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Van de
voorzitter

IN DIT NUMMER:

Beste mensen,
 
Het coronavirus blijft ons alsmaar bezighouden. In het openingsartikel hiernaast
kunt u lezen wat dat nu, in vakantietijd, en in de komende maanden voor PVGE
Best betekent – voor de binnenactiviteiten en voor de buitenactiviteiten, zoals
reizen en tochten. Dankzij de versoepelingen zal het Senioren Trefpunt zijn
deuren steeds meer kunnen gaan openzetten voor bepaalde binnenactiviteiten,
dit ter beoordeling van clubcoördinator/Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel,
steeds in nauw overleg met de betreffende clubcoach of activiteitenleider.
 
Het Senioren Trefpunt 
Als de Trefpuntbeheerder met een clubcoach/activiteitenleider overeenkomt, dat
gebruik gemaakt gaat worden van het Senioren Trefpunt, worden afspraken
gemaakt over uitvoering van bepaalde taken. De clubcoach/activiteitenleider
krijgt de sleutel, onder voorwaarde dat hij/zij bepaalt waar de aanwezigen gaan
zitten, over het koffieapparaat gaat, de afwas en de schoonmaak regelt, alles
weer opruimt zoals het was, het licht uitdoet en de sleutel terugbrengt naar Sjef.
Omdat een clubcoach niet altijd beschikbaar kan zijn, bepleit Sjef de aanstelling
van vervangende/ondersteunende clubcoaches. Heeft u in uw club al eens vaker
ondersteuning gegeven of bent u bereid de clubcoach bij afwezigheid te
vervangen, meldt u dan aan.
 
Beoogd wordt in september de muziek-workshops van Jarmila Pavel op te
starten, en nu in PVGE-verband en in het Senioren Trefpunt. Jarmila heeft daar
nog wel een DVD-speler voor nodig. Hebt u er een beschikbaar, meld het dan aan
Sjef.
 
Vooruitzichten 
Om volgend jaar extra kracht bij te zetten, in bijzonder voor het buiten bewegen,
hebben wij ons als PVGE-Best aangesloten bij het nationaal sport- en beweeg
akkoord, waarbij rijk en gemeente ons extra kunnen gaan ondersteunen. Ook de
vernieuwde statuten van PVGE-Best en van de PVGE als geheel – u vindt die op
onze website – dragen ertoe bij dat we de komende jaren goed vooruit kunnen.
 
Met de hoop en verwachting dat we naar alle waarschijnlijkheid dit jaar weer een
aardig eind op gang kunnen komen, zijn inmiddels de voorbereidingen gestart
voor de jaarlijkse Open dag, waarop nieuwe leden en belangstellenden kennis
kunnen nemen van alle activiteiten van onze PVGE. U leest er meer over in het
volgende nummer van Actief. Deze Open dag staat gepland voor het 4e kwartaal
van dit zo gedenkwaardige jaar 2020.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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Kunnen we echt weer beginnen?
Vorige Actief waren we nog erg
optimistisch over de opstart van
activiteiten, vanwege de verruiming
van de regels door het rijk. In de
Nieuwsflits die erop volgde moesten
we al gas terugnemen, omdat voor
binnenactiviteiten nog niet of niet
helemaal aan de eisen voor veilig
gebruik kon worden voldaan. Als
seniorenvereniging hebben wij heel
wat leden met lichte tot zwaardere
gezondheidsbeperkingen en moeten
wij ook voor elkaar voorzichtig zijn.
 
Voorzichtig blijven en afwachten 
Vanaf juni mogen de terrassen en
theaters weer meer mensen
ontvangen, en mogen we met
mondkapjes in openbaar vervoer en in
vliegtuigen reizen. Daarbij houdt de
overheid nauwgezet in de gaten of dit
geen toename van besmetting tot
gevolg heeft. Is dat wel zo, dan zullen
de maatregelen weer strenger worden.
Het bestuur acht het verstandig dit af
te wachten.
Bovendien: in de vakantiemaanden
leggen de clubs doorgaans hun
activiteiten stil om in september weer
te beginnen. Tegen die tijd kunnen we
zien of de versoepeling blijft bestaan
of wordt teruggedraaid. We blijven
dus voorzichtig. Dit geldt vooral de
binnenactiviteiten.
 
Nordic Fitness, Yogaclub en Fietsclub
weer begonnen
Een aantal buitenactiviteiten konden
wel al goed worden opgestart. De
clubcoaches bekijken dan wat daarvoor
nodig is, bijvoorbeeld de groepen
verkleinen tot 15 personen, bepaalde
clubregels aanpassen en uiteraard de
standaardregels: niet meedoen als je je
ziek voelt, hoesten in de mouw en 1,5
meter afstand houden.
Zo paste Nordic Fitness de grootte van
de groepen aan en is weer volop aan
de gang. De Fietsclub gaat ook weer
op pad. De Yoga groepen ontdekten
dat het met mooi weer heel goed te
regelen en ook heel fijn is om de
oefeningen buiten te doen. De
Fotoclub heeft haar seizoen afgesloten
door een buitenfoto-sessie te
organiseren in Best Zoo. Ook gonzen
er weer plannen voor het jaarlijks
tennistoernooi.
 

Als ook andere clubs buitenactiviteiten
willen uitvoeren, kunnen zij dat het
beste overleggen met de
clubcoördinator, Sjef van Gastel. Hij
kan tips geven vanuit de ervaringen
van andere clubs. Het is ook handig om
dan achteraf de bevindingen te
melden, zodat hij dat weer kan
doorgeven aan andere clubs.
 
Reizen opgeschort tot volgend jaar 
Voor de reizen ligt het anders. De
PVGE organiseert reizen voor het
plezier dat leden daaraan kunnen
ondervinden, mede uit het samen
reizen. De huidige regels maken dat
moeilijker: de ontsmetting vooraf en
tijdens reizen, de in- en uitstap
procedures, het dragen van
mondkapjes, etc.
Dan zijn er de risico’s van reizen in het
buitenland. Besmetting van één
persoon in het gezelschap kan leiden
tot quarantaine van 14 dagen voor het
hele gezelschap. Ook kan men in een
plaatselijk lockdown komen vast te
zitten.
De Reiscommissie en de treinreis-
werkgroep hebben daarom besloten
de reizen op te schorten tot volgend
jaar. De dagtochten naar de Biesbosch
en naar Strepy, de vakantie-busreizen
naar de Baltische Staten, Lake District,
Sussex/Eastbourne en de
seniorenvakantie naar Friesland gaan
niet door. Er komt een nieuw reisplan
voor volgend jaar, ook voor de
treinreizen.

 
Binnenactiviteiten mogelijk weer
opstarten 
Tenslotte de binnen-activiteiten van
clubs. Het bestuur heeft besloten dat
waar de locatie (Senioren Trefpunt,
Kadans, buurthuis ‘t Centrum, Sportal
Naestenbest, ‘t Tejaterke) goed is
ingericht om de maatregelen te
kunnen uitvoeren (afstand houden,
vaste opstelling, routing in de ruimte,
hygiëne maatregelen o.a. bij
toiletgebruik) de clubcoaches kunnen
aangeven dat zij hun activiteit willen
opstarten. Clubcoördinator/
Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel gaat
dit inventariseren per club en per
accommodatie. Zo kunnen waar
mogelijk de binnen-activiteiten weer
worden opgestart.
'Op restaurant' kan helaas nog niet
opstarten. De eigenaren van de
beoogde restaurants zijn voorzichtig
en durven een grotere groep senioren
nog niet aan. 
 
Mede namens het bestuur,
Cor van den Bosch
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De evenementencommissie heeft in,
samenwerking met de tennisvereni-
ging LTVB en een aantal enthousiaste
leden, een tennistoernooi uitgeschre-
ven om het kampioenschap van de
PVGE-Best. Dit evenement is het eerste
na de corona crisis en in principe
houden wij de corona regels aan. Het
toernooi zal plaats vinden op don-
derdag 17 september 2020 bij LTVB,
Randweg 8 in Best. De inschrijving
staat open voor leden en gastleden van
PVGE Best die beschikken over enige
tenniservaring. Maar ook leden die
alleen willen komen kijken zijn wel-
kom.

17 september: Tennistoernooi om het
kampioenschap van PVGE-Best

Inschrijven via het inschrijfformulier in deze Actief of via de website www.pvge-
best.nl. De uiterste aanmeldingsdatum is 23 augustus 2020. De incassodatum is 14
september 2020.Ook de mensen die niet willen tennissen, maar wel de hele dag
aanwezig willen zijn en willen genieten van de koffie/thee en de lunch, kunnen
zich inschrijven, Maak dan wel kenbaar dat u niet wilt spelen.

Aanmelden

De vereniging zorgt eventueel voor de
tennisballen. Iedereen wordt verzocht
sportschoenen te dragen om de banen
in goede staat te houden en uiteraard
zijn eigen racket mee te nemen.
 

Dagprogramma
Wij starten om 9.30 uur met een kopje
koffie of thee. Om 10 uur uur begin-
nen de wedstrijden en er worden
alleen dubbels gespeeld. De tennissers
spelen allemaal 3 keer 45 minuten en
krijgen daarna steeds 25 minuten rust.
In die tijd kan worden genoten van
een drankje. Iedereen die zich heeft

aangemeld krijgt een kopje koffie of
thee bij de start en bij de lunch. De
lunch wordt gehouden na de eerste
twee rondes en zal bestaan uit een kop
soep en 2 broodjes.
Na de lunch wordt de derde ronde (om
13.00 uur) gespeeld en dan is het tijd
voor de finales, daarna vindt de prijs-
uitreiking plaats. Naast de eeuwige
roem voor de winnaars (voor één jaar)
zijn er nog diverse prijzen te winnen.
De kosten voor dit alles bedragen
slechts € 8,50 per persoon. Voor dit
evenement zijn minimaal 24 leden
nodig; bij minder deelnemers kan het
toernooi geen doorgang vinden.
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Interview met …..  Neeltje Toutenburg

Parmantig en charmant gekleed is ze,
levendig en onderhoudend, en altijd
opgewekt. Of ze op haar 91e ook nog
gezond is? Ja, wie mankeert er nu
niks…. Neeltje Toutenburg,
“Medicijnen gebruik ik amper” lacht
ze. “Je benen zijn ook nog sterk” had
de dokter gezegd. Ze loopt inderdaad
achter haar rollator als een kieviet. “Ja,
zei ik, dat komt ervan als je al zo vroeg
met ballet begonnen bent!”. Ze is
inderdaad ballerinaslank. “Ja, joh, als ‘t
hard waait, waai ik zó weg!. Bij het
bloed prikken is dat wel handig: de
aders liggen er bij mijn armen
bovenop! Voor ik kijken kan, is het al
gebeurd.”
 
