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Van de
voorzitter

Beste mensen,
 
De redactie is op stoom! Met Koos Mulder als trekker en de versterking van de
redactie met Lucy Neggers hebben we de tweede Actief op tijd in de bus met
allerlei informatie over onze vereniging en interessante artikelen. Onze eerste
Actief werd met veel lof ontvangen. Een enkeling opperde nog dat het ook met
de Nieuwsbrief van voorheen kon, maar iedereen vond het aanzien zeer
aantrekkelijk en uitnodigend tot lezen. Mooier, beter leesbaar en nagenoeg
zonder prijsverhoging, wat wil je nog meer. Dank aan ons redactieteam!
Het programma dat onze vrijwilligers voor de komende maanden hebben
voorbereid biedt weer voor ieder wat wils. Heel wat leden verdiepen zich in het
bridgen, waardoor wij tegen eind november met zo’n honderd deelnemers
ongetwijfeld weer een levendig bridgekampioenschap gaan beleven. Schrijf je in!
Of ben je liever samen gezellig bijeen in ‘De Instuif’ met een dansje of met lekker
eten ‘Op Restaurant’. Alle twee samen kan ook bij het lunchconcert waar jonge
virtuozen prachtige muziek spelen waarna het concert wordt afgesloten met een
lunch – daar zijn nog kaarten voor bij Cultuurspoor te verkrijgen!
 
Muziek, reizen , kerst en infomiddag 
Aan informatie zal het ook niet ontbreken. Liefhebbers van kunst en klassieke
muziek kunnen daar alles van aan de weet komen in de cursussen van Erna
Charbon en de sessies van Jarmila Pavel. Voor alle leden en speciaal de nieuwe
leden is er in november weer de jaarlijkse Infomiddag van PVGE Best. Daar
presenteren zich in een gezellige setting alle 25 clubs die onze vereniging tel. Je
kunt er alles van te weten komen en kiezen wat bij je past. De reislustigen
kunnen zich al in oktober op de hoogte stellen in het Trefpunt Reizen, waar de
dagtochten en vakantiereizen van PVGE-Best van dit jaar besproken worden en
het nieuwe programma voor 2020 wordt bekend gemaakt.
En goed nieuws! Dit jaar kunnen wij onze kerstviering met zijn allen als vanouds
in het Heerbeeckcollege houden. De evenementencommissie is al druk bezig met
de voorbereiding. Die commissie, een enthousiast team, kan overigens nog best
wat hulp gebruiken. Fietst u graag of helpt u graag een handje mee met het
organiseren of uitvoeren van evenementen? Lees hun oproep in dit blad.
Uiteraard kijken wij naar het belang van onze leden. Vorige keer noemde ik al
onze winkelkortingsactie. Het zijn nu al 40 bedrijven in Best die PVGE- en KBO-
leden korting geven. Maak er gebruik van. U vindt ze keurig opgesomd in dit
blad. Nieuwe aanwinsten stellen we altijd via een artikel in dit blad aan u voor,
zoals nu garage Di-Air. Verder maak ik u graag attent op de informatie over de
landelijke pensioen-ontwikkelingen in ons blad ‘De Schouw’ en in de artikelen en
discussies op onze PVGE-Facebook pagina. Hoe wij de privacy-regels van de leden
beschermen leest u in het artikel over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
 
Rabo ClubSupport – al gestemd? 
De laatste drie jaar doen wij met succes mee aan de jaarlijkse Rabo ClubSupport-
actie, waarin de bank een deel van haar opbrengsten beschikbaar stelt voor het
verenigingsleven. Dit jaar willen wij de opbrengst als PVGE Best besteden aan de
organisatie van een feestelijke meezingmiddag voor onze leden en ook speciaal
voor niet-leden die er zelf niet zo makkelijk  naartoe kunnen komen, maar wel
graag willen.meedoen. Ik roep allen die lid zijn van de Rabobank op hun stem uit
te brengen op dit project van PVGE Best.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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Een spannende start met Actief 
 
De spits is afgebeten. Na nummer 1
hebt u nu de 2e Actief in handen
Uiteraard hopen wij dat u er nuttige
informatie in vindt over onze
activiteiten en er veel leesplezier aan
beleeft.
 
Reacties van lezersDe reacties die we
tot heden hebben gekregen over
Actief stemden het bestuur en het
redactieteam gelukkig. We zijn
bedolven onder de complimenten
vanwege de vormgeving, de
uitstraling, de uitnodiging tot lezen en
de leesbaarheid. Daar zijn we heel blij
mee.
 
Zenuwslopende momentenDe
totstandkoming van zo’n eerste
nummer heeft ons wel heel wat
hoofdbrekens en zenuwslopende
momenten gekost. Ten eerste: een
nieuwe hoofdredacteur, Koos Mulder,
die gelijk zijn handen vol had om zicht
te krijgen op alle stappen in het proces
en om alles in de hand te houden. Dan
de training van het redactieteam: die
gelijk opliep met het opmaken van het
eerste nummer. Daardoor vergaten ze
wel eens wat, zoals inbreng van de
correctoren en een laatste check op de
lay-out. Aanvankelijk liepen we een
paar dagen uit, maar het leek mee te
vallen. Tot we het bericht kregen dat
onze eerste partij gedrukte Actiefs
zoek was geraakt in de verzending. Die
zending werd uiteindelijk
teruggevonden, maar wel een paar
dagen later. Vandaar dat de eerste
editie een week later bij de lezers is
bezorgd dan gepland en met de inzet
van extra bezorgers.

