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VoorwoordIN DIT NUMMER:

Beste mensen,
 
We zijn weer echt begonnen! Zo is voortaan in het Senioren Trefpunt de Inloop
weer open, om ‘s morgens bij een kop koffie gezellig bij te praten, je krantje te
lezen of als je zin hebt een kaartje te leggen. Alle clubs zijn weer gestart. Ook
komen de evenementen weer op stoom met deze maand een bezoek aan het
DAF museum en volgende maand een rondleiding in de brouwerij in Oirschot.
Feestelijk uitgaan is weer mogelijk met Op Restaurant en bij de Theaterclub zijn
er weer drie theatervoorstellingen te bezoeken. Vergat ik bijna te noemen dat
voor december hard wordt gewerkt aan een mooie Kerstviering.
 
Al deze activiteiten vragen nog wel steeds extra oplettendheid om Covidbesmet-
ting te voorkomen. De clubcoaches en evenementenorganisatoren letten er goed
op of iedereen zich aan de regels houdt. Het bestuur heeft besloten dat deel-
name alleen mogelijk is voor mensen die zijn gevaccineerd of die een actuele
GGD toegangstest kunnen tonen.
 
Door Koos Mulder is onlangs een peiling gehouden onder de leden om te zien
welke wensen en ideeën voor activiteiten er leven. Meer dan 200 mensen stuur-
den de ingevulde vragenlijst terug met allerlei voorstellen. U vindt ze allemaal in
deze Actief beschreven.
 
De Covidperiode heeft ons ledental niet doen stijgen, zelfs enigszins doen dalen.
Tijd om de deuren wijd open te zetten voor nieuwe leden. Bekendheid met wat
men bij ons kan doen is vooral bij jonge senioren van belang. Op 15 oktober gaan
de deuren open op onze jaarlijkse Informatiemiddag in 't Tejaterke, een leven-
dige, gezellige markt met alles wat wij te bieden hebben. Voor mensen die (nog)
geen lid zijn, voor de nieuwe leden in de afgelopen tijd, maar ook voor actieve
leden die willen ruiken aan andere activiteiten dan wat ze nu doen. 
 
Om ons in Best in de kijker te brengen start Adri Brands op 4 oktober zijn
maandevenement waarin Bestenaren worden verleid mee te doen aan onze
buitenactiviteiten. Op 27 oktober houden PVGE, KBO en de SeniorenRaad Best
een informatiemiddag “Help, wat moet ik doen?” over plotselinge medische
problemen bij de ouder wordende mens. Wat gezondheid betreft is in Actief al
eerder het komende project "GezondBest – Samen Fit" gepresenteerd. Op 14
oktober zal dit project feestelijk geopend worden door twee wethouders en
wordt uit de doeken gedaan op welke manieren u door deelname aan dit project
uw welbevinden een flinke boost kunt geven. Dus komen!
 
Verder wil ik u graag attenderen op de komende Rabo clubsupportactie. Ook dit
jaar kunnen Raboleden vanaf 4 oktober hun stem uitbrengen op de PVGE. 
Waar u PVGE Best ook geweldig mee kan helpen is te overwegen ons het bestuur
te komen versterken. Ik deed in Actief al enkele malen een oproep daarvoor. Wij
zoeken iemand met een achtergrond in welzijn, personeelswerk of gelijke disci-
plines of in de praktijk daarin ervaring heeft opgebouwd en die de coördinatie
op zich wil nemen van de individuele hulp en ondersteuning aan onze leden. Als
u wilt deelnemen in een enthousiast bestuursteam, meld u dan bij mij.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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Op donderdag 18 november kunt u
meedoen aan de excursie van PVGE
Best naar brouwerij Vandeoirsprong in
Oirschot. Hier wordt al eeuwenlang
bier gebrouwen, met name in de
voormalige brouwerij De Kroon, die
weer helemaal terug is en nu
VANDEOIRSPRONG heet. Deze nieuwe
naam herinnert eraan, dat er al bijna
vier eeuwen lang ervaring zit in deze
brouwerij. Nog steeds haalt men het
verse water uit de eigen bron. “Het
brouwen zit in ons DNA”, zeggen ze,
“en dat proef je!”
 
U gaat op eigen gelegenheid naar de
brouwerij, Koestraat 20 in Oirschot, tel.
0499-572002. Daar begint om 14.30 uur
de rondleiding, die ongeveer 1,5 uur in
beslag zal nemen. U krijgt daarbij ook
2 consumpties aangeboden.
 

De kosten van deze middag bedragen
€ 12,50, die zoals gebruikelijk automa-
tisch worden geïncasseerd. De echte
liefhebbers kunnen na de rondleiding
op eigen kosten de dag compleet ma-
ken met een nazit in de brouwerij of
het nuttigen van bijv. de daghap of
een compleet menu. Dit dient u dan
wel van tevoren te reserveren, zie
website www.vandeoirsprong.nl.
 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het
inschrijfformulier op de website www.
pvge-best.nl (> Activiteiten >18
november > Rondleiding
Vandeoirsprong> inschrijven) of via het
inschrijfformulier verderop in dit blad,
in te leveren bij René Hendriks,
Zevensprong 31, 5683KN Best.

Kom naar de PVGE-infomiddag op vrijdag
15 oktober 2021

administratie, hulp bij klussen en nog
veel meer.
 
De infomiddag wordt gehouden in ’t
Tejaterke aan de Max de Bossustraat 1 
in Best op vrijdag 15 oktober van 14.00
uur tot 17.00 uur.
 
Alle organisatoren, begeleiders en
uitvoerders van de activiteiten van de

PVGE zijn er op deze informatiemarkt
om informatie te geven en al je vragen
te beantwoorden.
Je wordt ontvangen met koffie of thee
en er worden filmpjes getoond. Het is
een gezellige middag, waarop je een
praatje kunt maken met gelijkgestem-
den, kortom Plezierig, Verrassend,
Gezellig en Enerverend.

Iedereen die afgelopen jaar PVGE-lid is
geworden, maar zeker ook belangstel-
lenden die wel of geen lid zijn van de
PVGE kunnen op deze informatiemid-
dag alles te weten komen over de
PVGE Best met zijn meer dan 30 clubs,
25 evenementen per jaar, een 10-tal
trein- en busreizen in binnen- en bui-
tenland, restaurantetentjes, winkel-
korting, hulp bij belastingen, thuis-

18 november: Rondleiding Brouwerij
Vandeoirsprong
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Kerstviering in het Heerbeeck op 19 december
Dit jaar houden we onze kerstviering
weer op onze vertrouwde plaats: het
Heerbeeckcollege. Wij houden het nu
op een zondag zodat ook alle werken-
den onder ons kunnen meedoen. Wij
gaan er weer een feest van maken met
medewerking van onze zanggroep
BestLeuk en ons PVGE-orkest. Als spre-
ker komt dit jaar Wim Daniëls, schrijver
en taalkundige uit Brabant, bekend
van toneel en tv.
 
Programma
Het programma van de kerstviering is
als volgt:
De ontvangst is tussen 14.00 en 14.30
uur. U neemt hiervoor de ingang aan
de Willem de Zwijgerweg. U krijgt ter
verwelkoming een kopje koffie/thee
met iets lekkers.
14.30: Opening door Cor van den
Bosch. Hierna speelt het PVGE-orkest.
Vervolgens gaan we naar de grote zaal
voor de Kerstviering. Hier starten we
met een optreden van de zanggroep
BestLeuk.
Na het optreden van BestLeuk houdt
Wim Daniëls zijn onderhoudend ver-
haal.

Hierna gaan we terug naar de aula
voor een optreden van het orkest.
In de pauze kan iedereen een drankje
halen aan het buffet.
Na de eigenlijke kerstviering gaan we
aan tafel en wordt er gezamenlijk ge-
geten. Drankjes haalt u weer aan het
buffet.
We eindigen de avond met de welbe-
kende verloting van de kerststukjes.
Om 20.00 uur is de kerstviering afgelo-
pen en gaat iedereen hopelijk tevre-
den naar huis.
 
Inschrijven
De entreeprijs voor dit alles bedraagt
€ 12,50 en zal op de gebruikelijke ma-
nier worden geïnd.
Aanmelden zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk 26 november, liefst via de
website (inschrijfformulier evenemen-
ten), maar het kan ook via het inschrijf-
formulier verderop in dit blad.
Voor mensen in een rolstoel of als u
moeilijk ter been bent zijn er aparte
parkeerplaatsen. Geef dit a.u.b. door
op het inschrijfformulier, dan ontvangt
U thuis een P-kaart om dicht bij de in-
gang te kunnen parkeren.
Vermeld a.u.b. ook als u niet met eigen
vervoer kunt komen of iemand in uw
auto kunt meenemen. Sportievelingen
kunnen natuurlijk ook op de fiets ko-
men. Als u speciale dieetwensen hebt
kunt u dat ook kenbaar maken op het
inschrijfformulier.

Maar meld u snel aan, want vol is vol.
De incassodatum is 6 december 2021.

4 t/m 8 okt.         5-Daagse busreis door Friesland
12 okt. 14.00 u   Start GezondBest samen fit-project
14 okt. 18.00 u  Op Restaurant in Chin.-Indisch rest. An Fong
15 okt. 14.00 u   PVGE Informatiemiddag – ‘t Tejaterke
17 okt.  8.30 u    Bus dagtocht naar Strépy’(België)
27 okt. 14.00 u   Infobijeenkomst Help wat moet ik doen?
                           Gezondheidsproblemen bij ouderen – Prinsenhof
10 nov.18.00 u  Op Restaurant in rest. Prinsenhof 
18 nov.14.30 u   Rondleiding bierbrouwerij Vandeoirsprong
19 dec.14.00 u   Kerstviering – Heerbeeck college

Evenementenkalender

Wie heeft er potjes? 
Zoals gebruikelijk worden er kerst-
stukjes gemaakt door een aantal
vrijwilligers. Hiervoor hebben we 
potjes nodig om ze in te maken.           
      