Zingen en reizen 
Bij de PVGE zingt ze als sopraan
enthousiast mee in het zangkoor en ze
is al met heel wat reizen meegegaan;
trein-, bus- en vliegreizen. Daarvan kan
ze met volle teugen genieten.
“Binnenkort is de reis naar Friesland,
Oh, wat verheug ik me daar op!” Want
daar komt haar moeder vandaan, net
als de vader van haar man Charles, die
tien jaar geleden op z’n 93e overleden
is. Toutenburg is een echte Friese
naam. Drie broers van haar vader
waren van adel. “Toen mijn
kleindochter dat hoorde zei ze: “Maar
Oma, dan ben jij ook van adel!” In
Friesland kent ze familieleden, die ze
nog hoopt te zien. Vooral haar
kleindochter Jolijn die erg lief voor
haar is en haar ook in Best vaak komt
opzoeken.
 
Oorlogsherinneringen 
Friesland is ook waar ze tijdens de
oorlog vanuit Haarlem, haar

geboorteplaats, naar toe is gefietst
naar haar omaatje. Op een fiets met
houten banden. “Vreselijke tijd was
dat, die hongerwinter. We hadden
niks. Geen licht, geen gas, geen eten.
Dan dronken we maar veel water.
Mensen vielen dood neer. Zóveel
ontberingen. Een jongen duwde een
kinderwagen en vroeg mij: wil je eens
in de wagen kijken? Daar zag ik een
kindje van 3 maanden, Dood. Mensen
die op straat lagen, gooiden ze zó op
de vrachtwagen. Toen ik van huis eens
op stap was, hoorde ik het gekets van
geweren. Ik voelde een geweer in mijn
rug. “Omdraaien!” werd er geroepen.
Ik dacht, dat doe ik niet. Maar toen ik
keek, zag ik tien mannen en twee
jongens op een rij. Die jongens kende
ik van school. Ze werden allemaal
neergeschoten. Ik werd gedwongen
ernaar te kijken. De moeders ook. Die
gilden en gilden! Dat drong door merg
en been. Nou, zoiets raak je echt nooit
meer kwijt…..”.

 
Schat van een vrouw 
Geen wonder dat Neeltje al vroeg de
verpleging is ingegaan, om wat te
verdienen. “Mijn Friese moeder had
zes zussen en het komische was: die
zaten allemaal in de verpleging. Mijn
moeder was ook verpleegster, die op
haar 14e al in de 1e wereldoorlog
mensen hielp". Haar eigen
verpleegstersopleiding volgde Neeltje
in Leiden, “waar al die gewonden uit
de oorlog werden binnengebracht. De
gangen lagen vol. Verschrikkelijk wat
ik zag”. Later zag ze dat er ergens een
telefoniste nodig was. “Ik dacht: O, dat
kan ik ook!’ en stapte erop af. Dat was
nog doorverbinden met die
‘stekkerdingen’. Ze kreeg er een
gezellige kamer voor twee. Haar
collega was vroedvrouw en die moest
wel eens weg. Halverwege belde ze
dan terug “Ja, Neeltje, ze is al aan het
persen!”. Een schat van een vrouw was
dat”.
 
Ballet en dansen is alles
Op haar 13e, toen ze in Den Haag
woonde, is ze op het ballet gegaan.
Eens per week fietste ze daar naar toe,
op houten banden en met haar
boterhammetje. “Ik was goed dun.
Want je moest er heel lenig voor zijn.
Het is leuk maar heel zwaar. Niet goed
voor je botten. Maar ik heb er wel

Neeltje in de bloemen anno 2020 

Neeltje met Charles verbonden 

5



Want dansen heeft ze haar hele leven
vol overgave gedaan. In 2015 was in
Best de “Nationale Ouderendag”,
waarvoor ouderen van tevoren een
wens mochten doen. Voor Neeltje was
het zonneklaar: de Weense wals
dansen met een beroemde danser, die
al veel prijzen had gehaald!. De man
kwam met een grote glimlach naar
haar toe kwam: “Mevrouw Neeltje,
mag ik deze tango van u?” Die is veel
moeilijker, maar ze danste hem op
haar 86e met gratie en zwier. Wat
heeft ze daarvan maanden lang
genoten! Achteraf bleek dat een tv-
ploeg het ook nog eens allemaal had
opgenomen. Prachtig!
 
Zigeunermuziek en zwemgenot
Muziek is heel belangrijk voor haar.
“Mijn vader zat in een band, en zo
klein als ik was moest ik bij foto’s
midden tussen hen in zitten. Charles
zat ook in een orkest en kon heel goed
gitaar spelen. Hij was dol op
zigeunermuziek en ging altijd met een
vast zigeunerorkest mee. Spanjaarden,

Italianen, allerlei slag”. En Neeltje ging
altijd mee natuurlijk.
Waar ze ook al van jongs af dol op
was: zwemmen. De zee! Dat is pas
genieten! Ze woonden in Katwijk,
direct achter de boulevard, dus geen
wonder. Nu zwemt ze nog steeds elke
maandag tussen 11 en 12 in het ZIB-
binnenbad met een vast groepje.
“Leuke meiden, ook niet zo piepjong
meer…”.
 
Levensgenietster
Neeltje is een echte levensgenietster,
die er alles uit haalt. Ze is bij PVGE,
KBO, Zonnebloem, Avondje-Uit en
doet aan alles mee. “En de mensen, die
zijn er allemaal even aardig!”
Ouder worden? “Oh, dat gaat vanzelf”
en ze lacht breeduit. Hoe oud ze zou
willen worden? “Zeg ‘t maar. Ik zou ‘t
wel grappig vinden de 100 te halen.
Maar, zeggen ze, dan moet ik wel wat
dikker worden. Dus mijn dagelijks
glaasje longdrink met gin en een
glaasje rode wijn bij het eten zal ik
blijven innemen!”.

Audrey Hepburn ontmoet, bij het
Nationale Ballet.” Tien jaar heeft
Neeltje er gedanst.
Bij ‘750 jaar Den Haag’ werd ze
uitgenodigd tussen belangrijke mensen
op het Binnenhof. “Met een
balletgroep kon ik meedansen. Ik
moest er naast de acteur Willem van
Oranje gaan staan. Gezellig gekletst. Ik
kreeg er een medaille t.g.v. 70 jaar Den
Haag opgespeld. Bernhard en Juliana
kwamen ook nog kijken.
Neeltjes man Charles hield ook veel
van dansen en kon het ook erg goed.
Zes jaar lang hebben ze samen in
Eindhoven gedanst met 12 stellen.
 
Mag ik deze tango van u?
Tegenwoordig gaat Neeltje met
Avondje-Uit steevast naar alle
balletvoorstellingen die in het
programma staan. Op de PVGE-reis
naar Rusland zou ze ook graag het
Russisch ballet hebben gezien. In het
hotel was een dansshow, waar ze met
Cor door de zaal heeft gedanst en
gezwierd. Heerlijk!

Hoe kwamen en komen we de coronatijd door?
Hoe senioren van PVGE Best de coronatijd zijn doorgekomen en hoe ze die persoonlijk hebben ervaren? Heel verschillend!
Dat moge blijken uit de uiteenlopende reacties die we bij redactie ontvingen. Afhankelijk van de situatie waarin je
verkeerde, maar ook van je eigen aard en karakter, werd er geleden, gehuild, meegeleefd, geholpen, maar ook bezonnen,
teruggeblikt op de goede dingen en mensen in je leven, en genoten van de vrije tijd die je plotseling ten deel viel.
Lees de zeven opmerkelijke verhalen hieronder.
 

Op 1 maart vierde ik uitgebreid mijn
75e verjaardag. Er was toen nog geen
lockdown, een week later wel.
Verkoudheid bleef niet uit. Een week
later kwam de koorts. Dagelijks maar
paracetamol innemen. De griep bleef
en de huisarts gaf me antibiotica.
Begin april een positieve Corona test.
Vanaf begin maart was ik al in

quarantaine. De vermoeidheid werd
alleen maar erger. Er was een kennis
die voor mij de opgegeven
boodschappen deed. En de appjes
met ”als we iets voor je kunnen doen,
laat het maar weten”. Maar ik kon de
energie niet opbrengen om aan te
geven dat ik me niet goed voelde.
 

Voor het raam zwaaien
Onverwacht zette mijn oudste zoon
een tas vol eten en fruit voor de deur.
En kon ik voor het raam zwaaien naar
mijn kleinkind. Ook stonden de andere
kleinkinderen met een spandoek voor
het appartement: “Oma Dikke Kus” las
ik. Mijn andere zoon kwam met
aardbeien en zo kon ik ook naar hem
zwaaien voor het raam. Toen kwamen
mijn tranen en merkte ik hoe eenzaam
ik me had gevoeld.
Inmiddels loop ik weer rondjes buiten
en doe ik zelf de boodschappen. Kan ik
weer genieten van het lezen van mijn
boeken en heb ik weer de energie om
op mijn keyboard te spelen. Maar het
zal nog wel wat tijd kosten eer ik weer
100% mijn mobiliteit terug heb.
Keep safe allemaal.
Heleen Cornelisse

Toen kwamen mijn tranen...
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Achtentachtig! ‘t Is niet niks. Maar je
lichaam merkt het wel degelijk, in de
geest en in het lijf. Het corona-regiem
geeft extra zorg, aandacht, ongemak,
eenzaamheid.
Daartegenover voor mij persoonlijk

De ouwe dag
opbeurend: aangenaam samenzijn met
Sjef, al meer dan 5 jaar overleden: in
samenspraak, met af en toe een
traantje.
Dat veel familie en vrienden mij
verrassen met briefjes, telefoontjes en

bezoekjes is vreugdevol. Ik bel zelf ook
wat af! Mijn twee krantjes, mijn
puzzeltjes, m’n t.v. en mijn boeken
doen mij dagelijks deugd. Tot zover.
Remy Remery

Onze Bart is van geboorte af licht
verstandelijk beperkt, maar heeft een
ernstige storing in het autistisch
spectrum. Hij is 48 jaar en woont in
Ons Hofje, een groepswoning. Hij
heeft het daar geweldig naar zijn zin.
Hij werkt als werknemer van de WSD in
het groenonderhoud in Oirschot. Door
de corona-crisis zijn de woningen van
Lunet zorg per 8 maart in “lock-down”
gegaan; d.w.z. niemand de deur in of
uit, met uitzondering van de
begeleiding.
 