Makkelijker met EditooActief wordt
gemaakt met het systeem Editoo. Dat
is niet alleen omdat het een mooier
blad oplevert, maar ook omdat we
daardoor minder kwetsbaar zijn
geworden. Want wat wil het geval?
Om een verenigingsblad te maken heb
je redacteuren nodig,  schrijvers met
talent, mensen met een gedegen
typografische achtergrond. En die zijn
dun gezaaid. Met ons kleine
redactieteam waren we nogal
kwetsbaar. Vakantie was eigenlijk
verboden! We zijn gaan zoeken naar
iets, waarbij meerdere redactieleden
alle taken kunnen uitvoeren – zonder
dat de kosten voor het blad veel
zouden stijgen. En dat hebben we
gevonden in het systeem Editoo.
Het is een opmaaksysteem waarbij
meerdere redacteuren tegelijk teksten
en foto’s kunnen invoeren, correcties
kunnen aanbrengen en ook het blad
geheel kunnen layouten. Het systeem
biedt voldoende variatie in grafische
en technische mogelijkheden om aan
al onze wensen te voldoen. Verder
coördineert de firma Editoo tussen
meerdere drukkerijen en kan het blad
daardoor voor een prijs binnen ons
budget laten drukken. Naast het
tijdige leveren van de bladen die wij
zelf  bij de leden in Best bezorgen,
neemt Editoo de verzending naar de
leden buiten Best op zich. Het A4-
formaat en het drukken in kleur is
standaard bij Editoo, waardoor het
blad als een magazine wint aan
uitstraling en leesplezier.
 

Elektronisch en/of op papier?Net als
onze vorige nieuwsbrief kan ook Actief
zowel op paper als elektronisch
worden geleverd. Verleden jaar
hebben een aantal leden bij de oude
Nieuwsbrief hun voorkeur voor de
elektronische versie aangegeven en
leek het tijdperk van bezorgen per
email te zijn begonnen. Dat is ook
voordeliger, want het bespaart geld in
drukkosten en porto..
Maar het aantal email-lezers van de
Nieuwsbrief groeide niet, nam zelfs af
omdat een aantal leden toch weer
terug wilden naar de papieren versie,
die ze makkelijk bij de koffie kunnen
doorbladeren en later weer kunnen
inzien: wanneer en een activiteit
plaatsvindt en voor welke ze zich
hadden ingeschreven.
 
U kunt weer kiezenMet Actief kunt u
zowel een papieren als een
elektronische versie ontvangen. We
houden voorlopig de keuze aan, die u
voor het de vorige nieuwsbrief hebt
opgegeven. Mocht u toch liever terug
naar papier of juist alleen de
elektronische versie of wilt u graag
allebei, dan kan dat. Meldt het bij onze
secretaris (tel. 06-49970867, e-mail:
secretaris@pvge-best.nl). Overigens kun
je de elektronische versie ook altijd
bekijken en downloaden op onze
website www.pvge-best.nl.
Heuglijk is de versterking van het
redactieteam met Lucy Neggers,
waarvan u in dit nummer de eerste
bijdragen aantreft. Nu meerdere
mensen aan dit blad werken en ook
bedreven raken met het systeem
Editoo zijn we er gerust op dat wij nog
vele mooie uitgaven voor u gaan
maken.
 
Cor van den Bosch
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Deze reis voor de leden van de
treinreisclub is georganiseerd door
Marian Hartog en Truus Emmers. De
kosten die genoemd zijn, zijn exclusief
het treinkaartje. De meeste leden
hebben een treinabonnement
waarmee per abonnement 3 personen
met 40% korting mee kunnen. Niet-
clubleden kunnen altijd een proefreisje
meemaken om de sfeer te proeven.
 
Op dinsdag 5 november om 9.15 uur
gaan wij een treinreis maken naar
Amsterdam, naar AMSTERDAMSE

SCHOOL-museum Het Schip,
ontworpen door architect Michel de
Klerk in 1919. Zie ook https://www.
hetschip.nl/
 
De Amsterdamse School is een kunst-
en architectuurstroming vol romantiek,
fantasie en maatschappelijke idealen.
Schoonheid en kunst waren niet alleen
aan de elite voorbehouden, maar
stonden ten dienste van de hele
samenleving. In de tentoonstelling
maak je kennis met de rijkdom van de
Amsterdamse School: de gebouwen, de
kunst, de verheffing van de arbeider
en vooral de samenhang ertussen. De
Amsterdamse School had als beweging
haar hoogtepunt in het begin van de
twintigste eeuw maar inspireert nog
tot op de dag van vandaag.
 
Aan het Spaarndammerplantsoen in
Amsterdam staan 3 monumentale
volkswoningbouwcomplexen van
Michel de Klerk. We beginnen met
koffie in het plaatselijke wijkgebouw,
deel van het complex, waar we ’s
avonds ook een buffet krijgen. Het
meest expressionistische blok wordt in
de volksmond Het Schip genoemd en
behoort tot de top van de
Amsterdamse Schoolarchitectuur uit
het begin van de twintigste eeuw.

5 November: treinreis naar Amsterdamse
school "Het schip".
Inschrijven tot uiterlijk 11 oktober 2019.
Incasso: 28 oktober 2019

Daar is ook het museum gehuisvest en
wordt een rondleiding verzorgd.
Hier stappen we op de bus en worden
wij langs een veelheid van
verschijningsvormen van de
Amsterdamse School geleid, onder
leiding van een gids. We bezoeken o.a.
een postkantoor, een nagebouwde
krotwoning en een museumwoning.
 
Programma, zoals opgegeven door
museum Het Schip:
12:30- 13:30 Besloten rondleiding
13:30- 14:00 Vrij half uur om de
tentoonstelling te bezoeken
14:00- 16:30 Bustour Amsterdamse
School
16:30- 17:00 Vrij half uur om de
tentoonstelling te bezoeken
 
Lunchpakketje meenemen?
Gezien de duur (3 uur) van de
rondleiding en busrit is het verstandig
uw lunch mee te nemen.
 
We sluiten de dag af met een buffet in
buurthuis de Horizon, ook onderdeel
van de Amsterdamse School.
De kosten voor deze reis bedragen
€ 45,00 voor houders van een
Museumkaart. Zonder Museumkaart
zijn de kosten € 60,00. Geef uw keuze
aan bij de inschrijving.
 
