in het blad
terecht komt en dat het blad er
aantrekkelijk uitziet. De opmaak wordt
al jaren gedaan met het programma
Publisher. Maar wanneer een opvolger/
ster liever met een ander
opmaakprogramma wil werken, dan
kan dat.
 
De redactie bestaat geheel uit
vrijwilligers en  komt twee maal per
twee maanden een ochtend bijeen
voor overleg. De gedachtewisseling
over de artikelen gebeurt via mail.

Sommige artikelen worden door
verschillende redacteuren geschreven,
andere worden aangeleverd vanuit de
diverse lokale PVGE-verenigingen.
 
Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u
informatie vragen bij een van de
redactieleden. Hun telefoonnummers
en e-mailadressen vindt u op pagina 2
van elke Schouw. U bent welkom op 
een redactievergadering om geheel
vrijblijvend kennis te maken met de
andere redactieleden en de sfeer te
proeven. Lijkt het u inderdaad wel wat,
dan kan een periode worden
afgesproken waarin u zich gaat
inwerken. 

bestuur. Die afspraken zijn nu al geldig
- als bestuursbesluit. Maar ze moeten
definitief worden goedgekeurd bij de
eerstvolgende Algemene Ledenverga-
dering. De tekst is in te zien op onze
website www.pvge-best.nl onder de
kop De vereniging > Statuten en HHR
en klik op ‘Hoe wij voldoen aan de
WBTR’.

voorkomende schulden uit hun eigen
zak betalen. Om wanbeheer te voorko-
men moet elke vereniging nu afspra-
ken maken, die worden vastgelegd in
een document.
 
Het bestuur van PVGE Best heeft daar-
voor het huishoudelijk reglement
uitgebreid met een beschrijving van de
verantwoordelijkheden voor behoorlijk

Per 1 juli 2021 is de wet WBTR van
kracht geworden, waarin elke vereni-
ging en stichting verplicht wordt
procedures af te spreken hoe wanbe-
heer te voorkomen. In het verleden
hebben rechters in diverse rechtszaken
m.b.t. (financieel) wanbeheer door één
bestuurslid het hele bestuur daarvoor
aansprakelijk gesteld. De bestuursle-
den moesten dan bijvoorbeeld alle

 - Formuleren van meerjarenbeleid
   PR&C en jaarplannen m.b.t.
   verwachte resultaten en begroting.
 - Coördinatie van de media-uitingen
   van PVGE in de verschillende
   kanalen.
 - Bewaking van de inhoud van de
   website van de Koepel en social
   media.
 - Het (doen) verzorgen van artikelen
   en persberichten in de regionale
   media.
 - Onderhouden van contacten met
   de regionale media.
 
Functie ICT van de PVGE Koepel:
Hij/zij heeft aantoonbare ervaring en
kennis op ICT-gebied en kan een ICT-
beleidsplan met bijbehorende
begroting opstellen en presenteren
binnen bestuur en Verenigingsraad. Hij
is voorzitter van de ICT-commissie en

overlegt met alle lokale webmasters.
Taken:
 - Functioneel beheer van de website,
   ledenadministratie ‘Leaweb’ en
   kantoorautomatisering
 - Adviesrol met betrekking tot de inzet
   van social media
 - Voorzitter van de gebruikerscommis-
   sies website en het ledenadminis-
   tratiesysteem Leaweb
 - Formuleren van meerjarenbeleid ICT
   en ICT-budget conform de vast-
   gestelde begroting
 - Opdrachten en afspraken maken met
   leveranciers van website en LeaWeb.
 - Contractbeheer ICT met externen
 - Overleg met de leveranciers van
   ICT-dienstverlening
 
Voor alle functies geldt dat de
kandidaat affiniteit heeft met de
doelstellingen van de PVGE, over

aantoonbare ervaring en kennis van de
werkgebieden heeft en over
organisatievermogen beschikt, een
dienstverlenende instelling heeft, op
collegiale wijze kan samenwerken met
medekoepelbestuursleden en sturing
kan geven aan vrijwilligers zonder dat
er sprake is van gezagsverhouding. Het
zijn onbetaalde functies; maar de
werkelijk gemaakte kosten worden
vergoed. De tijdsbesteding bedraagt
wekelijks gemiddeld een dagdeel en
voor de maandelijkse bestuursverga-
dering en de halfjaarlijkse Verenigings-
raadvergadering een dagdeel.
Voor informatie en aanmelding: Cor
van den Bosch via e-mail
voorzitter@pvge-best.nl of telefonisch:
06-50638128.