Geen contact 
Ook voor Bart ging dit gelden, maar de
WSD verklaarde dat zij een veilige
werkplek konden garanderen en dat,
als Bart weg zou blijven, hij hiervoor
vrije dagen moest inleveren. Daarop
heeft Bart toestemming gekregen om
gewoon te gaan werken en wij zijn het

daarmee eens. Voor hem en voor ons is
er op weekdagen dus geen
verandering.
In de weekenden mogen wij Bart niet
bezoeken, net zo min dat hij ons thuis
zou kunnen bezoeken. Mijn vrouw ziet
Bart 1 keer per week om de was voor
de deur te zetten en de vuile was mee
te nemen. Bart heeft geen
smartphone, dus videobellen met hem
gaat niet, wel gewoon bellen. Maar
daar zit hij niet op te wachten. Wat we
tot nu toe van hem horen is dat hij het
voetballen en biljarten mist. Het G-
voetbal in Boxtel ligt stil, dus geen
wekelijkse training en wedstrijd. De
seizoenkaart bij PSV, ook stil. De G-
biljartclub is gestopt.
 
Uitzien naar een knuffel 
Wij gingen vaak zaterdag of zondag
met hem fietsen, dat mag niet. Bart

We missen Bart en Bart mist ons
mag alleen de deur uit naar zijn werk
en verder binnen blijven. Wij weten
van andere ouders, van wie de
kinderen ook binnen moeten blijven,
dat zij dit als erg naar ervaren en ook
dat de overige bewoners van Ons Hofje
uitzien naar een knuffel van hun
verwanten, maar helaas, dat gaat niet.
De lockdown voor ons Hofje is
inmiddels versoepeld; per 15 juni
mogen we weer 2 maal per week
contact hebben, om te gaan fietsen en
een terrasje pikken, maar geen
knuffel!
Gelukkig is bij bewoners en
begeleiders van Ons Hofje tot op
heden geen corona-besmetting
geconstateerd. Laten we het zo
houden; dan maar minimale contacten
accepteren.
Kees Houter

Naar buiten - de natuur in

Wat kun je doen terwijl er
beperkingen heersen als gevolg van de
Covid-19 uitbraak?
 
  WANDELEN!
Wandelen door de rijkdom van de
natuur rondom Best: de heenweg door
het statige populierenlandschap aan
de Vleutse kant van de A2, daarna
terug door het afwisselende bosgebied

van de Mortelen. Ik startte bij de
carpoolplaats aan de A2-afslag Best-
West en liep tussen lange rijen
populieren en onder een
hoogspanningsleiding door tot aan de
Achterste Broekweg. Daar leidde een
met leem verstevigd pad mij de ruigere
natuur in. Toen ik een wildrooster
passeerde, wist ik dat ik door het
edelhertengebied van De Scheeken
liep. Zou ik die hier te zien krijgen?
Hoe mijn wandeltocht verder verliep
vertellen de foto’s bij dit verhaal.
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Een brug en een fietstunnel leidden
me over de A2 en onder de spoorlijn
naar het heerlijke Velders bos en naar
landgoed Heerenbeek. Ook daar liep ik
over wildroosters en smalle paden door
het gebied waar de runderen en
edelherten vrij rondlopen. De
edelherten hielden wel afstand, maar
bij het passeren van de runderen was
het toch wel even opletten!
N.B. Deze wandelroute is ook fietsend
af te leggen, hoewel na langdurige
droogte of regen de paden soms matig
begaanbaar kunnen zijn.

  FIETSEN! 
Een wat langere tocht door de natuur
heb ik op de fiets gemaakt naar de
Kampina en de Loonse en Drunense
duinen, ook vanuit hetzelfde startpunt
bij de A2-carpoolplaats. Omdat het
nogal warm was, heb ik de route zo
uitgestippeld dat meestal het
bladerdak van de bomen langs de weg
beschutting bood tegen de zon. Je
kunt de route fietsen vanaf de kaart
door de knooppunten te volgen of

door de fietsnavigator in te lezen. Ik
doorkruiste achtereenvolgens de
natuurgebieden de Mortelen, de
Kampina, de Loonse en Drunense
Duinen en ging over paden langs
Vught, Esch, Boxtel en Liempde.

Onderweg genoot ik van kastelen,
riviertjes, zandverstuivingen, vennen,
bossen, kleinschalig landschap en…. af
en toe een uitspanning voor koffie met
appelgebak. Een heerlijke dag.
Koos Mulder.

Een nieuwe hobby
De coronatijd is door mij gevuld met
oorbellen maken. Een zeer leuke
bezigheid. Met weinig kralen en wat
fantasie maak je persoonlijke
oorbellen, die precies bij je outfit
passen. Geen kralen in huis? Geen
nood. Kijk naar kettingen die je niet

En toen ging het licht uit….
Ondanks alle waarschuwingen waren
we nog druk bezig in het begin van de
corona-periode. Voor mij betekende
het: eindelijk al die dingen doen die
waren blijven liggen in de loop van het
drukke leven van een senior. En alle
papieren bewaren van zaken die niet
doorgingen. (Ik heb er zelfs een map
van aangelegd). Met verbazing over
hun vindingrijkheid las ik de mails van
clubcoaches en berichten van theaters,
musea en NS.
 
De nacht van 7 op 8 juni 
In de nacht van 7 op 8 juni ging bij mij
het licht uit. Gevallen. Resultaat:
gebroken pols die nu nog een fraai

meer draagt. Ontleed die. Was de
kralen met water en soda. Goed laten
drogen en je kunt beginnen. Een
nieuwe hobby is geboren. Veel plezier.
Ineke van Oosterhout.

blauw gipsverband heeft, maar er
volgende week af kan. Erger is het met
mijn rug: drie wervels ingezakt. Een
bijzonder pijnlijke toestand, waar
weinig aan te doen is. Inmiddels
werken de hulptroepen geweldig en
hen ben ik dan ook erg dankbaar.
Het gekke is: ik had 3 reizen gepland

en dat ik die nu mis en vouchers heb
voor volgend jaar is gewoon een
uitkomst! Wel een vermoeiende
bezigheid om met één hand dit verhaal
te tikken.
Veel groeten allemaal en doe het mij
maar niet na!
Jacqueline Tonneijk
 

70 — 14 — 15 — 16 — 18 

— 48 — 47 — 46 — 87 — 

45 — 88 — 89 — 82 — 1 — 

81 — 44 — 26 — 78 — 83 

— 76 — 35 — 36 — 32 — 

22 — 33 — 72 — 34 — 73 

— 30 — 31 — 32 — 60 — 

61 — 62 — 34 — 10 — 28 

— 29 — 66 — 67 — 68 — 

70 — 3 — 4 — 50 — 51 — 

52 — 53 — 54 — 55 — 57 

— 38 — 36 — 19 en 70
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Als eind februari het bericht op TV
komt, dat de eerste corona-patiënt is
gesignaleerd in China, heb ik nog geen
idee wat ons te wachten staat. In
Wuhan moeten mensen verplicht thuis
blijven en een mondkapje dragen als
ze zich buiten wagen. Een ver van mijn
bed show. In Zuid China hebben mijn
man en ik destijds zo’n binnen-
dierenmarkt bezocht. Al die beesten,
groot en klein, in veel te kleine
kooitjes krioelend door elkaar, een
vieze omgeving. Het was niet om aan
te zien. Hier zou de oorzaak kunnen
liggen van het corona virus, denk ik.
 
In Europa en in Nederland 
Er komen snel meer besmettingen.
Italië wordt zwaar getroffen. De eerste
regel in Nederland wordt: elkaar geen
handen meer geven, en zeer snel
daarop volgt de intelligente lock-
down: 1,5 m afstand houden van je
medemens, geen bezoek ontvangen en
niet op bezoek gaan, ook niet bij
familie. Restaurants en cafés gaan
dicht, net als de scholen. In no time
wordt het onderwijs online opgezet.
Winkels gaan dicht. In supermarkten
worden de karretjes ontsmet, voordat
je naar binnen gaat. De meeste
mensen gaan thuis digitaal werken.
Het is een onwerkelijk leven.
Het ergste zijn de mensen in
verpleeghuizen er aan toe. Ze mogen
absoluut geen familie meer ontvangen,
die staan buiten voor het raam te
zwaaien of met een grote bos
bloemen. Echt contact is niet mogelijk.
Het aantal corona-patiënten stijgt
enorm en het verloop van de ziekte is
onvoorspelbaar. De IC’s liggen vol. De
solidariteit met het verplegend en
medisch personeel is groot. Ze worden
bejubeld. Ze werken zich drie keer in
de rondte.
 
Waar naartoe? 
Maar nu ik zelf. Ik ga boodschappen
doen, houd me aan de regels, kom
verder nergens. Met Nederland in
Beweging hou ik mijn conditie een
beetje op peil. Er is geen museum
open, geen theater, er is niets en dat is
saai. Ook mijn vrijwilligerswerk bij de
Alzheimer Stichting ligt stil.
Verontrustende beelden op TV,
mensen liggen vaak drie weken of
langer op de IC, worden in slaap

gehouden, en sterven. En als ze het
overleven is het een kwestie van
opnieuw leren leven en dat kan
maanden duren. Werkelijk een
afschuwelijke tijd.
 