Inschrijven voor de gepubliceerde
treinreizen bij voorkeur via www.pvge-
best.nl/clubs-best/treinreizen. Of
anders het strookje verderop in dit
nieuwsblad inleveren bij Jolien Wiertz,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best, tel.
330044.
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In hun zonovergoten tuin met
felkleurige bloemen feliciteren we
namens de PVGE Johan en Lieve met
hun gouden huwelijksjubileum. Ze
moesten nog bijkomen van het
knalfeest dat ze in het weekend ervoor
hadden gegeven bij Vingerhoeds, met
uitbundige live muziek van het trio

scouting: hij was daar vele jaren leider
bij rowans en pivo’s. Lieve ging bij een
gemengd koor en werd vrijwilligster bij
het verzorgingstehuis Randerode. Met
de kinderen gingen ze kamperen en
bergwandelen. Later trokken ze er
samen op uit, naar steeds weer andere
landen, Lieve met haar liefde voor de
natuur, terwijl Johan vooral geboeid
werd door vreemde culturen. Toen
Johan in Best een job vond bij Medical
Systems, ging Lieve zich o.a. inzetten
bij de KVO (tegenwoordig “Vrouwen
van nu”). Eenmaal gepensioneerd vond
Johan zijn uitdaging als
belangenbehartiger in het bestuur van
de PVGE en werd ook mede-oprichter
van Avondje-Uit en de Seniorenraad.
Nu ze al 50 jaar samen lief en leed
delen, zijn ze dankbaar nog in zo’n
goede conditie te verkeren en
genieten ze volop van wat het leven
hen nog steeds te bieden heeft.

John Desmares. Uit Vlaanderen was de
complete familie overgekomen. Samen
met hen en met hun Nederlandse
vrienden zorgden zij voor een continu
volle dansvloer. Zelfs mensen die
tientallen jaren geleden voor het laatst
hadden gedanst schuifelden weer als
verliefd stel tussen de anderen.
Verrassend en vermakelijk was de quiz
die hun kinderen hadden gemaakt met
meerkeuzevragen over allerlei
opmerkelijke gebeurtenissen in het
leven van hun vader en moeder. Alle
gasten konden er zelfs interactief met
hun mobiel aan meedoen.
Het was bij de scouting in Deerlijk (B.),
waar Johan en Lieve elkaar hebben
leren kennen, Johan als hopman en
Lieve als welpenleidster. Toen Johan
een job aanvaardde bij Philips
Computer Systems in Apeldoorn, als
Franstalig instructeur werd hij ook
weer gestrikt bij de plaatselijke

Al 50 jaar samen in de wolken: Johan en
Lieve Callens

Kom naar de PVGE-informatiemiddag op
21 november 
Iedereen die afgelopen jaar PVGE-lid is
geworden, maar zeker ook
belangstellenden - of ze nu  wel of
geen lid zijn van de PVGE - kunnen op
deze informatiemiddag alles te weten
komen over wat er bij PVGE Best valt
te beleven: bij de meer dan 25 clubs,
ruim 20 evenementen per jaar, een 10-
tal trein- en busreizen in binnen- en
buitenland, 11 restaurant-etentjes,
winkelkorting, hulp bij belastingen,
thuisadministratie, hulp bij klussen en
oplossen computerproblemen, en nog
veel meer. Alle organisatoren,
begeleiders en uitvoerders van deze
activiteiten zijn op deze
informatiemarkt in hun kraampjes
aanwezig om 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

gelijkgestemden, kortom Plezierig,
Verrassend, Gezellig en Enerverend. 
Deze infomiddag  wordt gehouden in
’t Tejaterke op donderdag 21
november van 14.00 tot 17.00 uur.
Leden die dit jaar lid zijn geworden
zullen persoonlijk per brief worden
uitgenodigd.
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Kerstviering weer in ’t Heerbeeck op
14 december
 
Dit jaar houden we de Kerstviering
weer op één dag en op onze
vertrouwde plaats: het
Heerbeeckcollege. Van de gemeente
hebben we de vergunning gekregen
om het daar te vieren. We houden het
nu op een zaterdag, zodat ook de
werkenden onder ons kunnen
meedoen; zij hoeven er geen
snipperdag voor op te nemen. Wij
gaan er weer een feest van maken –
met medewerking van onze koren en
orkest. In plaats van een spreker komt
nu een Kerstvrouw ons feest
opluisteren.
 
Programma 
Het programma van de Kerstviering is
als volgt: We beginnen met het PVGE
koor en daarna een optreden van de
Kerstvrouw. Aansluitend is er een
pauze, waarin u gebruik kunt maken
van een drankje van het buffet. Na de
pauze krijgt u het tweede deel van de
Kerstvrouw voorgeschoteld, het
vervolg van het PVGE orkest, de
Zanggroep BestLeuk – waarbij u kunt
meezingen en het PVGE orkest Bestse
Klanken. De viering wordt afgesloten
met kerstwoorden van onze voorzitter
Cor van den Bosch.
We ontvangen u graag in het
Heerbeeckcollege tussen 12.00 en
13.00 uur. U neemt daarvoor de ingang
aan de Willem de Zwijgerweg. U krijgt
ter verwelkoming een kopje koffie/
thee met iets lekkers. Daarna gaan we
naar de grote zaal voor de Kerst
viering. In de pauze kan iedereen een
drankje halen aan het buffet. Na de
eigenlijke Kerstviering gaan we aan
tafel en wordt er gezamenlijk gegeten-
drankjes haalt u weer aan het buffet.
We eindigen de avond met een loterij

waarbij u een kerststukje kunt winnen.
Om 20.00 uur is de kerstviering
afgelopen en gaat iedereen hopelijk
tevreden naar huis.
 