Vacatures bij redactie De Schouw
 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR)
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Caleidoscoop: wat, wie, waar
en wanneer bij PVGE Best
CLUBS EN ACTIVITEITEN 
 
U wordt clublid na aanmelding bij de
clubcoach, hier vermeld na ‘Info', en
invullen van een inschrijfformulier.
Bij elke club staat de jaarcontributie
aangegeven, soms in meerdere ter-
mijnen (bijv. 4x € 25). Voor sommige
activiteiten betaalt u per keer een
(wisselend) bedrag.
 
• Biljartclub – € 15
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814,
vangastelsjef@gmail.com
Elke dinsdag 9.00-12.00 uur in Kadans
 
• Bordspellenclub – gratis
Info: Paul Holtermans, 06-14702616,
familieholtermans@hotmail.com
Elke dinsdag 13.30-17.00 uur. Om de
2 weken: donderdag 19.30-23.00 uur
In onderling overleg, bij leden thuis.
 
• Bridgeclub – € 12
Info: Dick Abbink, 0499-373839,
gdabbink@kpnmail.nl
Maandelijks elke 1e vrijdag 19.15 uur
in Kadans,
 
• Bus- en vliegreizen – per reis
Info: Cor van den Bosch, 06-50638128,
jocobowi@onsbrabantnet.nl
3 tot 4 dagtochten en 3 tot 4 vakan-
tiereizen waarvan 3 naar het buiten-
land. Elke reis wordt aangekondigd
in Actief en op de website.
 
• Computergebruikersclub – € 5
Info: Rob Bol, 06-22904310,
robert.bol@onsmail.nl
Maandelijks elke 2e donderdag
14.00-16.30 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 
• Evenementen - per evenement
Info: Kees van Haaren, 0499-393671
evenementen@pvge-best.nl
Ca. 12 evenementen per jaar, geor-
ganiseerd door de Evenementen-
commissie, o.a. lezingen, excursies
fietstochten. Elk evenement wordt
vermeld in Actief en op de website.
 
• Fotoclub - € 20
Info: Hans Roosing, 06-24474974,
hroosing@telfort.nl
1 x per 14 dagen op vrijdag,
9.30-12.00 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 

• Genealogieclubs – € 5
Info: Koos Mulder, 06-39681065,
genealogie.best@ziggo.nl
1 x per maand in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste
Club 1: laatste do 9.00-11.00 uur,
Club 2: eerste ma 13.30-16.00 uur.
 
• Gymclub – 2x € 50 en 1x € 60
Info: Fridus Draaijer, 06 4223 6529,
fridus.draaijer@icloud.com
Elke dinsdag 12.00-13.00 uur in
Sporthal Naastenbest.
 
• Handwerkclub – gratis
Info:   Yolanda van den Bosch 
06-40303609, ywvdbosch@gmail.com
Elke woensdag 14.00-16.00 uur in
de Gasterij van Archipel Nazareth.
 
• Jeu de Boules club – € 26
Info: Corry Bolhuis, 0499-395422,
corry.bolhuis@gmail.com
Elke 2e vrijdag van de maand,
13.00-17.00 uur bij Amitié,
Ambachtsweg 5.
 
• Kaartenmakersclub – € 25
Info: Hanny v. Laarhoven, 0499-399266
cjawvanlaarhoven@gmail.com
Elke 2e en 4e woensdag van de maand,
9.30-11.30 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 
•  Klassieke muziekclub – € 30   
Info: Jarmila Pavel, 06-49596898,
bol-pavel@live.nl
maandelijks op een vrijdag om 9.30 u,
Senioren Trefpunt
 
• Leesclubs  
  -  'Biblio' en 'Boekenwurmen': € 25
     met boeken van bieb in bruikleen
  -  Digitale leesclub: gratis
Info: Ton Vermaesen, 0499-371741,
ajvermaesen@onsbrabantnet.nl
De leesclubs komen in onderling
overleg beurtelings bij een der
deelnemers thuis bij elkaar.
 
• Nordic Fitnessclub – € 5
Info: Adrie Brands, 0499-395829,
abrands46@gmail.com
Groep 1 elke ma, 09.30-12.00 uur,
groep 2 elke wo, 09.30-12.00 uur,
start vanaf de Blokhut van Scouting
aan de Boslaan.