Ik heb zelf een allergisch astma en ik
ben oud (82), dus ik sta vooraan in de
rij!! Toch ben ik niet extra angstig, dat
is mijn aard niet. De optimist in mij
wint het meestal. Een prima
eigenschap waar ik al veel plezier van
heb gehad in mijn leven. Nu, begin juni
worden de regels wat versoepeld,
mensen in verpleeghuizen mogen weer
één familielid op afstand ontvangen.
Treinen gaan weer rijden, maar alleen
voor passagiers die noodzakelijk
ergens naar toe moeten; plaatsen op
1,5 meter, en mondkapje op. Het
corona virus treft de hele wereld. Er
blijft geen plek gespaard. Het ene land
wordt veel harder getroffen dan het
andere. Italië, Spanje, de VS en Brazilië,
daar is het rampzalig.
 

De Coronacrisis, wie had dat kunnen bedenken?

Bofkont 
Ik voel mezelf tot nu toe een bofkont,
ik ken zelfs niemand die corona heeft
of heeft gehad. Geregistreerde doden
in Nederland, rond de 6000, maar men
denkt dat het er meer zijn.
Over een week komt mijn dochter uit
Zuid-Duitsland een weekje logeren en
neemt een vriendin mee. Gezellig. We
willen in Den Haag een van mijn zonen
bezoeken en daarna het strand. Maar
hoe komen we daar? Met de trein mag
niet, want de reis is niet noodzakelijk.
Met de auto dan? Dan mag mijn
dochter mee, maar de vriendin niet
vanwege 1.50 m afstand.
Misschien komt Rutte vanavond op tv
vertellen dat er weer wat maatregelen
zijn versoepeld. Het blijft lastig. Terug
naar “normaal”, hoe lang zal dat nog
duren? Het zijn onzekere en moeilijke
tijden, wie had dit een jaar geleden
kunnen verzinnen?
Nans Heldoorn
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8 oktober:
Dialezing over
het
fascinerend
Japan
Op donderdag 8 oktober vanaf 14.00
uur in buurthuis Kadans zal John
Peeters een boeiende dialezing geven
over Japan. Met volle teugen heeft hij
2 jaar geleden met zijn vrouw Geertje
genoten van hun ontdekkingsreis door
dit fascinerend land. Graag wil hij u
daarvan laten meegenieten. Want
reizen door Japan is reizen door de
tijd: door het verleden, het heden én
de toekomst.
 
Shoguns en shintoïsme 
Vanuit het verleden zie je de kastelen
van de shoguns omhoogrijzen,
honderden felgekleurde tempels met
oranjekleurige poorten, een wereld
van natuurgeesten, maar ook van
goedlachse monniken en eeuwenoude
shintoïstische heiligdommen op
bergtoppen.
Je zier er de serieuze, witte gezichten
van de geisha's, maar ook de zondagse
opgewektheid van vrolijk paraderende
vrouwen in hun bloemrijke kimono's.
Tientallen vulkanen zijn nog springle-
vend: vanuit de kraterrand kijk je neer
op een kolkende massa. In dorpen
komen rookpluimen tussen de huizen
uit de grond. In de meertjes kleurt het
water van blauw en groen tot vuur-
rood. Daarin zwemmen dan
krokodillen.

Rara, waar in
Best is dit? 

Wat is het? Van wie is het?
Waarvoor is het?
Oplossing: sla dit blad om  

 
WC's van de toekomst 
Tegelijkertijd gloort in Japan de
toekomst: zorgrobots die oudere
mensen thuis helpen en met hun
praten als goede bekenden, de vele
opgewekte en energieke bejaarden,
reizen in magneettreinen met 300 km
per uur. En waar vind je toiletten met
WC-brillen die tot 37 graden zijn
verwarmd, met drie soorten
sproeistralen, waar je je muziek kunt
kiezen en zelfs het geurtje dat je wilt
ruiken?
Verleden en toekomst geven elkaar de
hand in het heden van Japan. Onder
een park van tientallen boeiende
kersenbloesems vieren de Japanners
samen de lente, maar als de blaadjes
neerdwarrelen ook de vergankelijkheid
van ons bestaan. Bovenal wordt je

getroffen door de vriendelijkheid,
hoffelijkheid en behulpzaamheid van
de Japanners, voor ons buitenlanders
en voor elkaar. Graag wil John Peeters
u in zijn dialezing over dit fascinerende
Japan laten meegenieten.
 
Om dit mee te beleven, moet u zich
aanmelden vóór 25 september op de
website www.pvge-best.nl of via het
inschrijfformulier achter in dit blad, in
te leveren bij René Hendriks,
Zevensprong 31. tel. 0499-371343 of
06-29187764. Haast u, want er mogen
vanwege corona maar 28 mensen in de
zaal en u weet: vol = vol.
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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. 2329997 

De rollatorwinkel.nl 

Industrieweg 160C tel. 700823 

Drukkerij Peters-Lodewijks 

Industrieweg 120, tel. 370247

Di-air van de Sande

Spoorstraat 24, tel. 371307

Fitness The Jab 

Heuveleindseweg 2A, 

tel. 06-14449220 

Foto Aartsen 

Boterhoek 12, tel. 371519 

Gloriosa bloemen 

Aarleseweg 50, tel. 395622

En in het Catharina ziekenhuis 

Groencentrum de Mortelen

Aarleseweg 50, tel. 329888

Harrie’s Knipperij Heren 

Knipt bij u thuis, tel. 06-42082225 

Hair en Beauty Point

Hoofdstraat 38, tel.: 399078

Juwelier Meier 

Boterhoek 7, tel. 372250 

Loesje Ladies Fit

De Ronde 12-14

info@loesjeladiesit.nl

Mutsaers uitvaartverzorging 

Nazarethstraat 6, tel. 372055

Notaris van Luijn 

Bosseweg 7, tel. 374174

Optimuscles Massage 

Johan Frisopart 28, tel. 371384 

Pitch and Putt Golf

Spoordonkseweg 80

Oirschot tel. 0499-537471

Praevision in.coaching

Marion Klijma, tel. 06-11161607

Relax Massage Best 

Afspraak via tel. 06-19820009 

Ambacht Restaurant 

Hoofdstraat 26, tel. 323472 

Ambulant pedicure en

schoonheidsspecialist

Truus Emmers, Tel.: 830701

Mobiel: 06-24151068

APK-bedrijf van Rijssel 

Fabrieksweg 1, tel. 373757 

Best Barbershop

Nieuwstraat 90, tel.: 323674

Bloemerie Best 

Kon. Julianaweg 31, tel. 330660 

Bloemenshop Best

Wilhelminaplein 19, tel.: 398679

BMS bikes Stad 9

Oirschot, tel. 06-22406153 

Cees Arends Optiek 

Raadhuisplein 7, tel. 390700 

Choco & Zoet

Wilhelminaplein 64A 

tel. 06-26807465

Restaurant An Fong

Nieuwstraat 70, tel. 371924

Restaurant Bastille 

Oirschotseweg 1 tel. 851777 

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. 06-84177924 

Sport Center Spear 

Europaplein 1, tel. 379678 

Stijlvol Groen Hoveniers 

Dennenhei 43, tel. 06-23039901

ZHON zorgwinkel 

St.Odulphusstr. 2A, 

tel. 0499-377173

 
’
 
Rijdend op de noordelijke rondweg,
net voorbij de tunnel onder het spoor
van Best naar Boxtel, prijkt dit nogal
opvallende kunstobject eigenwijs de
lucht in – een 15 meter lange, schuine
paal met op de top een drietal kleine
‘huisjes’. “Een dijk van een kunstwerk”
zo noemt het ED dit object van Auke
de Vries. Anderen vinden het
“grappig” en weer anderen “een lelijk
gedrocht. Zonde van de € 130.000
(geen typefout) die de gemeente
ervoor heeft betaald”. Het kunstwerk
staat aan de rand van de nieuwe wijk
Dijkstraten op het grasveldje naast de
rondweg. Het contrasteert met de
mooie hoge, groene duiventil op een
tiental meter afstand. “Een klein,
primitief dorpje” noemde het ED de
‘huisjes’ op de top. Wethouder de Loo,

die het uitgezocht heeft, typeerde het
in de gemeenteraad bij de aanschaf als
een ‘speels, rank, omhoogschietend
kunstwerk’.

 
Compositie, beweging en balans 
Alle kunstwerken van Auke de Vries
zijn abstract. Het is aan de toeschou-
wer om te bepalen hoe hij het beeld
interpreteert. Het gaat de kunstenaar
om compositie, beweging en balans.
Vaak zijn het lange grillige vormen, die
in de lucht steken. Balancerende volu-
mes, kubussen, kegels en bollen
geregen aan stalen lijnen. De zolder-
kamer waar De Vries atelier houdt, is
volgepakt met mini-sculpturen en -
studies. Aan het plafond hangen vele
‘schetsen’. De Vries is niet zo maar een
kunstenaar. Er staan werken van hem
in Berlijn, Barcelona, Amsterdam en in
Rotterdam (het Maasbeeld, bijge-
naamd ‘De Waslijn’). En nu dus ook in
Best. Wat vindt u er zelf van?