Inschrijven 
De entreeprijs voor dit alles bedraagt
slechts € 12,50 en zal op de
gebruikelijke manier worden geïnd.
Aanmelden: zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk 23 november, liefst via de
website (inschrijfformulier
Evenementen), maar het kan ook via
het inschrijfformulier verderop in dit
blad.
 
Voor mensen in een rolstoel of als u
moeilijk ter been bent zijn er aparte
parkeerplaatsen. Geef dat a.u.b. door
op het inschrijfformulier, dan ontvangt
u thuis een P-kaart om dicht bij de
ingang te kunnen parkeren, net als de
mensen die al een P-kaart hebben.
Vermeld a.u.b. ook als u niet met eigen
vervoer kunt komen en of u iemand in
uw auto kunt meenemen. Voor de
sportievelingen onder ons: u kunt
natuurlijk ook op de fiets komen. Als u
speciale dieetwensen hebt kunt u dat
ook kenbaar maken op het
inschrijfformulier.
 
Maar meldt u snel aan, want u zult
begrijpen: vol is vol. De incassodatum
is maandag 9 december 2019.
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rondes van 4 spellen, waarna een
pauze wordt gehouden en tevens
een hapje wordt geserveerd. Vervol
gens wordt de 2e helft gespeeld.
Als de bridgedrive is afgelopen,
moeten het kampioenspaar en de
andere prijswinnaars worden be
paald. Maar eerst is er een pauze,
worden de bridgespullen opge
ruimd, kunnen drankjes worden ge
haald en worden de tafels gereed
gemaakt voor het buffet, dat dit
jaar verzorgd wordt door Maria
Raaymakers. Na het buffet vindt de
huldiging plaats van het kampioens
paar door onze voorzitter Cor van
den Bosch.
 
Hoe aanmelden? 
De toegangsprijs van dit alles be
draagt € 15,00 per persoon en zal op
de gebruikelijke manier van tevoren
worden geïncasseerd. Aanmelden
uiterlijk 2 november 2019 bij voor
keur via de website van PVGE-Best
met het inschrijfformulier Evene
menten óf via het inschrijfformulier

 
V

anwege het grote succes van
de afgelopen jaren hebben
het bestuur van de bridgeclub

en de evenementencommissie we
derom een bridgedrive georgani
seerd, waarin gestreden wordt om
het Bridgekampioenschap van
PVGE-Best. Er kunnen maximaal 96
personen meedoen oftewel 48
paren. De bridgedrive wordt gehou
den in de Kadans op vrijdag 22 no
vember 2019 en is toegankelijk voor
alle leden en gastleden van PVGE-
Best. Men hoeft dus geen lid van de
bridgeclub te zijn. We beginnen ‘s
middags om 13.30 uur met een kop
koffie of thee. Elke deelnemer krijgt
dan ook twee consumptiebonnen,
die tijdens de pauzes tussendoor te
gebruiken zijn. De bridgedrive zelf
begint om 14.00 uur.
 
Hoe wordt er gespeeld? 
Er wordt deze middag topintegraal
gespeeld, hetgeen inhoudt dat in
alle lijnen dezelfde spellen worden
gespeeld. Na de opening volgen 3

(Ook als u geen lid van de bridgeclub bent).

Uitnodiging voor het Bridgekampioenschap
2019 van PVGE Best

bij deze nieuwsblad. U geeft op het
inschrijfformulier aan of u al een
bridgepartner hebt en wie dat is – of
dat u nog alleen bent.
Als u beiden op hetzelfde adres
woont, kunt u met één inschrijffor
mulier volstaan. In het andere geval
dient u beiden los van elkaar een in
schrijfformulier in te vullen. Als u
nog geen bridgepartner hebt zal het
bestuur van de bridgeclub zijn uiter
ste best doen een bridgepartner
voor u te vinden. Op het inschrijffor
mulier kunt u ook eventuele dieet
wensen kenbaar maken. De incasso
datum is 18 november 2019.
Schrijft u zich in ieder geval zo snel
mogelijk in, want ook hier geldt:
VOL is VOL!

 
met een selectie van activiteiten voor senioren in de komende maanden,
 
10 okt. 18.00 u     Op Restaurant – Chinees-Indisch rest. An Fong
19 okt.  20.30 u    De Instuif: 't Orkesje - Prinsenhof
20 okt. 11.30 u      Lunchconcert voor Bijna Thuis Huis De Vlinder – Tejaterke
21 okt. 11.15 u      Lunchconcert t.g.v. bevrijding Best – Quatre Bras
24 okt. 14.00 u     Themabijeenkomst Seniorenraad:
                              Medische aandoeningen bij de ouder wordende mens – Prinsenhof
25 okt. 13.30 u     Trefpunt Reizen – Kadans
28 okt, 14.00 u     Kunstgeschiedenis: 17e eeuwse schildersymboliek 1 – Tejaterke
4,11 nov 14.00 u   Kunstgeschiedenis: 17e eeuwse schildersymboliek 2 en 3 – idem
5 nov. 9.15 u         Treinreis Amsterdamse School – vertrek NS station Best
12/13 nov. 9.45 u  Klassieke muziek: Vivaldi versus Bach – CultuurSpoor
16 nov.  20.30 u    De Instuif: 'The Jerseys'  -  Prinsenhof
21 nov. 14.00 u     Infomiddag PVGE Best – Tejaterke
22 nov. 13.30 u     Bridgekampioenschap PVGE Best – Kadans
10/11 dec 9.45 u   Klassieke muziek – Kerst- en nieuwjaarsmelodieën – CultuurSpoor
14 dec. 13.00 u    Kerstviering PVGE Best – Heerbeeckcollege
14 dec. 19.30 u    Benefietconcert voor Alzheimer project – Legerplaats Oirschot
vanaf 15 dec.       Kerststallenroute De Vleut
11 jan 2020          Busreis Nieuwjaarsconcert André Rieu – Ziggo Dome Amsterdam
 
 
 

Activiteitenkalender
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30-tal winkels en bedrijven in Best
–  ook korting krijgen in andere
plaatsen in en rondom Eindhoven
–  beroep doen op individuele hulp en
ondersteuning door de Handreyking
–  u ontvangt het verenigingsblad De
Schouw en de nieuwsbrieven van PVGE
Best e.o.
 