 
• Nordic Walkingclub – € 5
info: Ria van de Ven, 0499-391623
riavandeven29@kpnmail.nl
Elke maandag en vrijdag, 13.30 uur
start vanaf de Blokhut van Scouting
aan de Boslaan.
 
• Op Restaurant – per keer dat u
meegaat. Info: Wim Steenks en
Corrie Hijnen, Kruisparkweg 60 Best
1 x per maand om 18.00 uur
in steeds een ander restaurant.
tel, 06 -83335445 (alleen voor
afmeldingen)
 
• Postzegelclub ‘Onder de loep’ – gratis
Info: Hans van Bekkum, 0499-371081,
hansvanbekkum42@gmail.com
Elke 2e woensdag van de maand,
13.30-16.00 uur, in het Senioren
Trefpunt.
 
• PVGE Zangkoor – € 55
Info: Rien van Hoppe, 0499-311040,
rienvanhoppe@gmail.com
In afgesproken weken: woensdag
9.30 uur in buurthuis ‘t Centrum.
 
• PVGE orkest ‘Bestse klanken’ € 165
Info: Jos van Rooij,  0499-399131,
jgmvanrooij01@onsbrabantnet.nl 
Elke donderdag, 9.30-11.30 u
in buurthuis ‘t Centrum.
 
• Rikclub – € 10
Info: Christ Tunders, 0499-391623,
cmtunders46@kpnmail.nl
Sept. t/m april om de twee weken op
vrijdag, 13.15 uur in ‘t Tejaterke.
 
• Schilderclub maandag – € 10
Info: Liesbeth Damen
 elisabeth.damen@hotmail.com
Elke maandag 13.30-16.30 uur in
het Senioren Trefpunt, ingang
Molenveste.
 
• Schilderclub dinsdag – € 5
Info: Suzanne Rood, 0499-324888,
setsuespain@gmail.com
Dinsdags om de 2 weken,
9.30-12.30 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 
• Theaterclub – gratis + per keer
Info: Wim Zijlstra, 0499-372373,
wzijlstra@onsbrabantnet.nl
5 voorstellingen per jaar.
Vertrek: parkeerterrein Den Ekker.
Het jaarprogramma staat op de
website. Elke voorstelling komt ook in
Actief.
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• Treinreisclub – € 7,50 en per reis
Info: Cor van den Bosch, 06-50638128,
jocobowi@onsbrabantnet.nl
6 x per jaar een dagtocht en 1 x een
tweedaagse reis vanaf station Best
Elke reis wordt aangekondigd in
Actief en op de website.
 
• Wandelclub – € 5
Info: Nelleke Blitterswijk,
tel. 06-12269680,
nelleke@blitterswijk.name
Elke donderdag 9.00 uur, start
vanaf de Lidwinakerk.
 
• Yogaclubs – 5 x € 56
Info: Ans van der Steen, 0499-396098,
ansvandersteen45@gmail.com
Club 1: elke dinsdag 9.15 -10.20 uur
Club 2: elke dinsdag 10.30 -11.35 uur
Club 3: elke woensdag 10.30 -11.35 uur
Club 4: elke donderdag 9.15 -10.20 uur
Club 5: elke donderdag 10.30-11.35 uur
met uitzondering van schoolvakanties.
Alle clubs in ‘t Tejaterke.
 
• Zanggroep BestLeuk – € 20
Info: Ton van der Steen, 0499-396098,
tonvandersteen@gmail.com
Elke 1e dinsdag van de maand 14.00
-16.00 uur in buurthuis ‘t Centrum.
 
LEDENSERVICE 
• Ledenadministratie
Info: Betty Kon, 0499-375579,
ledenadministratie@pvge-best.nl
 
• Secretariaat
Info: Christ Tunders, 06-49970867,
secretaris@pvge-best.nl
 
• Penningmeester
Info: Rob Bol, 06-22904310,
penningmeester@pvge-best.nl
IBAN-rekeningnummer Rabobank:
NL49 RABO 0120 2466 78
 
• Clubcoördinatie en zaalhuur
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814;
clubcoordinator@pvge-best.nl
Voor aanmelden van nieuwe clubs
en alle zaalreserveringen
 
• Senioren Trefpuntbeheerder
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814;
vangastelsjef@gmail.com
Voor vaste en eenmalige reservering
van ruimtes in Senioren Trefpunt
 