 

Oplossing: 'Rara, waar in Best is dit?
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Nou nee, niet bepaald. Clubcoach Paul
Holtermans moet hartelijke lachen om
dat beeld.  Hij vertelt: "Er zijn wel
enkele duizenden bordspellen in om-
loop die door heel veel mensen met
veel plezier worden gespeeld. Er wor-
den beurzen in binnen- en buitenland
georganiseerd, er zijn landelijke
verenigingen, en wij hebben een club
bij de PVGE. Een hele industrie houdt
zich er mee bezig en er komen steeds
nieuwe spellen uit."
Paul, een enthousiaste spraakwaterval
die zich als clubcoach van de Bord-
spellenclub van de PVGE verdienstelijk
maakt wordt in dit gesprek bijgestaan
door Petra van den Berg, al net zo
enthousiast.  
Paul was jarenlang in Eindhoven aan-
gesloten bij een spellenclub. Na afloop
ging hij met de fiets terug naar Best
waar hij woont. Hij vertelt: "Op den
duur begon dat toch te vervelen, 's
avonds laat in je eentje terug fietsen
langs de Boschdijk, want in Best was
geen club."  Op een open dag  van de
PVGE heeft hij gevraagd of het moge-
lijk was een spellenclub op te richten

onder auspiciën van de PVGE.   
"Ze zagen er niet veel heil in" zegt
Paul. Maar hij mocht een oproep
plaatsen. En al snel waren er 13 aan-
meldingen. En nu wordt er nog steeds
elke dinsdagmiddag en om de week op
donderdagavond bij de leden thuis
gespeeld, zodat er geen kosten aan
verbonden zijn. Paul zorgt voor de
spellen en voor de uitleg van de spel-
regels. Hij heeft zelf wel zo'n 200
spellen, bord- en kaartspellen. Hij
koopt ze wel altijd bij een speciaal-
zaak, zodat hij kan zien wat hij aan-
schaft. Bovendien krijgt hij daar advies.
 
Waar moet je aan denken als het om
beurzen gaat? Paul legt uit dat er in
Koningshof in Veldhoven regelmatig
een beurs is maar het meeste loopt hij
toch warm voor Essen in Duitsland. "Je

Spelletjes..... dat is toch iets van vroeger?
weet niet wat je ziet" zegt hij, "zo
groot en zoveel nieuwe spellen".  De
beurs wordt gehouden in de enorme
Esser Messe, en daar valt het beursge-
bouw bij in het niet, helemaal gevuld
met spellen. De leveranciers zitten daar
en leggen uit hoe het spel gaat. "De
internationale top komt er bij elkaar".

Petra en Paul noemen enkele spellen
op. 'War of the Ring', een prachtig
bord van 100x70 cm met 204 plastic
legers en mooie speelkaarten. 'Ticket
to Ride' (reizen per boot of trein). 
Verder noemt Paul  'Puerto Rico' een
spel over Zuid Amerika, 'El Grande'
over Spanje. Het klinkt allemaal erg
interessant. "Wat zo leuk is, de spellen
zijn ook educatief, want bij deze spel-
len zitten prachtige kaarten van de
landen of het werelddeel" .  

Met die educatieve kant wil Paul graag
een bijdrage leveren aan de kennis van
de jeugd. Waarbij ze ook leren zich te
focussen en waarbij voorkomen wordt
dat er alleen nog maar op een laptop
gespeeld wordt. "Het belangrijkste
vind ik nog", zegt hij, "dat de jeugd
meer direct contact met elkaar krijgt".
Daarom heeft hij aan het Heerbeeck-
college voorgesteld iets in die trant te
organiseren. Ik hoop van harte dat het
hem gaat lukken, voor de jeugd, maar
ook voor Paul die als oud leraar bio-
logie weet waar hij over praat als het
over onderwijs gaat.

Vanwege de maatregelen in het kader
van de coronacrisis kan er nu niet ge-
speeld worden. Zowel Paul als Petra
missen het spelen erg. Paul zorgt er
wel voor dat hij contact onderhoudt
met de leden.
"Misschien dat we van de zomer bui-
ten kunnen spelen", oppert hij lachend
en hoopvol. Ik hoop met hem mee.
 
Lucy Neggers

Wie kan en wil onze gelederen
komen versterken? Bij voorkeur
jonge senioren, die graag hun han
den uit de mouwen willen steken
voor en/of tijdens evenementen. Er
is allerhande werk dat je zou kun

nen aanpakken. We vergaderen één
keer per maand.
Wilt u zich aanmelden of eerst meer
informatie inwinnen? Bel dan Chris
Geerts op nummer 06-460878287.

Evenementencommissie zoekt versterking

D
e evenementencommissie is
op zoek naar mensen de wil
len helpen bij het organise

ren van evenementen. Van de huidi
ge commissie zijn namelijk een aan
tal mensen om verschillende rede
nen gestopt.
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alle corona-plaatjes en -filmpjes, maar
ook het nieuws dat Wil van Buren de
krant en tv haalde omdat zij al zittend
voor het verpleeghuis wachtte tot zij
haar man eindelijk weer eens lijfelijk
kon ontmoeten. Ondertussen is Roelie
al bijna genezen van haar open hart
operatie en lopen Jacqueline Tonneijk
en Ans van Hirtum met een arm in het
gips. Gelukkig zijn er voor zover
bekend verder geen ernstige dingen
gebeurd.
 
Hoera! maar…. 
Hoera, vanaf 1 juli mogen koren weer
repeteren en optreden volgens de dan
geldende regels. De hoogte van de
zaal moet minimaal 4 meter zijn. Ieder-
een moet een ruimte hebben van 30
kubieke meter en houdt 3 meter
afstand naar opzij en 4 meter naar
voren. Zingen volgens dit huidige
protocol zou betekenen dat wij de
oppervlakte van de grote zaal van het
Tejaterke, met ingeschoven tribune, 2 x

Onze laatste bijeenkomst was op
dinsdagmiddag 3 maart. We hebben
heerlijk gezongen terwijl Wim Jellema
wel 85 foto’s maakte. Tijdens de nazit
hebben we nog eens alles besproken
bij een drankje en het was al laat toen
we huiswaarts gingen. Daarna nam het
leven plotseling een andere wending
en werd het Corona-virus baas over
alle activiteiten.
 
Van alles gebeurd 
Ondertussen is er natuurlijk van alles
gebeurd. Het idee van een website
voor BestLeuk opzetten was zo gebo-
ren en op die manier kon iedereen op
de hoogte blijven van het reilen en
zeilen van de leden van onze club. Het
bestaan van de website heeft niet
geleid tot een geweldige uitwisseling
van persoonlijke nieuwtjes, maar wel is
hij vanaf 1 april 2700 keer bezocht,
zodat duidelijk moge zijn dat de
website wel een functie heeft gehad.
Hoogtepunten van uitwisseling waren

nodig hebben. Onze eerstvolgende
bijeenkomst zou de viering van ons 9-
jarig jubileum in november kunnen
zijn, dat kan op 1,5 meter in het
Tejaterke.
 
We missen het zingen wel heel erg
Nu, op vrijdag 3 juli, zijn we precies 4
maanden verder en het lijkt wel een
eeuw geleden dat we ons hebben
uitgeleefd. De enige troost is dat wij
niet het enige koor in Nederland zijn
dat niet kan gaan zingen, er lijden
ongeveer 2 miljoen zangers en
zangeressen met ons. De regels voor
koren worden momenteel onder de
loep genomen om aan te scherpen.
Conclusie van allen: We missen het
zingen heel erg.
 
Ton van der Steen

Daarin herrijs je simpelweg uit de
dood, een wel heel spectaculaire start!
Bij het uit de kist stappen tussen
prachtige opgemaakte bloemen en
kransen begroeten familie en beste
vrienden je. Mooi meegenomen: die
hoef je niet eens meer uit te zoeken.
Dan mag je de eerste tijd doen wat je
wilt: bingo-en, kaarten, tuinieren, met
PVGE-korting op reis en ... Op Restau-
rant, een lekker likeurtje of pilsje
drinken en toch elke maand kassa.

Ooit nagedacht over een 'achterstevoren
leven'?

 
Plots staat een man met een 25 jaar-
gouden horloge voor je neus, die je
ook nog eens een vaste baan aanbiedt.
Hoe langer je die uitvoert, des temeer
krijg je zin in werken. Je voelt je let-
terlijk jong worden!
Mooi is: je kunt roken wat je wilt, want
je longen worden steeds schoner.
Drinken kun je eveneens zoveel je wilt,
van katers merk je steeds minder. Geen
zorg over je buikomvang, die wordt
vanzelf kleiner en kleiner, zonder er
iets voor te hoeven doen.
 
Aanvankelijk heb je voldoende aan
eenmaal seks per jaar, maar op het

laatst tienmaal per week. Op een
gegeven moment moet je je diploma
inleveren en dan toch naar school,
maar daar voer je niks uit, je weet
immers alles al.
En de laatste jaren van je omgekeerde
leven speel je lekker in de zandbak,
dreint, bent lastig en snoept bij ‘t
leven. Immers je tanden ben je toch
weer kwijt. Dan nog een paar maan-
den aan een vrouwenborst sabbelen,
zo’n 9 maanden in de warme moeder-
schoot en dan .... verdwijn je plots van
deze aarde in één gelukzalig orgasme!
(overgenomen uit de nieuwsbrief van
PVGE-Eindhoven)

Corona BestLeuk, maar het moet
niet te lang duren
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dat alle leden ook hier weer mee om
konden gaan. Maar een aantal van hen
is het - met behulp van Ton aan de
telefoon - toch nog gelukt. Uiteindelijk
zaten we medio april met het over-
grote deel van de yogaclub op Zoom.
 
Yoga buiten: een verademing! 
Met het fraaie weer in mei en juni zijn
we ook behoorlijk wat keren met de
hele groep naar buiten kunnen gaan,
in de tuin van een van de deelnemers
ofwel in het Wilhelminapark. Dat was
voor veel leden toch wel een verade-
ming, gewoon elkaar weer zien en na
4 maanden was het goed merkbaar dat
iedereen begon te snakken naar
contact.
Inmiddels zijn per 1 juli de sportscholen
weer opengegaan, echter voor mensen
vanaf 70 jaar wordt er nog een beetje
terughoudend over gedacht. Op ons
verzoek heeft het bestuur besloten,
dat indien de laatste lessen voor de
zomervakantie vanwege de weersom-
standigheden niet buiten gegeven

Begin maart van dit jaar werden we
behoorlijk overvallen door het Corona-
virus, waardoor alle activiteiten door
de overheid van de ene op de andere
dag werden stilgelegd. Gedaan was
het met onze ontspannen yogalessen.
In eerste instantie dachten we nog dat
het een kwestie van enkele weken zou
zijn, maar inmiddels weten we beter.
 