Gegevenswijzigingen doorgeven 
Wijzigingen in uw persoonlijke
gegevens, zoals woonadres,
emailadres, telefoonnummer, meldt u
bij de ledenadministratie in Best. Hier
kunt u ook een nieuw ledenpasje
aanvragen, als u het kwijt of verloren
bent.
 
Lidmaatschap opzeggen  
Het PVGE lidmaatschap geldt voor een
heel jaar, loopt van 1 januari t/m 31
december en wordt automatisch
verlengd. Opzeggen moet vóór 1
december en kan schriftelijk of per
email bij het hoofdkantoor in Waalre
of de ledenadministratie in Best.    
 
Clublid worden  
U meldt zich aan voor een club bij de
betreffende clubcoach, bijvoorbeeld
tijdens een clubbijeenkomst. Hij
verwijst u naar het
clubinschrijvingsformulier op de
website, waarop u een machtiging
ondertekent voor het jaarlijks
automatisch innen van de
clubcontributie. Opzeggen als clublid
doet u bij voorkeur bij de clubcoach óf
bij de ledenadministratie in Best.
 
Belastingservice 
Een viertal goed opgeleide vrijwilligers
helpt met de belastingenaangifte van
mensen met een inkomen onder
€ 35.000 (alleenstaanden) of € 50.000
(gehuwden). Zij checken ook of u in
aanmerking komt voor zorg- en/of
huurtoeslag. Deze service kost € 10. In
februari geven zij elk jaar voor
iedereen een voorlichtingsavond,
waarop zij met u het
belastingformulier doorlopen en
nieuwe regelingen doornemen.
Aanmelden bij Leo de Wals, tel.
0499-310309 of leodewals@hotmail.
com.   

 
Individuele hulp en advies 
In de commissie 'De Handreyking' zijn
leden actief die u kunnen helpen en
adviseren  bij de volgende
aangelegenheden: 
 
  Bij vreugde en verdriet:  
Een luisterend oor bij vreugdevolle of
verdrietige gebeurtenissen biedt een
zevental dames van de groep 'Vreugde
en Verdriet'. Zij komen u bezoeken
wanneer u laat weten dat er iets is.
Contactpersonen hiervoor zijn: Nellie
Leytens, tel. 0499-372907 en Geertje
Peeters, tel. 0499-392917.

 
 Wmo-cliëntondersteuning:  
Cliëntondersteuner Annelies Berende
geeft informatie, inzicht en advies en
denkt met u mee bij vragen op allerlei
gebied: zorg, wonen, werk of
dagbesteding, hulp in de huishouding,
contacten leggen. Zij geeft hulp bij het
vinden van zorg, hulp of
ondersteuning die bij u past.  Zij kan u
voorbereiden op een gesprek met de
gemeente (bijvoorbeeld bij een Wmo-
aanvrage) of met een zorgaanbieder.
Desgevraagd zal ze daarbij ter
ondersteuning aanwezig zijn Ook zal
zij u adviseren wanneer u niet
tevreden bent met de zorg die u krijgt.
U kunt contact met haar opnemen per
tel. 06-36514118, of per e-mail:
anneliesberende@hotmail.com, .    
 
  Thuisadministratie: 
Hebt u hulp nodig bij het op orde
brengen van uw thuisadministratie,
bijvoorbeeld omdat de partner altijd
de administratie deed en dat nu niet
meer kan? Neem dan contact op met
Lenie Rijkers (tel. 06-42121760), Paul de
Lange (tel. 0499-396905) of Hans van
Bekkum (tel. 0499-371081).. 
 
  Klushulp:  
Voor eenvoudige klussen in huis staat
Harry Zenner voor u klaar, tel.
0499-390236. Het is gratis, maar een
passende onkostenvergoeding en
eventuele attentie zijn prima. Voor
andere klussen kunt u www.wehelpen.
nl proberen. Dat is dé markplaats in
Best voor al uw hulpvragen.  
 
  Computerhulp:  
Joost van Hak helpt leden aan huis met
computer- en tabletproblemen. Hij
vraagt een vergoeding vanaf € 5 voor
kleine klussen. Ook geeft hij instructies

Adressen: 
Secretariaat PVGE Best: tel.
0499-391623,
e-mail info@pvge-best.nl. 
Ledenadministratie PVGE Best:  tel.
0499-375579,
e-mail: ledenadministratie@pvge-best.
nl.    
Hoofdkantoor PVGE: Primulalaan 46,
5582 GL Waalre, tel. 040-2127504,
e-mail: pvge@hetnet.nl
Website PVGE Best:  www.pvge-best.nl
 
PVGE lid worden Nieuwe leden kunnen
zich online aanmelden via de website
www.pvge-best.nl  of  schriftelijk met 
aanmeldformulier, te verkrijgen bij de
secretaris van PVGE Best. Het formulier
moet men opsturen of mailen naar het
PVGE hoofdkantoor (zie hierboven). Bij
aanmelding geeft u op van welke
lokale PVGE-vereniging (ook 'afdeling'
genoemd) u lid wilt zijn: Best,
Eindhoven, Geldrop/Mierlo, Helmond,
Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven, of
Aalst-Waalre/Valkenswaard. Als u kiest
voor een van deze acht, kunt u zich
later ook nog opgeven als gastlid voor
een andere afdeling. Ook geeft u op
hoe u .de contributie wilt betalen: via
automatische incasso, via het Philips-
pensioen of per acceptgiro. Binnen een
maand na aanmelding ontvangt u uw
PVGE-ledenpasje.
De PVGE-contributie bedraagt € 21,00
per jaar bij automatische incasso of via
het Philips-pensioen. Bij betaling per
acceptgiro kost het € 22,80. Van het
eerste jaar betaalt u alleen de
maanden dat u lid bent. 
 