• Collectieve belangenbehartiging
Info: Luud Raaijmakers;
collectievebelangen
behartiging@ pvge-best.nl,
via samenwerking met KBO Best

in de SeniorenRaadBest
 
• 'De Handreyking': Individuele
hulp en ondersteuning
Info: Annelies Berende, 06-36514118,
anneliesberende@hotmail.com
Is actief bij Vreugde & verdriet,
Klushulp, Computerhulp, Hulp bij
thuisadministratie (zie hieronder)
 
• Vreugde & Verdriet
Info: Nellie Leijtens, 0499-372907 en
Marie-Louise Matheeuwsen,
0499-395036
ml.matheeuwsen@outlook.com,
Attentie bij kroonverjaardagen, huwe-
lijksvieringen, overlijdens en lange
ziektes. (Dit bij hen aanmelden)
 
• Klushulp
Info: Harry Zenner, 0499-390236,
voor kleine en iets grotere klusjes
in en om het huis tegen onkosten-
vergoeding en passende attentie
 
• Computerhulp
Info: Joost van Hak, 06-21404138,
voor problemen met computers,
tablets, smartphones en printers
Vergoeding: € 10
 
• Hulp bij thuisadministratie
Info: Paul de Lange, 0499-396905

pauldelange@kpnmail.nl
 
•  Cliëntondersteuning
Info: Annelies Berende, 06-36514118,
anneliesberende@hotmail.com
 
• Winkelkorting KBO/PVGE-leden
Info: John Peeters, 0499-392917,
johnpeeters@onsbrabantnet.nl
Overzicht van kortingen: pvge-best.nl>
vereniging>ledenvoordeel
 
• Belastinginvulhulp en
financiële ondersteuning
Info: Leo de Wals, 0499-310309,
leodewals@hotmail.com
 
• PR en communicatie
Info: Koos Mulder, 06-39681065
pr-communicatie@pvge-best.nl
 
• Redactie Nieuwsblad Actief
Info: John Peeters, 0499-392917
e-mail: redactie@pvge-best.nl
Actief verschijnt om de 2 maanden;
Nieuwsflitsen in de tussenliggende
maanden.
 
• Websitebeheer
Info: Herman Wester, 0499-396663
herman.wester@onsbrabantnet.nl
en Paul Sijbers, 0499-395284,
paul.sijbers@outlook.com
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Adviezen
Door middel van een
podotherapeutisch onderzoek, die
Balans Podotherapie  specifiek heeft
ontwikkeld voor ouderen, kan de
podotherapeut nagaan of er sprake is
van een afwijkende voetstand,
looppatroon of een vergroot risico op
vallen. Tijdens dit onderzoek wordt o.
a. gekeken naar de voetstand,
looppatroon, spierkracht en
beweeglijkheid van het lichaam.
Tevens vindt een balansmeting op een
drukmeetplatform plaats. Na het
onderzoek wordt in overleg met u een
persoonlijk behandelplan
samengesteld. Hiervoor werken we
samen met pedicures, cesarthera-
peuten en ergotherapeuten.
Het dragen van de juiste schoenen
vergroot de stabiliteit van de voeten
wat de kans op vallen vermindert.  
De juiste schoen voldoet aan de

volgende kenmerken:
• Zorg voor een juiste lengte –  en
  breedtemaat. Maat 40 van het ene
  merk is beslist geen maat 40 van een
  ander merk. Tevens kan de voet in de
  loop der jaren meer doorzakken met
  een grotere maat tot gevolg.
• Zorg voor een goede sluiting op de
  wreef, liefst een vetersluiting. De
  sluiting mag niet knellen of irriteren.
• Neem liever geen laag uitgesneden
  schoen. De schoen heeft dan weinig
  houvast op de voet/wreef, waardoor
  de schoen gaat slippen bij de hiel.
• Een stevige en goed aansluitende
  hielomsluiting zorgt voor stabiliteit.
 
Contact
Heeft u ondanks deze informatie toch
nog vragen of wilt u een afspraak
maken, neem dan contact met ons op.
Wij zijn telefonisch te bereiken op
maandag  t/m vrijdag van 08:30 tot
17:00. Buiten deze uren kunt u ons
mailen via info@balanspodotherapie.
nl.