De vraag is wie thuis nog potjes heeft
die we hiervoor kunnen gebruiken.
 
Op de volgende plekken kunnen de
potjes worden ingeleverd
 - Kees van Haaren Hulst 11
   op vrijdagmiddag

 - Bij het Trefpunt
   op maandagmiddag
Contact  Kees van Haaren 06-43493424
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Hoe kom ik aan een corona-pas met QR-code?
Corona is nog niet voorbij!  Vanaf 20
september geldt de maatregel dat je
aan een activiteit van meer dan 75
personen alleen dan mag deelnemen,
als je een coronapas (ook wel corona-
certificaat genoemd) kunt laten zien.
 
Hoe ziet die coronapas er uit? 
Het is een persoonlijke QR-code, zoals
hieronder afgebeeld, met daarbij ver-
meld: je naam, geboortedatum, vacci-
natie- of testplaats en uitgiftedatum.

Deze coronapas kun je krijgen in twee
vormen:
– op je smartphone (mobiele telefoon),
– maar als je die niet hebt, op papier.

 
Je kunt een coronapas krijgen:
– als je volledig bent gevaccineerd
– of als je max. 24 uur geleden een co-
   ronatest hebt gedaan (geen zelftest)
   die aangeeft dat je niet besmet bent
– of als je minder dan 6 maanden gele-
   den corona hebt gehad en daarvan
   bent hersteld
 
Hoe kom ik aan zo’n pas? 
Als je een smartphone hebt, krijg je je
QR-code door de app CoronaCheck, te
downloaden via App Store (iOS) of
Google Play Store (Android).
Heb je geen smartphone, maar wel een
computer, dan kun je je coronapas met
QR-code op papier krijgen via de
website coronacheck.nl/nl/print
 
Als je zelf helemaal niet digitaal vaar-
dig bent, kun je het vragen aan
iemand die je goed kent en die je ver
trouwt, om het voor jou te doen.
 
LEV-Best en Seniorweb helpen 
Vind je die niet, dan kun je gelukkig
binnenkort in Bestwijzer terecht, waar
mensen van de LEV-groep voor jou een
coronapas kunnen aanvragen.
Zij doen het in strikt vertrouwen. Maak

een afspraak met het infopunt van
LEV-Best, tel. 0499-770110. Je kunt
daar terecht op de maandag-, woens-
dag- en vrijdagochtend. Ook kun je op
dinsdag en vrijdag tussen 13.30 en
15.00 uur terecht in CultuurSpoor,
waar vrijwilligers van SeniorWeb je
kunnen helpen.
 
N.B. Op de aanvraag van een QR-code
moet behalve je personalia ook je
DigiD worden ingevuld. Heb je die nog
niet? Ook dat kunnen LEV-Best en
Seniorweb voor je aanvragen. Het kost
wel 3 werkdagen voor je die hebt.
 
Ook telefonisch aan te vragen 
Gelukkig kun je een QR-code ook tele-
fonisch aanvragen. Dat is voor mensen
die geen DigiD code hebben. Het gaat
als volgt:
Bel 0800-1421, zorg dat je je burgerser
vicenummer bij de hand hebt, vraag
naar de ‘print service’ en geef de gege
vens door die je gevraagd worden. Je
krijgt dan een geprinte versie van de
QR-code binnen 5 werkdagen in huis.
Wees er dus op tijd bij!

Bij de PVGE hebben we Harry Zenner,
die bij de leden graag kleine en iets
grotere klusjes in en om het huis uit-
voert (zie de Caleidocscoop verderop).
Sinds kort is er ook een Klussendienst
voor alle inwoners van Best in het
leven geroepen door LEV-Best. Of
beter gezegd: een Klusjesdienst, want
het is niet voor grote klussen. Maar
voor bijvoorbeeld gordijnen ophangen,
nieuwe tv installeren, kozijnen schil-
deren, beugels bij douche en/of bad
aanbrengen, spullen opruimen en naar
de stort brengen. Het zijn een zestal
vrijwilligers die mensen helpen voor
wie het lastig is om eenvoudige klusjes
in en om het huis zelf op te pakken.
 
Voor wie is het bedoeld? 
Je kunt alleen een beroep doen op
deze klussendienst als je zelfstandig
woont, moeite hebt een klusje zelf te
doen en er ook geen mensen in je

tis werken. Het is ‘liefdewerk oud
papier’, zogezegd. Maar ze vinden het
ook niet erg als je hen een kleine
vergoeding geeft voor hun inzet –
maar het hoeft niet. Als er speciaal
materiaal moet worden aangeschaft,
moet je dat wel voor je eigen rekening
nemen.
 
Heb je een klus? Neem dan op werk-
dagen tussen 8.30 en 12.30 uur contact
met de klussendienst via Infopunt LEV-
Best in Bestwijzer, bel ze op 770110 of
mail naar  infopuntbest@levgroep.nl

 

omgeving zijn die je kunnen en willen
helpen. En ook als je niet het geld hebt
om een klusjesbedrijf in te huren.
Bovendien moeten de klussen in een
halve dag geklaard kunnen worden.
Heel sympathiek is dat de klussers gra-

Een nieuwe Klussendienst  opgericht 
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Voldoet de PVGE wel aan de verwach-
tingen van de leden? Om dat na te
gaan heeft iedereen in mei een en-
quêteformulier ontvangen, dat door
20% van de leden is ingevuld. Dank
jullie wel daarvoor. Er zijn heel wat
nieuwe voorstellen gedaan!
 
Dit zijn de belangrijkste resultaten: 
> Van de oudere senioren (>80 jaar) is
ruwweg de helft alleenstaande.
> Naast clubs en evenementen scoort
“sociaal contact” hoog bij jongere (<70
jaar) en het hoogst bij oudere senio-
ren.
> Reizen, restaurant- en theaterbezoek
scoren hoog bij zowel jongere als ou-
dere senioren.
> Infomiddagen en (beperkt) openstel-
len van evenementen (tegen hogere
toegangsprijs) zijn effectief in het
creëren van interesse in PVGE.
> Open dagen van clubs overwegen.
> Er is interesse voor (meer) informatie
(artikelen en lezingen) over pensioen-
en en SRB-thema’s zoals gemeentelijk
beleid en belangenbehartiging.
 
Suggesties voor activiteiten 
  • Ergens samenkomen: koffiedrinken,
inloopclubhuis, ’s morgens koffiedrin-
ken op een terras of in een café, etc.
  • Filosofisch café
  • Praatgroep voor slechthorenden
  • Kookclub
  • Fietsclub (of -evenement)
  • Zwemclub: bestaande club in ZIB
onder hoede PVGE brengen?
  • Tafeltennis
  • Dansclub: bestaande club (deels)
onder hoede PVGE brengen?
  • Tai chi: bij KBO
  • OV-wandelclub: wandelclub met
treinreis of treinclub met wandeling?
  • Tekenen en scrapbook: naar schil-
derclub?
  • Engelse conversatie
  • Leden uitnodigen een artikel voor
Actief te schrijven
 
Suggesties voor evenementen 
  • Meer evenementen 
  • Uitstapjes: met eten in ’t Tejaterke
  • Palingroken: combineren met Op
Restaurant?

  • Lezingen/exposities: kunst, kunstge-
schiedenis, muziek, voordrachten
  • Floriade 2022
  • Workshops zoals: Wolvilten, maken
bijzondere servetten, paasbloemstukje,
wijnproeven, muziekavond,
mozaïeken, sieraden maken, etc.
Ergens mee combineren?
  • Dansen en fietsen
 
Activiteiten van andere PVGE-
verenigingen: 
  • Kookrubriek
  • Een overzicht hiervan met koppe-
ling naar de betreffende webpagina
  • Reisbeschrijvingen iets beknopter,
de uitgebreide beschrijving per dag
naar de website
 
Suggesties Nieuwsflits 
  • Beknopter, eventueel frequenter
verschijnen.
  • Sneller reageren op actueel nieuws.
Eventueel later uitgebreid in Actief (en
op website).
 
Suggesties website: 
  • Sneller reageren op actueel nieuws
  • Belangenbehartiging beter uitleg-
gen
  • SRB gerelateerde activiteiten beter
uitleggen
 

Belangenbehartiging 
De vraag over belangstelling voor
Belangenbehartiging moet in een
latere enquête worden gesplitst in:
(1) gebruik maken van de faciliteiten
van Belangenbehartiging en
(2) vrijwilliger worden bij Belangen-
behartiging.
 
Ideeën van de jongere senioren 
  • Duidelijk(er) aangeven welke
activiteiten (ook) bedoeld zijn voor
jongere senioren
  • Activiteiten buiten werktijd organi-
seren (is in conflict met wens van
oudere senioren)
  • Actief betrekken bij activiteiten
  • Activiteiten voor oudere senioren
ondersteunen
  • Filmclub (bekijken in Biobest)
  • Taalcoach
 
Ideeën van de oudere senioren  
  • Gezellig samenkomen/koffiedrin-
ken, lezingen, voordrachten, herinne-
ringen
  • Meer aandacht voor slechthorenden
  • Gezelligheidsdagdelen met ver-
schillende thema's, aangepaste reizen
en/of groep
  • In georganiseerd verband ophalen
van oudere senioren, vergezellen en
thuisbrengen
  • Waar nodig/nuttig ook kinderen
betrekken in activiteiten van oudere
senioren
  • Activiteiten voor senioren met een
beperking, zoals stoelyoga
 
Wat doen we hiermee? 
De informatie uit deze enquête is zeer
waardevol en gaat zeker leiden tot een
aantal initiatieven op korte en langere
termijn.
>  Aan de vraag naar gezellig samen-
zijn met een kop koffie kan snel ge-
hoor gegeven worden. Zie het artikel
in deze Actief over de Inloop in Senio-
ren Trefpunt.
>  Over het opzetten van nieuwe clubs 
zullen de komende tijd artikeltjes ver-
schijnen in Actief, met de vragen: wie
heeft er belangstelling voor en wil er al
iemand clubcoach worden?
>  De voorstellen voor evenementen
worden opgepakt door de evenemen-
tencommissie.
>  Bijzondere aandacht zal besteed
worden aan geschikte activiteiten voor
oudere senioren met beperkingen
(minder mobiel, slechthorend) en ook
voor de jongere senioren, die vaak nog
werken en jonge kleinkinderen
hebben.             