Eerst film, toen online 
Na een goede week had Judith echter
al een film gemaakt met een complete
yogales. Deze werd aan alle leden
gestuurd. Het nadeel was wel dat je op
de computer een beetje thuis moest
zijn. Of je moest hulp inroepen van
iemand anders……. maar die mocht
dan ook weer niet naar je toe komen.
Maar goed, diegenen die het gelukt
was de film te downloaden konden
weer vooruit.
Weer wat later had Judith zich aange-
meld bij Zoom en kon er online les
worden gegeven. Dit had echter ook
weer heel wat voeten in aarde, voor-

Op een ochtend klopte de mier al
vroeg op de deur van de eekhoorn.
“Gezellig”, zei de eekhoorn.
“Maar daar kom ik niet voor,” zei de
mier.
En de mier vertelde waarvoor hij wel
gekomen was. “We moeten elkaar een
tijdje niet meer zien.”
“Waarom niet?” vroeg de eekhoorn
verbaasd.
Hij vond het juist heel gezellig als mier
zomaar even langs kwam. Hij keek de
mier met grote ogen aan.
“Om erachter te komen of we elkaar
zullen missen,” zei de mier.
“Missen?”
“Missen, je weet toch wat dat is?”
“Nee,” zei de eekhoorn.

De eekhoorn en de mier
“Missen is iets wat je voelt als iets er
niet is”.
“Wat voel je dan?”
“Ja, daar gaat het nou om”.
“Dan zullen we elkaar dus missen” zei
de eekhoorn verdrietig.
“Nee,” zei de mier, “want we kunnen
elkaar ook vergeten”.
“Vergeten, jou?!” riep de eekhoorn.
“Nou,” zei de mier, “schreeuw maar
niet zo hard”.
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn
handen.
“Ik zal je nooit vergeten”, zei hij zacht.
“Nou ja,” zei de mier, “dat moeten we
maar afwachten. Dag”.
 
En plotseling stapte hij de deur uit en
liet zich langs de stam van de boom
naar beneden zakken.
De eekhoorn begon hem onmiddellijk
te missen.
“Mier”, riep hij, “Ik mis je!”
Zijn stem kaatste heen en weer tussen
de bomen.

“Dat kan niet!” zei de mier, “Ik ben
nog niet eens weg!”
“Maar toch is het zo!” riep de
eekhoorn.
Hij zuchtte en besloot te wachten.
Maar hij miste de mier steeds heviger.
Soms dacht hij even aan beuken-
notenmoes, of aan de verjaardag van
de tor, die avond, maar dan miste hij
de mier weer.
‘s Middags hield hij het niet langer uit
en ging naar buiten. Maar hij had nog
geen drie stappen gedaan of hij kwam
de mier tegen, moe, bezweet, maar
tevreden.
“Zie je wel” zei de eekhoorn.
“Ja,” zei de mier.
En met hun armen om elkaars
schouders liepen ze naar de rivier om
naar het glinsteren van de golven te
kijken.
 
Toon Tellegen

Coronatijd: Yogalessen buiten - in park en tuin

kunnen worden, deze weer mogen
plaats vinden in ’t Tejaterke. Bij
voorkeur in de theaterzaal of in de
balletzaal (maximaal 10 personen) en
met inachtneming van het opgestelde
Coronaprotocol. Ook is de afspraak
gemaakt dat diegene die het nog niet
aandurft om naar ’t Tejaterke te
komen, de les online kan volgen.
We hopen er maar op dat het Coro-
navirus zich tijdens de komende
maanden rustig houdt zodat we eind
augustus weer als vanouds kunnen
ontspannen tijdens onze normale
yogalessen in ons fijne Tejaterke.
 
Ans van der Steen
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Op zoek naar de
‘Koning van het 

Groene Woud’
 

 
Al 35 edelherten 

in de natuur
rondom Best

Spannend is het zeker, om edelherten
proberen op te sporen in het Groene
Woud. Toegegeven, de kans dat je
deze bosdieren te zien krijgt is klein,
ook al zijn het er nu al 35, nadat in
2017 met 13 is gestart (4 herten en 9
hindes). Want tja, waar zitten ze? Er
zijn drie gebieden waar ze kunnen zijn:
de Scheeken, de Pailjaart en landgoed
Heerenbeek. Via twee 50 meter brede
natuurbruggen over de A2 en over de
spoorlijn kunnen de edelherten makke-
lijk oversteken van het ene naar het
andere gebied, net als de runderen,
reeën, dassen, boomkikkers, salaman
ders en zelfs vlinders. De edelherten
zijn daarvan de imposantste: met hun
gewei (alleen de mannetjes) dat kan
uitgroeien tot 90 cm met een gewicht
van 4 tot 10 kilo. Behalve in het
Groene woud zijn edelherten in
Nederland alleen nog op de Veluwe,
bij de Oostvaardersplassen en in het
Weerterbos.
 
Hoe krijg je edelherten te zien? 
Tip één: de kans is het grootst tijdens
de schemering - ‘s avonds of ‘s mor-
gens vroeg. Tip twee: Wees stil, want
edelherten zijn schuwe dieren, bij
voorkeur grazend in de overgangszo-
nes van bos naar open graslanden. Zie
je ze, hou dan minstens 50 meter
afstand en voer ze niet! Blijf het liefst
op de paden. Tip drie: Er zijn drie
plekken waar je als voetganger of
fietser via wildroosters op paden
binnen de omheining van het edel-
hertenleefgebied kunt komen. Lees
verder.
 
Wandelroutes Brabants Landschap 
Drie wandelroutes heeft het Brabants
Landschap uitgestippeld, die gedeel-

telijk door edelhertengebied lopen. Zie
bijgaand kaartje uit de folder Wandel-
route edelhert, te downloaden vanaf
www.brabantslandschap.nl en ook
verkrijgbaar bij Cultuurspoor (in het
VVV folderrek).
1. De ‘blauwe route’ in de Scheeken,
start vanaf parkeerplaats aan de
Vleutweg naar Liempde (punt 80) of
die aan de Keel (punt 01). Een groot
stuk van deze route gaat door gebied
waar edelherten regelmatig vertoeven.
2. De 'rode route': Sinds kort kunnen
edelherten ook grazen in landgoed
Heerenbeek. Vanaf de parkeerplaats
aan de Liempdsedijk (punt 79) loopt
het pad naar huize Heerenbeek, waar
je ze kunt tegenkomen. Loop je vanuit
deze parkeerplek onder de Pailjaart-
tunnel door op de verharde Monni-
kenweg, dan ben je na het wildrooster

ook weer binnen edelhertengebied. 
3. Op de 'zwart/witte route' in het
gebied Pailjaart, gelegen tussen de
spoorlijn en de A2, is er een rustig stuk
waar edelherten vaker vertoeven,
langs de onverharde Pailjaartweg. Je
kunt er komen vanaf parkeerplaats 79
of vanuit Best via de Kruisbeemdweg
langs het spoor.
 
Andere routes 
Ook de NS heeft een wandelroute
uitgestippeld door en langs het Edel-
hertengebied van station Boxtel naar
station Best, Hij is 14,5 km lang en te
downloaden, compleet met beschrij-
ving, kaartje en gps-track via www.ns.
nl/dagje-uit/wandelen  (kies Noord-
Brabant en dan ‘NS-wandeling Hart in
het Groene Woud’)
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PVGE Best heeft zich aangesloten bij
het Nationaal Sportakkoord, waarmee
de rijksoverheid, de gemeenten en het
bedrijfsleven de kracht van sport en
bewegen in Nederland nóg beter
willen benutten. Zij stellen daarvoor
ook geld beschikbaar, Als PVGE Best
zien we hiermee mogelijkheden voor
het verder uitbouwen van het Thom-B
project en van onze sportclubs zoals
nordic fitness, nordic walking, fietsen,
jeu de boules, yoga en gymnastiek.  
In drie bijeenkomsten heeft een
vertegenwoordiger van het ministerie
van volksgezondheid, welzijn en sport
de belangstellende organisaties

PVGE Best doet mee met het ‘Nationaal
Sportakkoord’

Wil je alle drie edelhertgebieden in
één rondtocht bezoeken, dan vormen
spoorweg en A2 wel een hindernis
waar je omheen moet. Het kortste is
dan de tocht die Koos Mulder heeft
uitgestippeld van 17.6 km. (zie pagina
.....) Die kun je stevig doorstappend in
drie uur afleggen. Met de fiets  kost
het minder dan een uur. 
 
Excursies 
Regelmatig worden er ook excursies
naar het edelhertengebied georga-
niseerd door de vereniging ‘D'n
Liempdsen Herd’. Het is voor 10-15
personen. Succes is niet gegarandeerd,
maar samen met je gids ga je per fiets
en wandelend op zoek naar de
imposante dieren. De excursie duurt
2,5 uur en deelname kost € 5 per
persoon. Aanmelden via www.
liempdsenherd.nl/activiteiten/excursies/
op-zoek-naar-het-edelhert/e/3/24/22

 
Bronstexcursies 
Heel bijzonder zijn de bronstexcursies,
verzorgd door ervaren gidsen van
Brabants Landschap, die het gebied
door en door kennen. Zij weten waar
de herten zich ophouden en geven er
uitgebreid uitleg over. Een unieke
schouwspel is het, de bronst. Het speelt
zich af in de herfst: van half september
tot half oktober. Het grootste deel van
het jaar leven edelherten in groepen of
‘roedels’, de vrouwtjes of ‘hindes’ met
hun jongen apart van de mannetjes of
herten. Oude en zwakke herten leven
solitair. Tijdens de bronst is het anders.
De sterkste herten proberen dan een
harem om zich heen te verzamelen. Dit
gaat gepaard met indrukwekkend
imponeergedrag. Het geluid dat ze
daarbij produceren, ‘burlen’, houdt het
midden tussen brullen en loeien en
draagt kilometers ver. De bronstexcur-
sies zijn altijd in de schemering, want

dan zijn de herten het meest actief.
Wie het burlen eenmaal gehoord
heeft, vergeet dat niet snel meer!
De excursiedata worden aangekondigd
op de website www.
brabantslandschap.nl/ontdek-de-
natuur/edelherten-in-het-groene-
woud/bronstexcursies/. U moet er wel
heel vroeg bij zijn! Advies: reserveer nu
maar vast voor het volgende jaar.
 