De ouder wordende voet
advertorial

De voeten veranderen als we ouder
worden.  De veranderde stand van de
voeten en/of afname van het vetkussen
onder de voetzool kan er voor zorgen
dat er tevens veranderingen in het
looppatroon ontstaan. Vaak ontstaat
een stijver looppatroon wat
instabiliteit veroorzaakt.
De veranderingen in het looppatroon
vergroot de kans op vallen.  33% van
de thuiswonenden en 50% van de
bewoners in een verpleeghuis vallen
minstens 1x per jaar. Factoren
waardoor mensen een vergroot risico
op vallen hebben :
• Pijn en/of veranderingen in de
  voetstand
• Minder zien en horen
• Verminderde reactievermogen
• Duizeligheid
• Het gebruik van bepaalde medicatie
• Verminderde lichamelijk functies
  door bewegingsbeperkingen en/of
  kracht afname
• Valangst
• Gevaarlijke thuis situatie, verkeerd
  schoeisel
Het gaat vaak om een combinatie van
factoren met als gevolg een afname
van lichamelijke functies en minder
sociale activiteiten/contacten. Vooral
de kwaliteit van leven neemt hierdoor
af.
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INSCHRIJFFORMULIEREN 









Ondergetekende meldt zich aan voor 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- ....................................

Emailadres: ...........................................................................................

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

 

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit

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

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

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

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

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

Tel. ......................................................................................................    

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

Emailadres: .........................................................................................

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

Ondergetekende meldt zich aan voor 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- ...........................................

Emailadres: .........................................................................................

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

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit: Trefpunt Reizen – 

de informatiebijeenkomst reisprogramma PVGE-Best voor 2022’ 

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

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

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

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

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

Emailadres: .........................................................................................

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

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Donderdag 20 januari: 
Musical Aladdin / Busreis 

Inschrijven tot uiterlijk 
vrijdag 24 december;
incasso eind december 2021

De kosten van busreis met evenement 

bedragen: € 137,00 p.p.

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Lenie Rijkers, Oranjebloesem 29, 5682 CR Best 

(tel. 06-42121760).

In het bezit van een geldige QR toegangscode :

 ja        nee

(Aankruisen wat van toepassing is)

Informatiebijeenkomst: 
Smartphone/Tablet/PC - 
handige hulpmiddelen, 
maar wat kan ik ermee.

Woensdag 15 december 
2021 Inschrijven tot uiterlijk 
vrijdag 13 december;

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (tel. 0650638128)

In het bezit van een geldige QR toegangscode :

 ja        nee

(Aankruisen wat van toepassing is)

Musical Dagboek van 
een Herdershond Busreis 
Zaterdag 21 mei 2022

Inschrijven tot uiterlijk 
vrijdag 11 februari;
incasso eind april 2022

De kosten van busreis met evenement 

bedragen: €127,00 p.p.

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (tel. 0650638128)

In het bezit van een geldige QR toegangscode :

 ja        nee

(Aankruisen wat van toepassing is)

Het beste schrijft u in via de website 

maar als dat voor u niet mogelijk is kan 

inschrijving ook met dit formulier. 

Gelieve in dat geval dit inschrijfformulier in 

te leveren bij: Inleveren bij: 

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41 Best

In het bezit van een geldige 

QR toegangscode :   ja   nee

(Aankruisen wat van toepassing is)

Trefpunt Reizen
Vrijdagmiddag 18 februari 
2022 Aanvang 13:30 uur
Locatie: ’t Tejaterke, 
Max de Bossustraat 1

Geheugensteuntje

Donderdag 20 januari: 
Busreis Musical Aladdin
Vertrek 14.30 uur 
Den Ekker

Ingeschreven voor aantal personen 

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Lenie Rijkers, Oranjebloesem 29, 

5682 CR Best (tel. 06-42121760).

De kosten van dit evenement 

bedragen: €137,00 p.p.

Geheugensteuntje

Woensdag 15 december: 
Informatiebijeenkomst: 
Smartphone/Tablet/PC - 
handige hulpmiddelen, 
maar wat kan ik ermee.
Aanvang 14:30 in 
Senioren Trefpunt

Ingeschreven voor aantal personen

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (tel. 0650638128). 

Deelname zonder kosten 

Geheugensteuntje 

Zaterdag 21 mei: 
Busreis Musical Dagboek 
van een Herdershond
Vertrek 13:00 uur 
Den Ekker

Ingeschreven voor aantal personen

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Cor van den Bosch, 

Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

(tel. 06-50638128). 

Incassodatum: eind april 2022

De kosten van de reis bedragen 

€ 127,00 per persoon

Trefpunt Reizen
Vrijdagmiddag 18 februari 
2022 Aanvang 13:30 uur

 Locatie: ‘t Tejaterke

 Max de Bossustraat 1, Best

  

Verstuurd / afgegeven 

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

bij Cor van den Bosch,

Stoelenmatter 41 5683 NP Best 

(tel. 06-50638128). 