Resultaten enquête PVGE Best
Wat gaan we met alle ideeën
doen?
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Theaterliefhebbers, het is weer zover!

Alle leden van de Theaterclub van
PVGE Best hebben al een brief gekre-
gen van hun clubcoach Wim Zijlstra
met het aanbod voor drie voorstel-
lingen in ‘t Tejaterke. Zij hebben zich
intussen daarvoor kunnen aanmelden
via een machtigingsformulier. Voor
hen zijn al plaatsen gereserveerd,
zodat ze bij elkaar kunnen zitten zoals
ze bij de Theaterclub gewend zijn met
een lopend buffet en een nazit. Wel is
er in verband met Covid-19 het voor-
schrift dat een QR-code van vaccinatie
en een geldige legitimatie wordt ge-
vraagd.
 
Als u nog geen theaterclublid bent ... 
Er kunnen ook andere bezoekers deel-
nemen aan deze voorstellingen. Wilt u
er naartoe in PVGE-verband? Bel dan
met Wim Zijlstra, tel. 06 12205760. 
Mogelijk kan hij nog iets regelen.
Men kan natuurlijk ook rechtstreeks
boeken bij ‘t Tejaterke via tejaterke.
nl – dat is dan  zonder buffet en nazit. 
 
Wilt u ook lid worden van de Theater-
club? Dan wordt u steeds op de hoogte
gehouden van alle uitgekozen
voorstellingen in een seizoen. Het
lidmaatschap kost € 5,-. Per voorstel-
ling waarvoor u zich opgeeft betaalt u
een bedrag waarin behalve het kaartje
(met groepskorting) ook de nazit met
clubgenoten is inbegrepen.
 
Drie voorstellingen in 't Tejaterke 
- De eerste voorstelling is een concert
op 3 oktober. In de serie Soepconcer-
ten van 't Tejaterke brengt: Anita van
Hoof een ode aan Barbra Streisand;
Aanvang 11.30 u.  Zoals gebruikelijk bij
soepconcerten in ‘t Tejaterke krijgt
men een lekker broodje met een kop
soep. De prijs is € 8,50 alles inclusief.
De totale tijd is 2 uur

uur. De prijs is € 25.- inclusief buffet
 
- De 3e voorstelling is in 2022, in
hetzelfde Tejaterke op 6 maart 2022:
Joris Linssen & CARAMBA – Dichterbij.
Met Nederlandse teksten en Spaans-
Mexicaanse muziek. Het is een vrolijk
spektakel.  (Joris Linssen bekend van de
TV). Aanvang 15.00 uur. Duur:
middagvullend. Prijs € 20.- 
Voor de leden van de PVGE-theater-
club is er als vanouds een nazit.

 
- De 2e voorstelling is op vrijdag 19
november: Het Cameretten Festival.
Dit is een try-out voorstelling, een
optreden van nieuw talent. Drie keer
een half uur artiesten, die eerder op
een festival hun kunnen hebben aan-
getoond als nieuw talent en nu de
kans krijgen dit aan een groter publiek
te tonen!  Voor de Theaterclubleden
gaat aan dit concert een lopend buffet
vooraf om 18.00; de zaal is open vanaf
17.45 uur. Aanvang voorstelling 20.30

Op Restaurant is weer begonnen. Voor
de maanden oktober en november
hebben we twee restaurants bereid
gevonden om voor ons een drie-
gangen diner te serveren. Gelukkig is
de 1,5 meter afstandsregel vervallen,
wat de restaurants meer lucht geeft en
waardoor wij met meer mensen
kunnen komen. Er is nu wel een
coronapas verplicht met QR-code op
mobiel of op papier.  De restaurants
kunnen ernaar vragen. Ook wij willen
geen risico lopen om anderen te
besmetten.
 
We gaan het seizoen beginnen met..... 
In oktober gaan we als eerste naar het
vertrouwde Chinees-Indisch restaurant
An Fong. Zij zijn de enige waar wij
voor de oude prijs van € 15,- terecht
kunnen voor een buffet. Zij hebben
voor ons nog geen prijsverhoging
doorgevoerd, waar we An Fong zeer
erkentelijk voor zijn.
Andere restaurants hebben vaak forse
verhogingen: zij hebben geen vet meer
op het bot door het afgelopen corona-
jaar en kunnen ons niet meer voor de
oude aantrekkelijke prijs een diner
aanbieden.
In november gaan we dineren in
Prinsenhof, een driegangendiner voor
€ 24,-
Zonder de 1,5 meterregel kunnen bij
An Fong 80 personen terecht, anders
maar maximaal 60. Prinsenhof heeft
een veel grotere zaal voor nog meer
gasten. 

 
We beginnen de beide diners op de
gebruikelijke tijd 18.00 uur.  U bent
vanaf 17.15 uur welkom.
Op Restaurant is voor alle leden toe-
gankelijk. Een introducé die nog geen
PVGE-lid is mag 1x ter kennismaking
mee.
 
Reserveren 
Ditdient schriftelijk te gebeuren, en
wel via de website www.pvge-best.nl/
evenementen.
Alleen als u geen computer heeft mag
u het inschrijfformulier gebruiken dat
u achter in dit blad vindt, in te leveren
bij Corrie Hijnen, Kruisparkweg 60,
5684AC Best.
 
Afrekenen: Na het diner rekent ieder-
een zelf af – dus individueel – met de
restauranthouder. Mocht u korter dan
4 dagen van tevoren besluiten niet te
gaan dan mag de PVGE vragen het
menu toch te betalen.
 
Donderdag 14 oktober 2021,
Chinees-Indisch restaurant An Fong.
Nieuwstraat 68, 5683 KD Best.
Buffet, vooraf wordt soep geserveerd,
€ 15,- p.p. excl. drank.
Opgeven kan tot uiterlijk 10 oktober
via de website van PVGE.
 
Woensdag 10 november 2021,
Restaurant Prinsenhof.
Hoofdstraat 43, 5683 AC Best.
Driegangendiner diner € 24,- p.p.
exclusief drank.
 

weer volop actief
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Je denkt: “Zoiets overkomt mij niet”.
Maar toch worden heel wat meer
ouderen dan je denkt de dupe van
financieel misbruik. Meestal gebeurt
dat door iemand die hen juist heel
nabij staat. Dat kan langere tijd onop-
gemerkt blijven. Er zijn schrijnende
verhalen van financieel misbruik. Zoals
over een kind, een neef of de huis-
houdster die meneer of mevrouw had
'geholpen' met de financiën of met het
aanpassen van het testament. Pas na
het overlijden komen de kinderen
erachter en geloven niet dat zoiets kon
gebeuren. Als de ouderen zelf tegen
het einde van hun leven ontdekken dat
er financieel misbruik is gemaakt, voe-
len zij zich beroerd en begrijpen niet
waarom hun vertrouwen zo werd be-
schaamd. Maar aangifte doen ze dan
liever niet.

Eén op de twintig
Uit onderzoeken van de laatste jaren
blijkt dat maar liefst één op de twintig
ouderen te maken heeft met financieel
misbruik. Bijvoorbeeld als de hulp haar
eigen boodschappen soms betaalt met
de pinpas van een oudere. Iemand die
een-op-een voor een oudere zorgt,
krijgt soms het idee dat hij de baas is
over de ander. Dat hij ook récht heeft
op een vergoeding voor zijn inspannin-
gen en dus wel van alles kan regelen.
Een kwaadwillend iemand begint
meestal met persoonlijke aandacht en
wint daardoor het vertrouwen van
degene die zij verzorgen.

Lokale Allianties signaleren
Op diverse plaatsen in Nederland zijn
er ‘Lokale Allianties Veilig Financieel
Ouder Worden’ opgericht om finan-
cieel misbruik bij ouderen te voorko-
men. Hierbij signaleren zorgverleners
die regelmatig bij ouderen thuiskomen
(zoals huisartsen, praktijkondersteu
ners, wijkverpleegkundigen) als ze

verdachte praktijken tegenkomen. Die
worden besproken met de zakelijke
dienstverleners (zoals notarissen, advo-
caten). Zo zijn honderden gevallen van
financieel misbruik vroegtijdig opge-
spoord, en heeft men die weten te
stoppen. In veel plaatsen zijn ze er al.
De Seniorenraad in Best pleit ervoor
dat er ook in Best een Lokale Alliantie
komt. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de cliëntondersteuner en
vertrouwenspersoon van de Senioren-
raad (zie in de Caleidoscoop bij
Cliëntondersteuning).