Wat biedt het lidmaatschap?  
Als u PVGE-lid wordt kunt u:
– deelnemen aan alle activiteiten van
PVGE Best
– ook deelnemen aan activiteiten in de
andere PVGE-afdelingen 
–  lid worden van een of meerdere
clubs
–  deelnemen aan maandelijkse
evenementen en etentjes in een
restaurant in Best of Oirschot
–  deelnemen aan een- en meerdaagse
reizen van de PVGE
–  gebruik maken van korting in een
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De evenementencommissie is op zoek
naar versterking. In verband met het
stoppen van een paar leden willen wij
graag in contact komen met een aantal
mensen, die willen meehelpen bij het
voorbereiden van evenementen.
Wij vergaderen een keer in de maand
op maandagochtend en dan worden
de evenementen besproken die op
stapel staan en worden de taken
verdeeld over de leden van de
evenementencommissie. Wij streven

Evenementencommissie zoekt versterking

Reminder: Lunchconcert op 21 oktober in
Quatre Bras

 
Het heeft uitvoerig in de vorige Actief
gestaan, maar toch willen we u nog

naar een commissie van 10 leden om
de werklast voor ieder zo beperkt
mogelijk te houden.
Mocht je interesse hebben, neem dan
contact op met Chris Geerts, email:
chrisgeerts@onsbrabantnet.nl of
telefonisch op 06-46087827.
Wij zijn tevens op zoek naar een paar
vrijwilligers om te helpen bij de
kerstviering, bijvoorbeeld het
aanwijzen van parkeerplekken bij de
Kerstviering, indien u dit zou willen

doen, neem dan even contact op met
Chris.

even herinneren aan het Lunchconcert
dat op maandag 21 oktober in Quatre
Bras wordt gegeven in het kader van
de 75-jarige bevrijding van Best,
‘Lunchconcert’ betekent hier: u luistert
live naar mooie muziek, ten gehore
gebracht door virtuose, jonge musici
en u krijgt daar ook een smakelijke
lunch bij voorgeschoteld. .
Voor de muziek zorgen de cellist
Dmitry Drobko en pianiste Liza
Terentjeva, beide geboren in Letland,
prijswinnaars op diverse concoursen en
nu actief in o.a. Sint Petersburg. Zij
zullen werken spelen van o.a.

Voorfietser gezocht
De fietsclub wil in verband met het
stoppen van een van de voorfietsers, in
contact komen met mensen die nog
vitaal genoeg zijn om een keer in de
vier weken een route uit te zetten en
ook de locatie te bepalen waar we een
kop koffie of iets dergelijks kunnen
nuttigen.
Op de fietsdag is het dan de bedoeling
dat de voorfietser voorop fietst en dat

de route die is uitgezet dan gefietst
wordt. Je vormt een team met een van
de andere voorfietsers die op jouw
fietsdag dan als achterfietser fungeert.
Wil jij ons team komen versterken,
neem dan contact op met de clubcoach
Chris Geerts, op email:
chrisgeerts@onsbrabantnet.nl of
telefonisch op 06-46087827.

Schumann, Schubert, Saint-Saens,
Massenet en George Gershwin. De
lunch bestaat uit een kopje soep, een
broodje kroket en een broodje ham of
kaas, plus koffie of thee zoveel als u
wilt.
De evenementencommissie en Olga
van der Pennen, die dit georganiseerd
hebben, heten u van harte welkom. De
zaal van Quatre Bras is open vanaf
10.30 uur, het concert begint om 11.15
uur en de lunch om 12.30 uur. Kaartjes
voor dit concert plus lunch (of zo u
wilt: lunch plus concert) zijn
verkrijgbaar à € 16.00 bij CultuurSpoor.

voor het gebruik van de PC: dat kost
€ 10 per 50 minuten. Bel Joost op tel.
06-21404138 tussen 10 en 17 uur. 
 
  Vervoershulp:  
Als u zelf onverwacht geen vervoer
heeft naar een PVGE-activiteit, kunt u
Annelies Berende bellen (tel.

 
  Zorg- en dienstenwijzer: 
Alle zorg en diensten die in Best
beschikbaar zijn voor senioren staan
beschreven in dit uitgebreid
boekwerkje. U krijgt het gratis bij onze
secretaris. De actuele versie vindt u
online op www.seniorenraadbest.nl.    
  
 

06-36514118) om te regelen dat een
ander PVGE-lid u komt ophalen. Voor
vervoer naar andere bestemmingen
kunnen mensen met
vervoersbeperking de Algemene
Hulpdienst (tel. 0499-770136) bellen,
elke werkdag bereikbaar tussen 10 en
11.30 uur.  

Liza Terentjeva
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Hopelijk ontvangt u dit nummer van
Actief nog vóór 11 oktober, want dat is
de laatste datum waarop u nog – als u
Rabobanklid bent – in de Rabo
Clubsupport-actie vijf stemmen kunt
uitbrengen op verenigingen en
stichtingen, die u een warm hart
toedraagt. Met deze jaarlijkse
sponsoractie gaat dit jaar de Rabobank
in de regio Eindhoven € 400.000,
verdelen over de organisaties die zich
hiervoor aangemeld hebben in de
gemeenten Eindhoven, Best, Oirschot,
Son en Breugel, Veldhoven, Geldrop en
Heeze/Leende. De verdeling over alle
deelnemende verenigingen geschiedt
al naar gelang het aantal stemmen dat
op elke vereniging is uitgebracht.
PVGE Best doet al jaren mee aan deze
sympatieke sponsoractieactie, die
vroeger de ‘Rabo Clubkascampagne’
heette. Dat leverde vorig jaar € 690 op,
plus een extra bedrag dankzij de
originele presentatie bij de
bekendmaking van de uitslag.
 