Wetenswaard 
> Edelherten gaan veel meer de dichte
bossen in dan andere grazers. Ze vre-
ten er van alles: gras, kruiden, twijgen,
knoppen, bast, zaden, vruchten en
paddenstoelen. Daardoor ontstaan er 
goed leefgebied voor boomkikkers,
kamsalamanders, hazelwormen, etc. Zo
vergroten edelherten de biodiversiteit
van hun gebied. Ze vegen hun gewei
tegen bomen en liggen graag te rollen
in modderbaden die ze maken.
> Tijdens een nachtelijke storm in 2018
zijn er bomen op de omrastering van
het edelhertengebied gevallen. Door
de opening zagen hindes hun kans
schoon op verkenningstocht te gaan.
Ze kwamen op het drukke spoortraject
tussen Boxtel en Best terecht. Het
hekwerk is direct gerepareerd, maar
een van de hindes heeft de verken-
ningstocht helaas niet overleefd.
> De meest uitgebreide informatie
vindt u op www.
edelherteninhetgroenewoud.nl
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Veel mensen met voetproblematiek
hebben baat bij het dragen van
steunzolen in de schoenen. In de
zomer ervaren echter veel mensen
problemen met het dragen van
steunzolen in zomerschoeisels zoals
sandalen en slippers.
Het dragen van steunzolen is namelijk
alleen mogelijk bij sandalen of slippers
met een los voetbed. Echter heb je dan
vaak nog het probleem dat de
podotherapeutische zool niet goed
past, vaak is de zool te lang, te breed
of juist te smal. Ook komt het
regelmatig voor dat de opstaande
randjes van de zool boven de rand van
de slipper of zool uitkomen. Binnen
het vak podotherapie zijn daar de
laatste jaren door verschillende
aanbieders oplossingen voor bedacht.
Bij Podotherapie Brons werken wij
momenteel met het concept Zlippo.
Zlippo is een therapeutische slipper of
sandaal en bestaat uit een individueel

Steunzolen
voetbed en een lederen bovendeel
(schacht). In het voetbed worden de
correcties en drukverdelingen
toegepast naar gelang de (voet)
klachten van de patiënten
De schacht wordt om de voet afgepast,
zodat eventuele knokkels, gevoelige
plaatsen en drukplekken vrijgelegd
kunnen worden. Ook is het mogelijk
om bij afwijkende voetvormen een
individuele maatwerk-schacht en
voetbed te vervaardigen.
Het unieke van Zlippo is dat u het
uiterlijk van uw Zlippo bepaalt.
Zlippo is een slipper of sandaal op
maat met keuzevrijheid voor de
drager. U kunt kiezen uit vele
modieuze leersoorten en kleuren. Bij
Zlippo ontwerpt u uw eigen Zlippo.

Zlippo duur! Helemaal niet!
Mogelijk vergoedt uw aanvullende
zorgverzekering de slippers, sandalen,
sloffen of pantoffels geheel of
gedeeltelijk indien u
podotherapeutische zolen
voorgeschreven krijgt.
Mocht u bij een andere aanbieder van
therapeutische slippers een mooie
schacht gevonden hebben, dan kunnen
we altijd kijken of het binnen onze
praktijk mogelijk is om deze slipper/
sandaal te maken.
Indien u al podotherapeutische zolen
heeft van een andere podotherapeut is
het mogelijk om deze gegevens op te
vragen en te verwerken tot een slipper.
Dit geldt echter helaas niet voor alle
type podotherapeutische zolen.

(advertorial)

geïnformeerd en begeleid om tot een
akkoord in Best te komen. Als PVGE-
Best bleek er voor ons inderdaad
aansluiting mogelijk op twee van de
zes hoofdthema’s: inclusief sporten &
bewegen en duurzame
sportinfrastructuur.
 
Bij inclusief sporten & bewegen is de
ambitie dat iedereen een leven lang
plezier kan beleven aan sporten en
bewegen. In dat thema is bewegen

voor algehele conditie gekoppeld aan
gezonde voeding en sociaal contact.
Als PVGE zijn we al binnen de
SeniorenRaad Best ondersteuner van
het project TOM, later Thom-B, waar
veel van onze leden baat bij hebben.
Wij gaan bezien of we binnen het
sportakkoord dit project verder
kunnen uitbouwen.
 
Voor duurzame sportinfrastructuur wil
men bereiken dat iedereen, dus ook

senioren, toegang heeft tot geschikte
accommodaties met de spullen die
daarbij nodig zijn. Veel clubs in Best
hebben de geschikte uitrusting;
samenwerken geeft daar kansen. De
Gemeente wil vooral het bewegen in
de buitenlucht verder ontwikkelen. Zo
zouden we onze nordic fitness, nordic
walking, fietsen, jeu de boules, yoga
en gymnastiek en het bewegen zowel
binnen als buiten verder kunnen
uitbouwen.
 
Cor van den Bosch
 

Twee maanden geleden vertelden we
in Actief dat we niet wisten wanneer
de restaurants in Best en omgeving
voor ons weer open zouden kunnen
gaan. Inmiddels hebben we met
diverse restaurants overlegd. Uit onze

Voorlopig nog geen 'Op restaurant'
peiling en bezoeken is gebleken dat zij
er voorlopig nog niet aan willen. Ze
hebben problemen met het plaatsen
van tafeltjes op 1,5 meter. Men wil ook
geen risico lopen als er ouderen komen
dineren. Dat betekent dat we voorlo-

pig – we denken tot eind dit jaar –
geen Op restaurant-etentjes meer
zullen hebben. We houden u op de
hoogte en wensen dat u gezond uit
deze periode komt; dat is uiteindelijk
het belangrijkste.
 
Corrie Hijnen en Wim Steenks.
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Wat kan mij gebeuren? Ik ben nu
gelukkig - alleen of getrouwd, ik woon
in een gezellig huis, goede relatie,
leuke kleinkinderen, een goed
inkomen. Mijn gezondheid is wel iets
minder, maar voor mijn leeftijd nog
prima. Maar kijk eens om je heen. Er
kan van alles met je gebeuren. Dingen
waar je niet op gerekend hebt. Met je
gezondheid, je inkomen, je relatie.
Zodat je op zoek moet naar een
andere woning. Maar die zijn
schaars…..
 
Schrijf u nu in 
De oplossing daarvoor hebt u nu in
handen, nu het nog goed met u is.
Schrijf u nu in bij www.wooniezie en
zet u op de wachtlijst. Want bij de
woningstichtingen geldt de regel: wie
het langst ingeschreven is, komt het
snelst aan de beurt als je een woning
nodig hebt. De inschrijving op
“Wooniezie” doe je één keer en geldt
voor dan alle wooncorporaties in de
regio Eindhoven en Helmond. Dus als
je later echt een woning nodig hebt,
sta je niet helemaal achteraan. Het is
wel belangrijk dat je je inschrijving elk
jaar bevestigt.
 

Hoe het werkt 
Als je je inschrijft op www.wooniezie.
nl met je persoonlijke gegevens, zoals
leeftijd, huishoudgrootte en inkomens-
gegevens, krijg je ook direct te zien
voor welke woningen je op basis van
die gegevens in aanmerking komt en
de hoeveelste je bent op de wachtlijst.
Je zult zien dat je elk jaar opschuift. Je
krijgt geen woningen te zien waarvoor
je inkomen te hoog of te laag is. Dat
heet ‘passend toewijzen’. De overheid
wil hiermee namelijk voorkomen dat
huishoudens met de laagste inkomens
in te dure woningen gaan wonen. Uw
bruto inkomen en huishoudgrootte
bepaalt in welke huurprijsklasse u
terecht komt. Hebt u een hoger
inkomen, dan kunt u uit alle duurdere
woningen kiezen. Behalve
huishoudgrootte en inkomen kunt u
ook uw woonwensen opgeven: welke
plaats, wijk, soort woning, hoeveel
slaapkamers, etc. Die kunt u ook steeds
veranderen.
 
Woningkeuze 
Op basis van dit alles bepaalt de
computer welke woningen geschikt
zijn en de hoeveelste u bent. Klik je op
een woning, dan zie je informatie over
oppervlakte, energielabel,

voorzieningen, ligging, foto’s, etc. Sta
je bovenaan op de lijst, dan kun je de
woning aannemen, maar ook afslaan.
Dat heeft geen gevolgen.
Er is nog een tweede manier om op
“Wooniezie” aan een woning te
komen: meedoen met een loting. Niet
de inschrijfdatum maar het lot bepaalt
dan wie een woning krijgt
aangeboden en welke.
 
Urgentieverklaring 
Hebt u zich niet ingeschreven bij
“Wooniezie”, maar toch met grote
spoed een woning nodig, dan kunt u
een urgentieverklaring aanvragen bij
een van de woningcoöperaties in Best
(doet er niet toe welke), U krijgt die
verklaring alleen als de noodsituatie
waarin in verkeert niet u te verwijten
valt én als uw verzamelinkomen lager
is dan € 38.035 én u al actief naar een
woning heeft gezocht én u zich alsnog
als woningzoekende inschrijft én als u
geen eerder woningaanbod heeft
geweigerd. Een urgentiecommissie
neemt binnen 5 dagen contact met u
op, Beslist die positief, dan zal u
binnen 6 maanden een woning
worden aangeboden. Als u dat aanbod
echter weigert, vervalt uw
urgentiebeschikking.

Toen half maart Nederland in lock-
down ging las ik een artikel over het
nieuwe boek van Kees van Kooten:
"575 Haikoots". En dat triggerde me
om zelf ook eens te proberen een
haiku te schrijven.
Wat dat is? Heel simpel. Een haiku is
een drieregelig gedichtje, waarvan de
eerste en de derde regel uit 5 en de
tweede regel uit 7 lettergrepen
bestaat. Overgewaaid uit Japan, maar
pas op: het kan verslavend werken.
Natuurlijk kan ik niet in de schaduw
staan van echte haiku-schrijvers, maar
hierbij toch een paar pogingen van
mijn kant. En mocht u het ook eens
willen proberen, pen en papier zijn

Bevangen door het haiku-virus
voldoende. Kijk naar de wereld om je
heen en probeer je gedachten te
kneden in die 5-7-5 lettergrepen.
Succes!
Herman Wester
 
Wat kunnen we doen?
Ons leven staat op z'n kop
We mogen niets meer!
 