Er zelf iets aan doen
Maar je kunt er ook zelf wat aan doen
om te voorkomen dat je nu of later
wordt ‘kaalgeplukt’. De truc is om je
financiën in de toekomst nu al te rege-
len, nu je nog kwiek en fit bent. Ook al
wil je nog niet nadenken over hoe je
ooit afhankelijk van anderen zou kun-
nen worden. Maar dat is dus precies
het goede moment om het wél te doen

en wel in een levenstestament. Velen
doen het rond hun zeventigste.
Een levenstestament is bedoeld voor
de situatie die zou kunnen optreden,
dat je zelf niet meer in staat bent om
goed na te denken; officieel heet dat:
als je ‘wilsonbekwaam’ bent gewor-
den. Je legt er van tevoren in vast, als
je nog goed bij positieven bent, hoe je
dan je financiën beheerd zou willen
zien en wie dat mag doen. Hierover
kun je samen met een familielid,
mantelzorger of andere naaste in je
omgeving goede afspraken maken.
Belangrijk is ervoor te zorgen dat er
toezicht is. Bijvoorbeeld middels een
jaarlijkse verantwoording aan broers
en zussen of een jonger familielid. Of
aan een notaris. Tijdig regelen én
toezicht: dat zijn de belangrijkste
manieren om financieel misbruik te
voorkomen.’

Zembla “Azen op de erfenis”
Interessant is de aflevering die Zembla
op 25 februari 2021 uitzond, getiteld
“Azen op de erfenis”. Daarin is te zien
hoe geraffineerd financieel misbruik
kan plaatsvinden. Ook laat het zien
wat de Lokale Allianties: Veilig
Financieel Ouder Worden daartegen
doen. Je kunt die uitzending ook nu
nog bekijken via www.npostart.nl/
zembla/25-02-2021/BV_101404404?
utm_medium=refferal&utm_source=
tvblik.

Veilig financiëel ouder worden

Informatiebox aanvragen
Onder de naam 'Financieel veilig ouder
worden' kan iedereen bij het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport een informatiebox aanvragen,

waarin dieper op deze zaken wordt
ingegaan. Je vindt er o.a. tips over hoe
je veilig kunt bankieren, checklists voor
een levenstestament en hoe je veilig je
nalatenschap kunt regelen. Er zit ook
een pasjeshouder in om je pinpas veilig
te bewaren.
Deze infobox is een samenwerking
tussen banken, notarissen, senioren-
verenigingen, ouderenbonden en
andere partijen die zich zorgen maken
over het toenemend financieel mis-
bruik van ouderen. Je kunt de infobox
gratis aanvragen via www.aanpak-
ouderenmishandeling.nl/
informatiebox/bestelformulier-
informatiebox
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Interesse? Bel dan naar Henri Berende
op 06-24674732 of mail naar
riksjabest@gmail.com
 
….  de erfgoedvereniging (= heem-
kundekring) Dye van Best een geweldi-
ge rijkdom heeft aan foto’s van vroe-
ger en nu, bidprentjes, krantenartike-
len, boeken, cd’s en dvd’s. U kunt die
allemaal online bekijken (en op
trefwoorden doorzoeken) in hun
‘beeldbank’ via www.beeldbankbest.
nl/cgi-bin/bibliotheek.pl. Ook uitlenen
kan. Bel 0499-373440 of stuur een mail
naar vandenbragt@gmail.com.
 
…. het voor u als lid van PVGE Best
interessant kan zijn lid te worden van
een club van onze zustervereniging

Wist u dat...... 
…. de 6 á 7 vrouwen van de
Handwerkclub op zoek zijn naar een
nieuwe clubcoach, als opvolgster van
Henny Hol-van Dam. Zij komen elke
vrijdagmiddag bij elkaar van 14.00 tot
16.00 uur in de Gasterij van Nazareth
om te breien, haken, borduren, etc.
Hebt u interesse, bel dan clubcoördina-
tor Sjef van Gastel, telnr. 06-83214814.
 
…. u zich nog steeds kunt opgeven
voor de excursie naar het vernieuwde
DAF museum, beschreven in de vorige
Actief. Dankzij de vele nieuwe voer-
tuigen is het zelfs ook interessant voor
de mensen die er al eerder geweest
zijn. Het is op 20 oktober, 13.30 uur,
Tongelresestraat 27 in Eindhoven.
Aanmelden kan nog via de website
www.pvge-best.nl of het inschrijffor-
mulier in de vorige Actief.
 
….  men bij Avondje-Uit op zoek is
naar vrijwilligers, die graag mensen
thuis ophalen, die vanwege hun
lichamelijke of geestelijke beperking
niet uitzichzelf op stap kunnen,  om
met hen samen te genieten van een
mooie theatervoorstelling, concert,
restaurantuitje, tuinbezoek of ander
evenement. U krijgt vergoeding van de
autokosten en reductie op de entree-
kaartjes. Voorwaarde is dat u makkelijk
contact onderhoudt en uw gasten
ondersteunt waar dat nodig is. Bent u
geïnteresseerd, bel dan coördinator
Yvonne Cras, tel. 06-38444600 of e-mail
naar coordinator@avondje-uit-best.nl.
 
..... Seniorweb in Best elke dinsdag en
vrijdag inloopspreekuur houdt in de
bibliotheek van 13.30 – 15.00 uur om
uw vragen te beantwoorden over uw
tablet, ipad, laptop of pc. Ook geven
ze tips voor als u een computer, printer
of andere aanvullende apparatuur wilt
gaan kopen. En ze geven cursussen en
themabijeenkomsten. Meer infor-matie
vindt u op seniorwebbest.nl
 
…. ook de stichting ‘Geniet op de fiets’
vrijwilligers zoekt: mensen  die graag
eens op een riksja of duofiets op stap
willen gaan met mensen die zelf niet
(meer) kunnen fietsen. U maakt dan
een tocht door de natuurrijke omge-
ving van Best, naar leuke en boeiende
plekken die uw gast gekozen heeft. En
er is altijd een knus terrasje onderweg.

KBO Best? Daar zijn namelijk clubs
bij die de PVGE niet heeft. Voor som-
mige KBO-clubs moet je KBO-lid zijn
(contributie is € 22,50) maar bij andere
KBO-clubs hoeven PVGE-ers niet ook
KBO-lid te zijn. Omgekeerd is dat trou-
wens ook zo. Dat is zo afgesproken. 
We geven graag alle KBO-clubs aan u
door met tijden, locatie en contact-
adressen. Het zijn:
 

Rara waar in Best is dit?

Biljarten    Di 9.00 en 10.30 u Op ‘t Heerbeeck (Jan van Berlo, tel. 396293)
                  Vr 13.00 u in Buurthuis Aarle (Pierre de Swart, tel. 373490
Bowlen     Ma 13.30-16.00 u in Vrijetijdscentrum Best (Rien v. Hoppe, 311040)
Kienen      Wo 14.00 u in Kadans (Toos van Laarhoven 373250)
                  Do 14.00 u in Prinsenhof (Trees Thiel. 871995)
Koersbal   Do 10,00 u in Kadans (Annie Lutter 06-14524450)
                  Vr 9.00 u Jos Huikens, 871512 – Vlinderhei
Linedance Ma 10.30 u – 11.45 u in Vlinderhei (Jolien Proze, 06-282873
                  Ma 14.30 u – 15.45 u in Prinsenhof (Jolien Proze, 06-2828733)
Tai Chi       Wo 9.30 u en 10.45 u in Vlinderhei (Pauly Peels, 372547)
Wandelen  Ma 13.00 u vanuit Joe Mannbos (Arida Verburg, 06-40477162)
                  Wo 9.00 u vanuit Prinsenhof (Thea van Krieken, 06-37613038)
                  Wo 10.00 u volgens afspraak (Annie Berger, 374328)
Toneel       Op afspraak, (Dinie Delissen, 399892)
Handwerken & sieraden maken: Op afspraak (Monique Slagers, 751803)
 

9



Misschien wel het wonderlijkste
kunstwerk in Best is deze enigszins
raadselachtige maar ook oogstrelende
sculptuur, die sinds 2017 de rotonde
siert tussen de Makro en het complex
van Philips Healthcare (voor oudere
Bestenaren: Medical Systems). Het
bijzondere is, dat dit kunstwerk met de
naam Continuüm’ niet is gemaakt door
een kunstenaar, maar van tekentafel
tot eindresultaat door de mensen die
op de Philips Campus werken (dat zijn
er 1850 in totaal), in samenspraak met

de opdrachtgever. Het kunstwerk is
een geschenk van de Bestse Philips
Campus aan de gemeente Best en haar
inwoners.
 
Deze sculptuur zit vol symboliek: de
drie ringachtige elementen vertegen-
woordigen de samenwerking en onaf-
hankelijkheid tussen gezondheidszorg,
research en industrie. Maar ook staan
de ringen voor de kwaliteitscirkels van
Continu verbeteren en zijn ze een
verwijzing naar de C van Circulaire

Economie. Daarmee neemt Philips een
unieke positie in, o.a. door het terug-
nemen van gebruikte systemen uit een
ziekenhuis en die te reviseren voor
hergebruik, bijvoorbeeld door zieken-
huizen in ontwikkelingslanden. Verder
staat de C-vorm ook voor Connectivity.
 
Het aardige is dat je er ook nog heel
andere dingen in kunt zien. De twee
C’s verbonden via een cirkel staan voor
de verbinding tussen Philips (Campus)
met de gemeenschap (Community) van
Best. Ook kun je er drie O’s in zien: van
Onderwijs, Overheid en Ondernemer.
De technici van Philips Healthcare zien
in de twee C-bogen het symbool van
een interventioneel röntgensysteem.
De grote boog voor het vaste systeem
en de kleine boog voor een mobiel
chirurgiesysteem. De middelste, geslo-
ten ring staat symbool voor zowel een
MRI- als een CT-scanner.
 