Bestemming: Meezingmiddag.Dit jaar
gaan we het geld besteden aan de
organisatie van een bijzonder
evenement in 2020: een Meezingfestijn
voor alle senioren van Best. Eerder
bleek de Meezingmiddag al een succes,
waar veel senioren een fantastische
middag van herinnering en zangplezier
aan hebben beleefd. Vrolijke liedjes
van vroeger en de liedjes van de 50-er
en 60-er jaren kwamen direct bij ieder
een boven. Met versterking door onze
50 leden tellende Zanggroep BestLeuk
gaat het meezingen als vanzelf.
Wij willen bij dit festijn speciaal
senioren betrekken, die vanwege
fysieke of psychische belemmeringen,

eenzaamheid of hun financiële situatie
aan weinig of geen activiteiten van
welke aard dan ook kunnen
deelnemen. Een team van onze
vrijwilligers zal hen als speciale gasten
uitnodigen en aanmoedigen mee te
doen, hen ophalen, vergezellen en
begeleiden waar dat nodig is. Voor
deze gasten zal de middag volledig
gratis zijn.
Om dit mogelijk te maken vragen wij
u, als u lid bent van de Rabobank, op
ons te stemmen. En het zou fantastisch
zijn als ook uw gezinsleden, familie,
vrienden en kennissen een stem op
PVGE zouden uitbrengen.
 
Iedereen kan 5 stemmen uitbrengen.
Ga met de code die Rabobankleden
thuis toegestuurd hebben gekregen
naar de website www.rabo-
clubsupport.nl/regio-eindhoven/
deelnemers, kies daar bij ‘Club actief
in’ voor ‘Best’ en er verschijnt een hele

PVGE doet mee aan de Rabo
Clubsupportactie en heeft er een goede
bestemming voor

rij deelnemende organisaties in Best.
Halverwege staat de PVGE; u kunt daar
alles te weten komen over de
Meezingmiddag. Per persoon kunt u 5
stemmen uitbrengen, maar niet meer
dan 2 op dezelfde organisatie. Kijk ook
eens naar bijvoorbeeld KBO Best, Best
Zonnebloem, Stichting Bijna Thuis Huis
Best, Stichting Avondje-Uit, Stichting
Algemene Hulpdienst, St. Voedselbank
Best, Best on Wheels en nog meer –
allemaal organisaties, die zeker voor
senioren in Best een stem volop waard
zijn – en die wij dan ook van harte bij u
aanbevelen.
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Bescherming persoonsgegevens bij PVGE
Best (privacy-beleid)
Het is alweer ruim een jaar geleden dat
op 25 mei 2018 de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) in
werking trad, een verordening die
geldt voor alle lidstaten van de EU.
Doel daarvan is de bescherming van
gegevens van personen te waarborgen.
Elke organisatie werd verplicht vast te
leggen hoe zij de persoonsgegevens
van haar medewerkers of leden
waarborgt.
Bij het in werking treden van de AVG
leek het even of niets meer mocht.
Iedere organisatie werd uiterst
terughoudend bijvoorbeeld bij het
weergeven van personen op foto’s of
het aanhouden van een ledenregister.
Bij nader inzien is dit onterecht. Voor
foto’s geldt dat in organisaties gewoon
foto’s gemaakt mogen worden van
hun activiteiten waar de deelnemers
op staan afgebeeld. Ook mogen
persoonsgegevens worden opgeslagen
als die voor de organisatie en
uitvoering van de
verenigingsactiviteiten nodig zijn. Er
mogen achter niet meer gegevens
worden opgeslagen dan noodzakelijk

zijn. Ook mogen die gegevens niet aan
derden worden verstrekt en moeten de
gegevens afdoende beschermd zijn,
zodat zij niet door onbevoegden
kunnen worden ingezien.
De PVGE heeft voor haar privacybeleid
gebruik gemaakt van een model dat is
opgesteld door de Koepel van
Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden, KNVG. Voor de
gehele PVGE kan iedereen de
algemene regels inzien op de website
www.pvge.nl van de PVGE-koepel (op
het blad met de kop ‘De PVGE’ in de
index links, als ‘Privacy-beleid PVGE
Koepel’). Alle PVGE-afdelingen hebben
de specifieke privacyregels vastgelegd
in een privacy-beleid voor de afdeling,
zo ook PVGE Best, Het privacy-beleid
voor PVGE-Best vindt u op de website
www.pvge-best.nl (via het groene
tabblad ‘De vereniging’, dan via de
index ‘Statuten en HHR’ op de
onderste regel ‘Privacy beleid van
PVGE-Best’). Wie geen computer ter
beschikking heeft kan het beleid inzien
bij de secretaris.
Kort samengevat is het privacybeleid

van PVGE Best: Iedereen gaat met het
lid worden van de vereniging akkoord
met het gebruik van die
persoonsgegevens, die noodzakelijk
zijn voor het functioneren van de
vereniging zoals in het privacy-beleid
zijn beschreven. De vereniging staat er
borg voor dat deze gegevens alleen
gebruikt worden voor
verenigingsdoeleinden en dat de
gegevens alleen ingezien en gebruikt
mogen worden door degenen die
aangesteld zijn voor voorbereiding en
uitvoering van die verenigingsdoelen.
Voorts waarborgt de vereniging dat de
gegevens goed zijn beveiligd.

Appt u ook al?
 
Dan bent u als senior in goed
gezelschap. Want bijna de helft van
alle ouderen gebruikt tegenwoordig
WhatsApp tussen de 1 of 5 keer per
dag, 20 procent zelfs vaker. Dat is
onderzocht door bureau Motivaction.
Van de WhatsApp-gebruikers zegt 35
procent niet meer zonder WhatsApp te
kunnen.
Veel ouderen appen liever dan dat ze
telefoneren. Het is handiger en
makkelijker, kost minder tijd en geld.
En je kunt een berichtje (terug)sturen
wanneer het uitkomt. Veel ouderen
kijken ook graag naar de foto’s of
video’s die ze toegestuurd krijgen, bijv.
van kinderen of kleinkinderen en
sturen ook zelfgemaakte foto’s terug.
Steeds meer ouderen durven via hun
smartphone te betalen. Elke bank
heeft zo’n app, waarmee dat snel en

handig kan. Zo wordt de betaalapp
van de Rabobank dagelijks 2,5 miljoen
keer gebruikt.
 