Deelname zonder kosten 

Geheugensteuntje

24



25



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- ....................................

Emailadres: ...........................................................................................

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

 

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

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

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

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

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

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

Emailadres: .........................................................................................

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

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- ...........................................

Emailadres: .........................................................................................

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

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- ....................................

Emailadres: .........................................................................................

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

11 jan. 2022: Lezing Klassieke 
muziek

Locatie:  ‘t Tejaterke – Best
Datum: dinsdag 11 jan. 2022
Aanvangstijdstip: 9.30 uur

Inschrijven tot 7 januari 2022

Kosten: 

• per te bezoeken lezing: € 10
• voor een strippenkaart van 8 lezingen: € 60
In het bezit van een geldige QR toegangscode :  

 ja   nee

Dit inschrijfformulier Inleveren bij: 

Raakheuvel 9, 5685BP Best t.a.v. J. Pavel

Aankruisen wat van toepassing is: 

  Ik schrijf in op deze lezing à € 10 p.p.
  Ik wil een strippenkaart voor de

     alle 8 lezingen in 2022 à € 60  p.p.

Op Restaurant
Aankruisen (beide kan):

    

 3-gangendiner De Burgemeester

 Datum: 13 januari, 18.00 u
 Aanmelden tot 4 januari: 

 Kosten: € 23,50 p.p.  
 Ik prefereer:   vlees    vis 

  3-gangendiner De Verwennerij

 Datum: 10 februari, 18.00 u
 Aanmelden: tot 3 februari
 Kosten: Kosten: € 22,50 p.p.  
 Ik prefereer:   vlees    vis       

  In het bezit van een geldige 

  QR toegangscode :   ja   nee

 In te leveren bij: Corrie Hijnen

 Kruisparkweg 60, 5684AC Best

26 jan. 2022: 
Treinreis Miniworld Rotterdam

Vertrek: 9.30 u, Station Best
Inschrijven tot 7 januari 2022
Incasso: 24 januari 2022

Kosten (exclusief treinkaartje) € 47,00 p.p.
Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 
5683 NP Best (tel. 0499- 330044)

Aankruisen wat van toepassing is:

In het bezit van een geldige QR toegangscode :  

 ja   nee

Lid Treinreisclub:   ja   nee

Diner:  vlees   vis    vegetarisch

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

In het bezit van een geldige   

QR toegangscode :   ja   nee

Inleveren bij  René Hendriks, Zevensprong 31, 
Best

Klok en Peelmuseum

Locatie: Ostadestraat 23, Asten

Datum: 25 januari 2022

Tijdstip: 11.00 uur

Aanmelden: uiterlijk 11 januari

Incasso: 23 januari 

Geheugensteuntje

11 jan. 2022: Lezing 
Klassieke muziek
Locatie:  ‘t Tejaterke – Best
Datum: dinsdag 11 jan. 2022
Aanvangstijdstip: 9.30 uur
Inschrijven tot 7 januari 2022

Ingeschreven voor aantal personen:

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Ingeleverd bij: Jarmilla Pavel

Geheugensteuntje
Op Restaurant

 3-gangendiner De Burgemeester

 Datum: 13 januari, 18.00 u
  3-gangendiner De Verwennerij

 Datum: 10 februari, 18.00 u
Ingeschreven voor aantal personen:

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

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 

26 jan. 2022: Treinreis 
Miniworld Rotterdam
Vertrek: 9.30 u, Station Best
Inschrijven tot 7 januari 2022
Incasso: 24 januari 2022

Ingeschreven voor aantal personen:

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Jolien Wiertz, 
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 
(tel. 0499-330044). 
Kosten (exclusief treinkaartje) 

€ 47,00 p.p.

Klok en Peelmuseum
Locatie: Ostadestraat 23, Asten

Datum: 25 januari 2022

Tijdstip: 11.00 uur

Aanmelden: uiterlijk 11 januari

 Ik wil met iemand meerijden

 Ik wil wel iemand meenemen

Ingeschreven voor aantal personen:

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

 Verstuurd / afgegeven 

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

bij  René Hendriks, Zevensprong 31, 
Best

Geheugensteuntje
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Bestuur PVGE Best

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

Annelies Berende 

Individuele belangenbehartiging

Hulst 5  5682 HX Best  

06-36514118

clientondersteuner@pvge-best.nl

Kees van Haaren

Voorzitter 

Evenementencommissie

Hulst 11, 5682 HX Best

0499 393671

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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