Het hele kunstwerk is fraai van binnen-
uit verlicht. Deze LED-verlichting, tot
stand gekomen in samenwerking met
Living Projects, maakt van het kunst-
werk een waar schouwspel, zeker in
het ‘blauwe uur’, direct na zonsonder-
gang.

Rara, de sculptuur ‘Continuüm’

Sinds kort is er een gratis basistraining
‘GOED omgaan met dementie’, waarin
je in 15 minuten vaardigheden leert
die belangrijk zijn als je in contact
komt met mensen met dementie. Hoe
herken je hen? Hoe ga je met hen om?
De meesten van hen wonen thuis en
gaan pas naar het verpleeghuis als het
thuis écht niet meer kan. Ze doen vaak
nog zelf boodschappen, lopen een
blokje om of slaan een balletje op de
tennisbaan. Stichting Alzheimer Neder-
land vindt dat zij zo lang mogelijk mee
kunnen blijven doen in de samenle-
ving, ondanks hun ziekte. Dat vraagt
om begrip en hulp.
In de online training ‘GOED omgaan
met dementie’ https://www.alzheimer-
nederland.nl/word-dementievriendelijk
krijg je 4 filmpjes te zien, waarin je
leert over de signalen van dementie,
hoe je dit bij mensen herkent en hoe je
het beste met hen kunt omgaan. (P.S.

Zet voor het 3e filmpje het geluid aan
of scha-kel de ondertiteling in met de
cc-button rechtsonder)
 
Wat doe je als je iemand met dementie
tegenkomt?
Doe GOED: Geruststellen, Oogcontact
maken, Even meedenken, Dankjewel.
Geruststellen: Praat op kalme toon.
Stel jezelf voor. Spreek niet tegen,
maar praat mee.

Oogcontact maken: Controleer of hij/
zij je begrijpt. Gebruik korte zinnen.
Stel één vraag per keer en geef iemand
de tijd om te reageren.
Even meedenken: Vraag of je mag
helpen. Betrek hem/haar bij de
oplossing en leef mee met de ideeën
en wensen. Zeg wat je gaat doen.
Dankjewel: Sluit het gesprek positief
af. Elke keer dat je GOED doet, maak je
Nederland dementievriendelijker!

Gratis online training: GOED omgaan met
dementie
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Affiche Trefpunt

SENIOREN

ALTIJD WAT TE DOEN
IN DE MOLENVESTE 144

Contact via beheerder Sjef van Gastel • 06 83214814 • vangastelsjef@gmail.com

merbordje naast de ingang aan de
Molenveste. Maar elk perceel kan

De affichefoto
Krijgt u er ook zin in, als u deze
kleurrijke affiche over de activiteiten in
het Senioren Trefpunt ziet? Het is een
impressie van onze illustrator Gerard
Wienk over wat er momenteel allemaal
te doen is. Zoals u ziet: een levendige
bedoening. Het kan allerlei mensen die
het Trefpunt nog niet kennen op een
idee brengen.
 
Hoe kom ik er?
Het merkwaardige van het Trefpunt als
locatie, is dat het geen adres heeft!  De
ingang is namelijk een achterdeur. Het
is de achterdeur van het perceel met
als officieel adres: Nazarethplein 144.
Maar vandaaruit kom je het Trefpunt
niet in. Vooral voor mensen die van
buiten Best komen voor een vergader-
ing is het Trefpunt moeilijk te vinden.
De oplossing zou zijn: een huisnum-

Eerder bleek dit evenement al een
succes: veel senioren beleefden er een
fantastische middag vol van herinne-
ringen en zangplezier. Vrolijke liedjes
van vroeger en de liedjes van de vijf-
tiger en zestiger jaren kwamen direct
bij iedereen boven en met versterking
van de 56 leden sterke zanggroep
BestLeuk gaat het meezingen als
vanzelf.
 

Wij willen dit festijn uitbreiden en
daarbij ook de senioren betrekken die
vanwege fysieke, psychische belem-
meringen, eenzaamheid of hun
financiële situatie aan weinig of geen
activiteiten van welke aard ook
meedoen en ze extra verwennen. Een
team van vrijwilligers zal deze senioren
als speciale gasten aanmoedigen mee
te doen, hen ophalen, vergezellen en
terugbrengen. Voor deze speciale
gasten zal de middag volledig gratis
zijn.
Om dit mogelijk te maken vragen wij u
als lid van de Rabobank op ons te
stemmen. Ga naar www.rabo-
clubsupport.nl/regio-eindhoven/
deelnemers  ongeveer op de helft van
de rij bij de PVGE Best en breng uw
stem op ons uit.
 
(*) Wie wel bankiert bij de Rabobank,
maar nog geen lid is van de Rabobank
kan kosteloos lid worden door dat te
melden aan de bank (via de Rabo app
of www.rabobank.nl/leden/lid-worden)
waarna je mag stemmen.  

Raboleden, help ook dit jaar de PVGE Best
haar Meezingmiddag te realiseren!

De Rabobank ondersteunt ook dit jaar
weer de verenigingen in Best met de
Rabo ClubSupport actie. Leden van de
Rabobank (*) kunnen vanaf 4 t/m 24
oktober weer hun stemmen uitbren-
gen op de projecten van clubs die hen
het meeste aanspreken.
 
PVGE Best doet dit jaar ook weer mee.
Opnieuw met het project ‘Meezing-
middag voor alle senioren van Best’.

volgens de kadasterwet maar één
adres hebben. Dus een huisnummer-
bordje met bijvoorbeeld nummer 5
naast de ingang van het Trefpunt,
(adres Molenveste 5) is als vloeken in
de kerk. Dat kan echt niet volgens de
gemeente. Daarom zijn we blij met het
plattegrondje met route-aanduidding
die Gerard Wienk heeft gemaakt. Deze
hebben we in veelvoud laten drukken
voor gasten buiten Best. Die hoeven
voortaan niet meer onverrichterzake
rechtsomkeer terug naar huis.
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De kosten
Wat de kosten van deelname aan dit
project betreft is het de bedoeling om
van de deelnemers een beperkte
bijdrage van € 5,- per sessie te vragen,
die zal worden aangevuld met subsi-
die- en sponsorbedragen.
 
Dit project ‘GezondBest samen fit’ is
een gezamenlijk initiatief van de Seni-
orenRaadBest (met daarin de senioren-
verenigingen PVGE-Best als trekker van
het project en KBO-Best), Gezond Best-
Oirschot en Fysiotherapie G. Daane en
wordt ondersteund door de Gemeente
Best en vele professionals zoals de hier-
boven al genoemde huisartsen, prak-
tijkondersteuners, diëtisten, fysiothe-
rapeuten, ergotherapeuten, sportcoa-
ches en lifestylecoaches.
 
Achter in dit blad vindt u het inschrij-
vingsformulier om (kosteloos) aan de
informatiebijeenkomst op 14 oktober
deel te nemen. Bij voorkeur geeft u
zich echter op via de website www.
pvge-best.nl

het startschot geven en de zienswijze
van de gemeente verwoorden. Vooraf
is er een lekker kopje koffie of thee en
genoeg ruimte om bij te praten. Na de
opening zal de projectcoördinator ver-
tellen hoe het project in elkaar steekt
en hoe je zelf aan de hand van je eigen
interesses en doelen samen met diverse
professionals tot een op jou toegespitst
maatwerkprogramma kunt komen. Er
valt namelijk veel om uit te kiezen.
 
Een groot aantal professionals werken
mee, zoals diëtisten, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, sportcoaches en
lifestylecoaches. Zij zullen aansluiten in
hun aanbod op wat verenigingen in
Best te bieden hebben. Enkele van die
professionals zullen op deze startbij-
eenkomst ook vast vertellen wat hun
bijdrage kan zijn aan een maatwerk-
programma, dat je in klein groepsver-
band zult gaan uitvoeren. De infor-
matiebijeenkomst zal anderhalf tot
twee uur duren en er is alle gelegen-
heid voor het stellen en beantwoorden
van alle vragen die bij u opkomen..

Project ‘GezondBest samen fit’
gaat 14 oktober van start

Van de ledenadministratie 
 
 
Nieuwe leden: welkom!
Mevr.   Daniëlle van Doorn
Mevr.   Nelly van Griensven
Mevr.   Kitty Vroomen
Dhr.     Harry Zenner
 
Overleden leden: rust in vrede
Dhr.    R. Bergmans
Mevr.  A. Verweij   
              
Jarige 85-plussers: proficiat!
3 okt.      Mevr. E. van Eekelen
3 okt.      Mevr. M. Mientjes-Keuls
5 okt.      Dhr. F. Geurts
9 okt.      Dhr. C. Worm

19  okt.   Dhr. M. Sanders
19  okt.   Mevr. N. van Baalen
19 okt.    Dhr. W. Mercx
20 okt.    Mevr. N. Peeters
27 okt.    Deheer T. Merks
29 okt.    Mevr. T. de Wolff
30 okt.    Mevr. R. v.d. Mespel
1 nov.     Mevr. D. Willemse
4 nov.     Mevr. C. van Tintelen
4 nov.     Mevr. I. Gruijters
4 nov.     Mevr. T. v.d. Vleuten
9 nov.     Mevr. C. Dijcks
10 nov.   Dhr J. Mullekom
12 nov.   Mevr. Th. Veraa
12 nov.   Mevr. Sj, Grooters

15 nov.  Dhr. H. Merkx
16 nov.  Mevr. M. Bergmans
17 nov.  Mevr. H. v.d. Oetelaar
22 nov.  Dhr. A. Maasdam
22 nov.  Dhr. L v.d. Aa
23 nov.  Mevr. G. Santman
24 nov.  Dhr. J. Schut
2 dec.    Mevt. T. Schuttelaars
2 dec.    Mevr. B. Lutters
5 dec.    Mevr. H. van Oost
8 dec.    Dhr. P. Holtermans
14 dec.  Mevr. B. van Kemenade
17 dec.  Mevr. H. Hilberink-Jurriens
19 dec.  Dhr. W. Mollemans
21 dec.  Mevr. T. Gijsbers
30 dec.  Dhr Th. Van Elsen

Dat is de naam van het nieuwe, om-
vangrijke project in Best dat deze
maand begint en waarvoor op
donderdagmiddag 14 oktober het
startschot zal worden gegeven via een
informatiebijeenkomst. U wordt daar-
voor van harte uitgenodigd.
 