Boodschappen doen
Even bij de super langs
Het voelt nu anders
 
Koolmees kwinkeleert
Heeft het voorjaar in zijn bol
De natuur gaat door.

 
Uit het topje van
Zeven meter conifeer
Klinkt zijn hoogste lied
 
Ik stap naar buiten
En wordt omringt door gezoem ...
De rozen geuren
 
De zwaluwen gieren
Over onze hoofden heen
Kwajongensgedrag
 
Dril siert mijn vijver
De bruine kikkers brommen
Hun werk zit erop.

Mij kan niks gebeuren…  
(maar wat als je onverwachts
verhuizen moet?)
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ACTIVITEITEN 
Bij clubs staat de clubcontributie per
jaar vermeld, soms in meerdere ter-
mijnen (bijv. 4x € 25).
U wordt clublid via aanmelding bij
de clubcoach, hier vermeld na ‘Info:’
Voor sommige activiteiten betaalt u
per keer een (wisselend) bedrag.
 
 • Biljartclub – 2x € 25
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@onsbrabantnet.nl
Maandelijks elke 1e vrijdag 19.15 uur
in de 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, 0499-373814,
robert.bol@onsmail.nl
Maandelijks elke 2e donderdag
14.00-16.30 uur in het senioren
Trefpunt, Nazarethstraat 144
 
  • Evenementen - per keer
Info: Chris Geerts, 0499-313979,
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.
 
 • Fietsclub – € 5
Info: Chris Geerts, 06-46087827,
chrisgeerts@onsbrabantnet.nl
April t/m oktober: 's woensdags
om de 14 dagen
13.30 uur, vertrek vanaf Prinsenhof.

 
 • Fotoclub - € 20
Info: Hans Roosing, 06-24474974,
hroosing@telfort.nl
1 x per 14 dagen op vrijdag,
9.30-12.00 uur in de Kadans.
 
 • Genealogieclub – € 5
Info: Koos Mulder, 06-39681065,
genealogie.best@ziggo.nl
1 x per maand in het Senioren
Trefpunt, Nazarethplein 144.
club 1: maandag 13.30-16.00 uur,
club 2:: donderdag 9.00-11.00 uur.
 
 • Gymclub – 4x € 31,25
Info: Wil Merkelbach, 0499-373151,
pmpjmerkelbach@onsbrabantnet.nl
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, Nazarethplein 144
 
 •  Leesclubs – € 25 of gratis
Info: Ton Vermaesen, 0499-371741,
ajvermaesen@onsbrabantnet.nl
De drie leesclubs komen in onderling
overleg beurtelings bij de deelnemers
thuis bij elkaar.
 
 • Nordic Fitnessclub – € 5
Info: Adrie Brands, 0499-395829,
abrands46@gmail.com
Groep 1 elke ma, 9.30-12.00 uur,
groep 2 elke wo, 9.30-12.00 uur,
start vanaf de Blokhut van Scouting
aan de Boslaan. Er kunnen geen
nieuwe leden meer bij.

Caleidoscoop: wat, wie, waar,
wanneer bij PVGE Best

 
 • 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
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’ – € 5
Info: Hans van Bekkum, 0499-371081,
hansvanbekkum42@gmail.com
Elke 2e woensdag van de maand,
13.30-16.00 uur, in Bestwijzer.
 
 • PVGE Zangkoor – € 50
Info: Rien van Hoppe, 0499-311040,
rienvanhoppe@gmail.com
In afgesproken weken: woensdag
9.30 uur in buurthuis ‘t Centrum.
 
 • PVGE orkest ‘Bestse klanken’ 4x€ 55
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 maandelijks 2e en 4e
vrijdag, 13.15 uur in ‘t Tejaterke.
 
 • Schilderclub maandag – € 27,50
Info: Jolien Wiertz, 0499-330044,
jjwiertz@onsbrabantnet.nl
Elke maandag 13.30-16.30 uur in
het senioren Trefpunt,
Nazarethplein 144.
 
 • Schilderclub dinsdag – € 10
Info: Suzanne Rood, 0499-324888,
setsuespain@gmail.com
Dinsdags om de 2 weken,
9.30-12.30 uur in het senioren
Trefpunt, Nazarethplein 144.
 
 • Theaterclub – € 7,50 + 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.
 
 • Yogaclub – 5 x € 52
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 vrijdag 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
Molenveste 24, 5683BE Best
 
 • 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 Trefpunt beheerder:
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814;
clubcoordinator@pvge-best.nl
Voor vaste en eenmalige reservering
van ruimtes in Senioren Trefpunt

 
 • Collectieve belangenbehartiging
Info: vacature
collectievebelangenbehartiging@
pvge-best.nl, via samenwerking met
KBO-Best in de SeniorenRaadBest
 
 • Individuele hulp en ondersteuning
   De Handreyking',
Info: Annelies Berende, 06-36514118,
anneliesberende@hotmail.com
bestaande uit: 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
 
 • Winkelkorting KBO/PVGE-leden
Info: John Peeters, 0499-392917,
johnpeeters@onsbrabantnet.nl
Overzicht van alle kortingen: pvge-
best.nl/afdeling-best/ledenvoordeel
 
 • Belastinginvulhulp en
financiële ondersteuning
Info: Leo de Wals, 0499-310309,
leodewals@hotmail.com
 
 • PR en communicatie
Info: Koos Mulder, 0499-850180
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 maanden ertussen
 
 • Websitebeheer:
Info: Herman Wester, 0499-396663
herman.wester@onsbrabantnet.nl
en Paul Sijbers, 0499-395284,
paul.sijbers@outlook.com
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Van de
ledenadmini-
stratie
Nieuwe leden: 
In de afgelopen twee maanden
hebben zich geen nieuwe leden
gemeld
 
Overleden: 
Dhr. J. Claessens
Dhr. R. Bruggenkamp
Mw. J. Robert-Krediet
Mw. A. Pennings

INSCHRIJFFORMULIEREN

Herinneringsstrookje 
( om voor uzelf te bewaren  

Dialezing fascinerend Japan

Datum: donderdag 8 oktober

Tijdstip: 14.00 uur

Incassodatum:  5 oktober

Dit formulier geleverd/verstuurd

op (datum): .....................................

bij René Hendriks,

Zevensprong 31, 5683 KN Best 

tel.0499-371343 / 06-29187764

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent hierbij 

machtiging aan PVGE Vereniging voor Senioren afd. Best e.o. 

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

Lidnummer: ........................................................................................  

Lidnummer partner: ............................................................................

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

Naam: .................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Dialezing fascinerend
Japan op donderdag
8 oktober, 14.00 uur

Locatie: Buurthuis Kadans
Inschrijven: tot uiterlijk
25 september
Kosten: € 5,00 p.p.
Incassodatum: 5 oktober 

Dit inschrijfformulier inleveren bij:

René Hendriks, Zevensprong 31, 5683 KN Best

tel.0499-371343 / 06-29187764










Herinneringsstrookje 
( om voor uzelf te bewaren  

Tennitournooi PVGE Best

Datum: 17 september 2020

Tijdstip: 9.00 - 16.30 uur

Locatie: Banen van LVTB

Incassodatum:  14 september

 Deelnemer /  toeschouwer

Verstuurd / afgegeven d.d.

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

bij René Hendriks,

Zevensprong 31, 5683 KN Best 

tel.0499-371343 / 06-29187764

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent hierbij 

machtiging aan PVGE Vereniging voor Senioren afd. Best e.o. 

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

Lidnummer: ........................................................................................  

Lidnummer partner: ............................................................................

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

Naam: .................................................................................................

Aantal personen: ......................      Deelnemer        Toeschouwer

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

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

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

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

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

Tennistournooi om het
kampioenschap van 
PVGE Best
Datum: 17 september 2020
Tijd: 9.00 - 16.30 uur
Locatie: Banen van LVTB

Inschrijven tot uiterlijk 23 aug.

Kosten: € 8,50 p.p.

Incassodatum: 14 september

Dit inschrijfformulier inleveren bij:

René Hendriks, Zevensprong 31, 5683 KN Best

tel.0499-371343 / 06-29187764
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Bestuur PVGE Best

 
ACTIEF
Nieuwsblad van PVGE Best
Verschijnt 2 maandelijks
 
Eindredactie: Koos Mulder
Redacteur: John Peeters
Grafisch ontwerp: Gerard Wienk
Foto cover: fotograaf Jolien Wiertz
Op de foto: vlnr Betty Kon,
Paul Holtermans,
Corrie Sleutjes en
Annie van Vroenhoven
 
Distributie: Koos Mulder
Druk: Editoo Arnhem
 
Correspondentieadres:
redactie@pvge-best.nl
Actief is online te vinden op
de website: www.pvge-best.nl
 
Het volgende nummer verschijnt
op 3 oktober
Inleveren kopij uiterlijk 
6 september
Advertenties:
Ondernemers en ook eigen leden
kunnen advertenties opgeven via:
redactie@pvge-best.nl
 
 

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

anneliesberende@hotmail.com

Chris Geerts 

Vice voorzitter en Voorzitter 

Evenementencommissie

Rijpheuvel 10, 5685 BT Best 

06-46087827

evenementen@pvge-best.nl

Christ Tunders Secretaris

Raadhuisstraat 46, 5683 GG Best

0499-391623

06-49970867

secretaris@pvge-best.nl

Sjef van Gastel Coördinatie Clubs 

Zaalhuur clubs

Michiel de Ruijterstraat 62, 5684 BM Best 

06-83214814

clubcoordinator@pvge-best.nl

Lokale Collectieve 

Belangenbehartiging

Vacature

Koos Mulder

PR & Communicatie

Esdoornstraat 19, 5682 CM Best

0499-850180

pr-communicatie@pvge-best.nl
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