Waarover gaat het? 
Zoals de naam aangeeft gaat het om
de gezondheid en fitheid van alle
Bestenaren. Gelukkig slagen al heel
wat mensen erin om gezond en fit
door het leven te gaan, o.a. door vol-
doende beweging, gezonde voeding,
beperkt alcoholgebruik, niet roken en
goede sociale contacten. Dit project
richt zich nu op iedereen die ook tot
deze gelukkige groep wil gaan beho-
ren. Je wilt wat doen aan je overge-
wicht of je fysieke ongemakken. Of je
wilt af van het gevoel van lusteloos-
heid, moeheid of eenzaamheid om je
lekker in je vel te gaan voelen.
 
Startbijeenkomst 
Om een idee te krijgen hoe dit project
zal gaan verlopen nodigen wij geïnte-
resseerden uit om op donderdagmid-
dag 14 oktober vanaf 14.00 uur de
start- en informatiebijeenkomst in ‘t
Tejaterke bij te wonen. De wethouders
Van der Hamsvoord en Dijkhoff zullen
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- Verbondenheid: mensen met goede
    contacten met anderen zijn gelukki-
    ger en beter in staat om met grote
    veranderingen om te gaan.
- Meedoen in de samenleving: jouw
   bestaan doet ertoe, het heeft toege-
   voegde waarde; je wordt niet verge-
   ten door anderen en jij vergeet de
   anderen niet.
 
Voorbereiden op het ouder worden 
Het belangrijkste blijft, dat we de regie
over ons leven primair bij onszelf hou-
den. Dat kan door  in de derde levens-
fase al goed na te denken over de vol-
gende levensfase en je daarop voor te
bereiden. Het gaat dan over zaken als:
– hoe je later wilt gaan wonen
– hoe je je sociale leven op peil blijft
   houden, ook als er steeds meer men-
   sen wegvallen
– hoe je ervoor zorgt dat je zo lang
   mogelijk gezond en fit blijft
– hoe je je financiën plant voor later:
   een deel opzij zet voor zorg en on-
   dersteuning
– of en hoe je voor je naasten zorgt en
   er voor jou gezorgd wordt als dat no-
   dig is
– of en hoe je met je (nieuwe) hobbies
   je creativiteit blijft stimuleren

 Hoe kun je zo lang mogelijk  
"zin in het leven” blijven houden? 
 
“Iedereen wordt elke dag een dagje
ouder, rijk of arm, dik of dun, minister
of metselaar.” Ouder worden is het
eerlijkste wat er is. De huidige ouderen
worden vele jaren ouder dan onze
voorvaderen. Ook zijn de vijftigplus-
sers tegenwoordig heel wat actiever,
gezonder, gelukkiger en fitter dan
onze voorouders.
Maar een garantie dat we gezond ou-
der worden is er niet. Met het vorde-
ren der jaren komen onherroepelijk de
kwalen, ziektes en gebreken. Kunnen
we ondanks de kwestbaarheid en af-
hankelijkheid, die dat tot gevolge
heeft, toch nog geluk ervaren in de
laatste levensfase?
En hoe dan? Het blijkt dat de beleving
en de daden in de voorafgaande derde
levensfase daar veel mee te maken
heeft. Daarover gaat dit stukje.
 
Welzijn in de derde levensfase 
Er zijn drie dingen. die in de derde
levensfase van een mens bepalend zijn
voor het gevoel van geluk:
- Autonomie: maximale vrijheid of
   ruimte bij het maken van keuzes.

 Zinvol ouder worden

– hoe je verbonden blijft met anderen
   en de anderen met jou
– of er kennissen, buren, familieleden,
   (klein)kinderen, clubvrienden zijn die
   je een fijn gevoel geven als je aan
   ze denkt
– beseffen dat de zin van het leven
   er o.a. in ligt dat je er zin in hebt.
 
En het belangrijkste, een waarheid als
een koe: "Het gaat niet om wat je niet
meer kan, maar juist om wat je wel kan
".
 
Brainstormen met anderen 
over “zinvol ouder worden”? 
Bel Annelies Berende, 06-36514118.
 
Lezenswaardig: “Gelukkig ouder wor-
den in een veranderende samenle-
ving”, een pleidooi voor zingeving en
creativiteit
 
Luister hoe het leven toch zinvol kan
zijn in de podcast “Hans” van NRC, te
beluisteren in enkele podcasts Apps op
smartphone of computer: "Hans"
 
Annelies Berende
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Op woensdag 27 oktober is er in
Prinsenhof een interessante middag,
georganiseerd door de seniorenraad
en het Gehandicapten Platform Best.
Het gaat over de vraag, wat je het
beste kunt doen als zich een acuut
gezondheidsprobleem voordoet bij een
oudere persoon in je directe omgeving.
Zoals een hartprobleem, een TIA of
ernstige verwonding door een val. Wat
je dan doet kan voor zo iemand
levensreddend zijn.
Hennie van de Loo van de EHBO vere-
niging in Best geeft een overzicht van
mogelijke plotseling opkomende medi-
sche problemen thuis of onderweg.
Hoe herken je het probleem en wat

kunnen mensen in de omgeving het
beste als eerste doen? Maar ook: wat
moet je als hulpverlener vooral NIET
doen!
Jan Ackermans, oud huisarts, zal in
voorkomende gevallen extra aanwij-
zingen geven en ingaan op medische
vragen.
Tijdens de pauze kan iedereen schrif-
telijk vragen indienen, die na de pauze
door de inleiders zullen worden
beantwoord.

Deze informatiebijeenkomst is van
14.00 tot 16.00 uur. Voor slechtho-
renden is er een ringleiding. De entree
kost € 2,00.

U krijgt daarvoor koffie en thee
aangeboden vóór de aanvang en ook
tijdens de pauze. Belangrijk om te
vermelden is nog dat deze bijeenkomst
georganiseerd wordt volgens de
geldende coronaregels.

Infomiddag: “Help, wat moet ik doen?”
Wat te doen bij acute gezondheidsproblemen
bij senioren?

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
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Hoe gaat het met het PVGE Zangkoor?
Het PVGE Zangkoor zou in april 2020
haar 12 ½ jarig bestaan vieren. Met de
beste bedoelingen werd met het repe-
teren gestart voor een jubileumcon-
cert. Maar dat moest na 3 repetities
worden afgebroken vanwege corona.
We zagen elkaar niet meer tot septem-
ber 2021. Toen konden we eindelijk
vanwege versoepelingen elkaar weer
ontmoeten. Maar het repeteren voor
een gepland herfstconcert moesten we
helaas laten vervallen, evenals de deel-
name aan de (inmiddels al afgelaste)

Best Veul Koren dag. Dit omdat onze
dirigent Jean Pennings nog niet vol-
doende hersteld is.
 
Wel werden alle koorleden uitgeno-
digd voor een gezellig samenzijn op
woensdagochtend 15 september in
Buutvrij. En een gezellig samenzijn na
zoveel tijd werd het! Clubcoach Rien
Hoppe sprak een hartelijk welkomst-
woord en liet weten, dat het PVGE-
bestuur besloten had dat er in het
programma van de kerstviering maar

één koor zou zingen; en dat werd na
loting zanggroep BestLeuk. Het PVGE
Koor zal weer zingen op de kerstvie-
ring van 2022. 
De dirigent Jean Pennings is herstellen-
de en we hopen dat we  ons weer in
februari 2022 mogen voorbereiden
voor  een spetterend lenteconcert eind
april 2022. Er werd die ochtend nog 
gezongen en echt genoten van het
samenzijn. 
 
Rien van Hoppe

Van Kruik naar IJsbloemen
Het is midden vijftiger jaren.
Ons huis heeft nog geen centrale
verwarming en in de winter maak ik ’s
avonds 3 kruiken, ook een voor mijn
broer en zus. Dat maakt de instap in
bed een uurtje later wat comforta-
beler. De slaapkamers zijn ijskoud.
Ik haal eerst warm water uit de geiser,
een Fasto, volgens mij heeft iedereen
dit merk. Het is een luxe die zijn in-
trede deed. Wel een enorm verschil
met nu, waarin de keuze in merk,
kleur, prijs e.d. enorm is. En on-line te
bestellen, je hoeft er de deur niet meer
voor uit en binnen 24 uur bij je thuis
bezorgd.
 
Terug naar de vijftiger jaren. In de
meeste keukens is een warmwater-
geiser geplaatst. Daarna zet ik een
fluitketel op het kolenfornuis tot het
water kookt. Het gaat in een metalen
kruik en er omheen een met de hand
gebreide katoenen kruikenzak.
 
Ik heb een wastafel op mijn kamer,
maar ’s winters vriest het in mijn
herinnering veel meer en langer dan
nu en van de wastafel is het water
afgesloten. De waterleiding binnen
zou kunnen bevriezen. Het raam gaat
ook niet meer open, ook dat is vastge-
vroren. En de ijsbloemen staan op de
ramen. Soms wekenlang kan ik niet
naar buiten kijken.
 
Schaatsen in een rij 
Met zoveel ijs kun je natuurlijk ook
veel schaatsen, iets dat ik heel graag
doe. Ik ben 14 of 15 als ik in een hele
rij schaatsers meedoe, als allerlaatste
van de rij. In de bocht verlies ik mijn
evenwicht en val keihard op mijn linker

knie. Ik kan er niet goed meer op
staan, heb veel pijn en moet naar huis.
De knie wordt dik. Ik word op een
stoel gezet, het been omhoog. Mijn
moeder belt niet de dokter. “Een
beetje pijn lijden hoort er bij!” De
volgende dag mag ik wel van school
thuisblijven. Ook al zo’n verschil met
tegenwoordig, waarin de tere
kinderzieltjes op en top beschermd
worden en elk pijntje snel moet
worden bestreden.
De volgende dag kan ik fietsen, dus
naar school. De knie is natuurlijk nog
dik, en pijnlijk. Ik heb geen idee
hoelang dit heeft geduurd, maar het
feit is dat ik daarna nooit meer goed
op mijn linkerknie heb kunnen liggen.
 
Niet flauw zijn 
Ik ben er jaren later wel eens mee naar
de dokter gegaan, maar nooit echt
laten onderzoeken. Die knie hoort bij

mij. Met lopen heb ik er nooit last van
gehad. Ik hockeyde vanaf mijn 10e
jaar, later op hoog niveau en met
atletiek op school (hardlopen) heb ik er
ook geen last van. Achteraf toch niet
zo’n goede raad van mijn moeder om
niet met me naar de huisarts te gaan.
Maar de tijden zijn veranderd. Toen
was het devies: "niet flauw zijn, het
gaat wel over". En zo is de luxe op alle
fronten in ons leven geslopen. Het is zo
geleidelijk gegaan dat we het niet
meer als luxe ervaren.
 
Lieve mensen, vroeger was niet alles
beter, al denken we dat nu wel eens.
Het leven is nu zoveel comfortabeler
en de keuzes zo veel groter, wel
gemakkelijk. Aan de andere kant
zoveel ingewikkelder dat we door de
bomen het bos niet meer kunnen zien,
of het nu het klimaat, corona of een
nieuwe regering is.
 
Nans Heldoorn
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De huizen worden alsmaar duurder.
Wat te doen, nu u ook alsmaar ouder
wordt en u incalculeert dat u of uw
partner in de toekomst een en ander
zullen gaan mankeren? Wilt u dan als
eigenwoningbezitter toch het liefst in
uw huidige woning blijven wonen? Die
zal dan ooit moeten worden aange-
past, oftewel ‘levensloopbestendig’
moeten worden gemaakt. Let op. De
gemeente Best wil u daarin nu al
ondersteunen en wel middels een
voordelige ‘stimuleringslening’. Dat is
een individuele lening van maximaal
€ 35.000 en minimaal € 10.000,
waarmee een annuïteitenhypotheek
wordt afgesloten op uw woning met
een looptijd van 15 jaar en met een
vaste rente. Het bijzondere van deze
stimuleringslening is dat de rente lager
is dan bij een bank en dat er geen
leeftijdsgrens is (!) – dus erg aantrek-
kelijk voor senioren.

Voorbeeld
U wilt bijvoorbeeld in uw woning alle
drempels verwijderen, deuren verbre-
den en een slaapkamer en douche-
ruimte beneden inrichten. U vraagt
een offerte aan bij de aannemer, die
de totale kosten berekent op € 26.375.
U kunt zelf € 1375 inbrengen en de
rest van de verbouwing, € 25.000,
financieren via een stimuleringslening.
Bij een rente van (nu) 1,62 % zal dat u
per maand € 156,54. kosten. Na 15 jaar
heeft u dan totaal € 28.177 betaald.
“Maar wat gebeurt er nu als ik en/of
mijn partner binnen 15 jaar komen te
overlijden?” zult u zich afvragen. Blijft
de achterblijvende partner erin wonen,
dan zal die de maandelijkse lasten
moeten betalen. Diens inkomen stijgt
door de alleenstaande AOW-uitkering
(in 2020: van € 10.986 naar € 16.012) en
vaak ook nog door een aanvullend
nabestaandenpensioen. Dus meestal
goed te doen.

Wordt de woning verkocht, dan kan
het af te lossen bedrag worden betaald
uit de opbrengst van het huis, waarvan
de waarde inmiddels wel al zal zijn
gestegen.

Hoe aan te vragen?
Deze stimuleringslening is alleen be-
stemd voor huiseigenaren. Huurders
kunnen voor woningaanpassing
terecht bij hun verhuurder, die vaak
aanpassingspakketten aanbiedt. U
vraagt een stimuleringslening als volgt
aan: u bepaalt eerst wat u wilt gaan
aanpassen, vraagt daarvoor offertes
aan en bepaalt hoeveel u wilt lenen.
Daarna doet u een digitale aanvraag
op de website van de gemeente, www.
gemeentebest.nl/stimuleringslening.
Krijgt u een toewijzingsbrief, dan
vraagt u hiermee de lening aan bij SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederland). Die checkt of u krediet-
waardig bent. Is het besluit positief,

Veel boeiende cursussen en themada-
gen kunt u volgen bij HOVO Brabant,
in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en
Breda. Daarop maakten we u al eerder
attent in Actief. De cursussen zijn ge-
baseerd op wetenschappelijke inzich-
ten en prikkelen tot verwondering,
honger naar kennis en ontmoeting. U
hoort er allerhande op het gebied van
kunst, geschiedenis, muziek, filosofie,
psychologie, maatschappij en techniek.
Op de website www.hovobrabant.nl
kunt u het cursusaanbod voor de 2e
helft van 2021 bekijken. Zo kunt u bij-
voorbeeld meer te weten over het ont-

Volksuniversiteiten en HOVO Brabant hebben
heel wat te bieden

staan van de aarde, Art Deco, Einstein,
het heelal, Sint-Petersburg, de filosoof
Karl Jaspers, Egypte ontraadseld of
vrouwelijke componisten. Er is vast wel
iets van uw gading bij.
 
Ook interessant – goedkoper en gezel-
liger – zijn de vele cursussen op de
Volksuniversiteiten in Eindhoven (Ka-
naaldijk-Zuid 11, tel. 040-7820810) en
in Den Bosch (Havensingel 24, tel.
073-6141120). Daar kunt u niet alleen
wijzer worden op het gebied van
kunst, natuur, cultuur en literatuur,
maar ook iets doen aan uw persoonlij-

ke ontwikkeling. En u kunt er op aller-
lei manieren creatief zijn: een nieuwe
hobby beginnen of een andere taal
leren/verbeteren voor op vakantie. Kijk
maar eens op www.vueindhoven.nl en
www.vudenbosch.nl.

Gemeente ondersteunt met Stimuleringslening
het levensloopbestendig maken van uw woning
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- Valangst
- Gevaarlijke thuissituatie,
  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.
 
Adviezen
Door middel van een podotherapeut-
isch onderzoek, dat 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. Ook
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, Cesar
therapeuten 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. Ook 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

De voeten veranderen als we ouder
worden.  De veranderde stand van de
voeten en/of afname van het vetkussen
onder de voetzool kan ervoor zorgen
dat er ook veranderingen in het loop-
patroon 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 waar-
door 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

dan wordt het totale aangevraagde
bedrag op een bouwdepot gestort, van
waaruit u de nota’s van de leveranciers
kunt betalen. De afsluitkosten van de
stimuleringslening bedragen € 850.
Wellicht komen er ook nog kosten
voor advies, taxatie en de notaris bij.

Meer informatie en advies
Wilt u meer informatie en advies dan
bent u welkom bij woonadviseur Leo
van Zeeland van de werkgroep ‘Wonen
op zijn Best’ van de SeniorenRaadBest
of kijk op de website www.
seniorenraadbest.nl/werkgroepen/
wonen. U kunt ook terecht bij SVn,
(tel. 088-2539400, website www.svn.nl/
stimuleringslening) en bij de gemeente
Best (tel. 140499, website www.
gemeentebest.nl/stimuleringslening).

Advertorial
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Hoe vind je een andere woning als je ouder of
zorgbehoevend wordt?

Wat te doen als je bij jezelf of je part-
ner merkt dat er steeds meer lichame-
lijke gebreken komen en je eigen
woning daar niet meer goed op is
berekend? In de Actief van oktober
2020 hebt u kunnen lezen hoe u uw
eigen woning kunt aanpassen en hoe
dat te betalen. Dit vervolgartikel gaat
over de situatie dat u besluit ergens
anders zelfstandig te gaan wonen,
waar rekening gehouden wordt met
uw zorgbehoefte..
Hier kunt u trouwens ook al voor
kiezen als u nog redelijk gezond bent -
als voorzorg voor latere tijden als het
echt nodig is. 
 
Een andere, levensloopbestendige
woning zoeken 
Wilt u verhuizen naar een kant-en-
klare, zelfstandige, levensloopbesten-
dige woning bij u in de buurt? Goed
idee, maar hoe vindt u die?
Er zijn speciale websites voor senioren-
woningen, te koop én te huur, in heel
Nederland: www.woonz.nl en www.
zorgwoning.nl. De nadruk ligt op wo-
ningen voor senioren die nu of later
extra zorg nodig hebben.
 
In Best en omgeving kunt u zich ook
inschrijven als woningzoekende op
www.wooniezie.nl, een website waar-
op alle wooncorporaties in de regio
Eindhoven en Helmond zijn aange-
sloten. U krijgt dan alle woningen
gepresenteerd waarvoor u in aanmer-
king komt, gezien uw inkomen, de

samenstelling van uw huishouden en
uw woonwensen. Formuleer uw
specifieke woonwensen zo duidelijk
moglijk. U bent niet verplicht een
aanbod aan te nemen. Als u een
vooruitziende blik hebt, kunt u zich nu
al laten inschrijven voor later. Want
hoe langer u ingeschreven staat bij
wooniezie, des te hoger komt u op de
lijst van gegadigden. en des te groter
de kans dat u de woning die u wilt ook
toegewezen krijgt op het moment dat
u hem echt nodig hebt.
 
Met spoed een nieuwe woning nodig? 
Hebt u met spoed een woning nodig?
Dan kunt u een urgentieverklaring
aanvragen bij een van de woningcoö-
peraties in Best (geldt dan automatisch
ook voor de andere). U moet dan wel
al als woningzoekende staan inge
schreven, in een noodsituatie zitten die
u niet te verwijten valt, een inkomen
lager dan € 38.035 hebben én al actief
naar een woning hebben gezocht. Een
urgentiecommissie bespreekt dan de
situatie met u. Is de beslissing positief,
dan krijgt u op korte termijn een
woning aangeboden. Weigert u die,
dan vervalt uw urgentiebeschikking.
 
In een mantelzorgwoning gaan wonen
Voor mensen die veel zorg nodig
hebben, niet meer alleen thuis kunnen
wonen en niet in een zorginstelling
willen, is er een tussenoplossing. U
gaat wonen bij een van uw kinderen,
broer, zus of goede kennis of uw man-

telzorger, maar in een eigen woon-
ruimte, een zogenaamde 'mantelzorg-
woning'. Dat kan een omgebouwde
garage of tuinhuis zijn, een (verplaats-
bare) eenpersoonswoning in de tuin,
een mantelzorgunit met woon/slaapka
mer, keuken, wc en badkamer, een
permanent bijgebouw of aanbouw.
Het kan ook zo zijn dat een kind het
ouderlijk huis koopt en de ouder(s) op
hetzelfde perceel in de tuin in zo’n
zorgwoning gaan wonen.
 
In zo’n mantelzorgwoning mogen
maximaal 2 personen wonen, waarvan
één persoon de zorg ontvangt. Voor
een mantelzorgwoning hoeft geen
vergunning aangevraagd te worden bij
de gemeente. Als de woning zelfstan-
dig te gebruiken is en een eigen in-
gang heeft, kunt u bij de gemeente
een eigen huisnummer aanvragen. Dat
is verstandig, want als u geen eigen
huisnummer hebt, is er sprake van een
gezamenlijk huishouden en dat heeft
gevolgen voor uitkeringen, toeslagen
en zorgindicaties. Na afloop van de
zorg moet de mantelwoning wel weer
verdwijnen.
 
In een ‘zorgunit’ of ‘wmo-unit’ wonen 
Een andere mogelijkheid is een zgn.
zorgunit, ook wel ‘wmo-unit’ of 'zorg-
kamer' genoemd. Het is een losse ka-
mer, meestal aangebouwd tegen de
woning van een van de kinderen,
andere familieleden of goede kennis-
sen. Met een op maat gemaakte sluis
of een koppelelement wordt de zorg-
unit gekoppeld aan de bestaande
woning. De zorgunit bevat (normaliter)
een slaapkamer en badkamer met
sanitair en is makkelijk rolstoeltoegan-
kelijk. Deze zorgunits of wmo-units
zijn ook als losse units te koop, die
weer weggehaald kunnen worden en
hebben geen eigen huisnummer.
Wmo-units zijn er vanaf 6 tot 100 m².
 
Een ‘Kangoeroewoning’ of
‘meergeneratiewoning’
Een kangoeroewoning, ook wel ‘meer-
generatiewoning’ genoemd, is een
combinatie van twee (zelfstandige)
woningen of wooneenheden onder
één dak. De woonruimtes hebben elk
een aparte voordeur en hebben een
interne afsluitbare verbindingsdeur. Er
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zijn verschillende mogelijkheden: een
bestaande woning splitsen, een nieuwe
kangoeroewoning realiseren of in
sommige gemeentes een bestaande
kangoeroewoning kopen of huren. Het
kunnen ook gekoppelde huurwonin-
gen zijn voor een gezin en een zorg-
behoevende ouder. Vaak is daar een
zorgindicatie voor nodig. (Informeer
bij de woningbouwcorporatie). Men
kan een kangoeroewoning kadastraal
ook als één woning op één stuk grond

inschrijven met de gemeentelijke
toestemming om het te verhuren als
tweede inpandige woning.
 
En bij wie is dit allemaal te koop? 
Mantelzorgwoningen en wmo-units,
zijn kant en klaar te koop, bijvoorbeeld
bij PasAan (tel. 088-274123 of
06-53867665, www.pasaan.nl). Ze
worden afgestemd op de wensen van
de bewoner en ze zijn verplaatsbaar als
ze niet meer nodig zijn. Als de mantel-
zorgwoning is gekocht, kan PasAan als

makelaar optreden en bemiddelen
tussen de oude en nieuwe eigenaar.
Bij ‘Zorgenwelzijnbouw’ (tel. 085-
5607500, www.zorgenwelzijnbouw.nl)
helpt men over het gehele traject met
een stappenplan vanaf de keuze van
een zorgunit of zorgwoning totdat u
erin trekt: van A tot Z, oftewel van
Advies tot Zorgwoning.
Objectieve informatie vindt u op de
website van de vereniging van
mantelzorgers: www.mantelzorg.nl/
onderwerpen/wonen.
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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: Henny Hol-van Dam,
0499-390016,
hennyhvandam@onsmail.nl
Elke vrijdag 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.
 
• 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.
 
• 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: Trees Brands, 0499-395829,
treesbrands@gmail .com,
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 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
Geertje Peeters, 0499-392917,
geertjepeeters@onsbrabantnet.nl
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: https://best.
pvge.nl/afdeling-best/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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INSCHRIJFFORMULIEREN 









Ondergetekende meldt zich 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 is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord 

is met de afschrijving hij/zij binnen 56 dagen opdracht kan geven 

terug te boeken.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondergetekende meldt zich aan voor deze bijeenkomst 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 is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord 

is met de afschrijving hij/zij binnen 56 dagen opdracht kan geven 

terug te boeken.

Ondergetekende meldt zich aan voor deze in formatiebijeenkomst. Het 

best schrijft u in via de website www.pvge-best.nl maar als dat voor u 

niet mogelijk is dan via dit inschrijfformulier.

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

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

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

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

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

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

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

Rondleiding Bierbrouwerij
Vandeoirsprong

Locatie: Koestraat 20, Oirschot

Datum: Do 18 november 2021“

Tijdstip: 14.30 uur 

 

Inschrijving tot 4 november

Kosten: € 12,50  p.p.

Incassodatum:  15 november

Inleveren bij: René Hendriks, Zevensprong 31,

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

Op Restaurant
Aankruisen (beide kan):

	Chin.Indisch buffet An Fong

 Datum: 14 oktober, 18.00 u

 Aanmelden tot 10 oktober: 

 Kosten: € 15,00 p.p.

	3-gangendiner rest. Prinsenhof

 Datum: 10 november, 18.00 u

 Aanmelden: tot 4 november

 Kosten: € 24,00 p.p.         

In te leveren bij: Corrie Hijnen

Kruisparkweg 60, 5684AC Best

als u geen computer heeft 

Kerstviering op 19 dec. 2021 

Locatie: Heerbeeckcollege Best
Tijdstip: 14.00 – 20.00 uur
Inschrijven: tot 26 nov. 2021
Kosten: € 12,50. p.p.

Incassodatum: 6 dec. 2021

 

Omcirkel wat van toepassing is:

Komt u met de auto?  J / N

Kunt u iemand meenemen? J / N

Invalideparkeerplaats nodig? J / N 

Wilt u meerijden? J / N  

In te leveren bij: René Hendriks,

Zevensprong 31, 5683KN Best 

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Locatie: ‘t Tejaterke

Max de Bossusstraat 1, Best

Datum: 14 oktober 2021

Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur

 

Inschrijven vóór 12 oktober

Kosten: gratis

Inleveren bij: Cor van den Bosch,

Stoelenmatter 41 Best

Start- en infobijeenkomst
‘GezondBest samen fit’

Geheugensteuntje

Rondleiding Bierbrouwerij

Vandeoirsprong 

Datum: donderdag 18 nov.2021 

Tijdstip:  14.30 uur

Incassodatum: 15 november

Verstuurd/afgegeven d.d. ........... 

René Hendriks, Zevensprong 31,

5683 KN Best

tei. 0499-371343 / 06-29187764

Geheugensteuntje

Op Restaurant
Aangekruist:

	Chin.Indisch buffet An Fong

 Datum: 14 oktober, 18.00 u 

 Kosten: € 15,00 p.p.

	3-gangendiner rest. 

 Prinsenhof

 Datum: 10 november, 18.00 u

 Kosten: € 24,00 p.p.         

Verstuurd / afgegeven d.d. ............... 

bij: Corrie Hijnen

Kruisparkweg 60, 5684AC Best

Er is geen automatischincasso

Ieder betaalt in het restaurant

Geheugensteuntje 

Kerstviering 19 dec. 2021

Locatie: Heerbeeckcollege

Tijdstip: 14.00 – 20.00 uur

Incassodatum: 6 dec. 2021

Verstuurd / afgegeven 

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

bij René Hendriks,

Zevensprong 31, 5683KN Best

tel. 0499-371343 / 06-29187764

Start- en infobijeenkomst
‘GezondBest samen fit’

 Locatie: ‘t Tejaterke

 Max de Bossusstraat 1, Best

 Datum: 14 oktober 2021

Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur 

 

Verstuurd / afgegeven d.d. ........... 

 bij Cor van den Bosch,

Stoelenmatter 41 Best  

Geheugensteuntje
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Colofon

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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