Zorgen om privacy   
Ruim acht op de tien senioren zeggen
ook sociale media te gebruiken, zoals
Facebook, YouTube, Instagram of
LinkedIn. Daarbij maken velen zich
zorgen over de privacy. Bijna 2/3 past
daarom de privacy-instellingen aan.

Maar veel mensen weten niet welke
instellingen belangrijk zijn of hoe ze
deze kunnen instellen om hun
persoonlijke gegevens, foto’s en
video’s te beschermen.
Wil je graag betrouwbare uitleg over
het veilig gebruiken van sociale media?
Lees dan de tips op de website van
seniorweb, een organisatie speciaal
voor ouderen, op www.seniorweb.nl/
artikel/wees-verstandig-op-sociale-
media.
Uitgebreide informatie over WhatsApp
vind je op seniorweb.nl/whatsapp.
U kunt met uw vragen kun je ook
terecht bij de Seniorweb-groep in Best,
(tel: 0499-398258. b.g.g.
06-24873266, e-mail:
info@seniorwebbest.nl). Zij houden
elke week inloop-spreekuur in
Cultuurspoor op dinsdag- en
vrijdagmiddag (13.30 - 15.00 uur)  en
geven er cursussen op de woensdag -
en donderdagochtend (10.15 - 12.15
uur).  Zie www.seniorwebbest.nl.
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Genealogie, ofwel stamboomonderzoek

W
aar gaan we naar toe?
Daar hebben we plannen
voor gemaakt met een

einddoel voor ogen. Of we dat doel
halen is maar de vraag. En als we
het wel halen is dat dan langs de
door ons uitgestippelde weg of via
omwegen? Allemaal onzekerheden
waar we in het leven mee moeten
dealen.
Maar waar we vandaan komen ligt
vast. Alleen weten we het vaak niet
dus we moeten het onderzoeken.
Dat kan via stamboomonderzoek.
Genealogie is al enkele jaren zeer
populair bij een groter publiek. Daar
hebben artikelen in kranten en tijd
schriften aan meegewerkt. Vooral
het programma 'Verborgen verle
den' op t.v. heeft er voor gezorgd
dat steeds meer mensen geïnteres

seerd zijn in waar hun oorsprong
ligt. En in het t.v. programma
komen er soms verrassende uitsla
gen tevoorschijn.
 
Samen puzzelen met je
vooroudersSinds 2018 heeft de
PVGE-Best een genealogieclub. Er is
zoveel belangstelling voor dat de as
pirant genealogen in twee clubjes
ingedeeld zijn. Elke maand komen
we bij elkaar om onder de bezielen
de leiding van Leo Arendsen en
Koos Mulder uitleg te krijgen over
de systemen die gebruikt kunnen
worden. Zowel systemen waarmee
je alles kunt ordenen als, en vooral,
waar je kunt zoeken. Want nage
noeg alles is digitaal te vinden.
Je begint met jezelf af te vragen wat
je eigenlijk wilt weten? Je kunt op
zoeken waar een beroep vandaan
komt dat vaak in je familie voor
komt, of een talent. Of je wilt naar
je oudste voorouder, waar komt die
vandaan. Waar komt de familie
naam vandaan? En zo zijn er nog
wel meer vragen die je je vooraf
kunt stellen. Met het beantwoorden
van die vraag zorg je ervoor dat je
niet teveel gaat doen, want in no
time heb je zóveel informatie dat je
er geen raad meer mee weet. Daar
om is de genealogieclub ook zo
leuk, je leert er van Leo en Koos
maar ook van elkaar. In elke bijeen
komst worden vragen beantwoord
en weer een nieuw onderwerp aan
gekaart. En, wat erg leuk is, telkens

kan er een stukje puzzel van een
deelnemer opgezocht worden.
 
Prenten, foto’s en kaarten vertellen
een verhaalHet mooie is natuurlijk
om te starten met je familie te be
vragen. Wat weten zij nog van voor
ouders. Hebben zij wellicht nog
leuke verhalen, of informatie op pa
pier, zoals trouwboekjes, bidprent
jes, rouw- of trouwkaarten en vooral
foto's. Daar kom je vaak al een heel
eind mee. Vooral de verhalen die
nog verteld kunnen worden zijn in
teressant om te horen. En het is na
tuurlijk een sport om zo ver moge
lijk in de tijd terug te komen.
Er is over dit boeiende onderwerp
wel een boek te schrijven, maar het
voert te ver om hier gedetailleerd
op in te gaan. Is je belangstelling ge
wekt? Ik zou zeggen informeer eens
bij Leo of Koos. Het is een leuke
hobby waar je veel tijd in kunt stop
pen. Je wordt er wijzer van en krijgt
antwoorden over familieverhalen
die soms nog wel de ronde doen
maar waarvan niemand meer weet
hoe het nou echt zat. Ik spreek uit
ervaring als ik zeg dat het onder
werp je op een gegeven moment
pakt en je steeds meer wilt weten.
Wil je meedoen? Ik zou zeggen: join
the club.
Lucy Neggers.

Leo Arends in actie

 
Nieuwe leden 
Dhr. Hans Roosing
Mevr. Annie Driessens
Mevr. Erna Oosterhoff-Bol
Mevr. Wil Water
Mevr. Ingrid Vos de Wael-Brinksma
Mevr. Yvonne Jooren-Lips

Mevr. Hennie Cloin
Dhr. Harrie Bouwmans
Mevr. Franca Bouwmans-v.d.Linden
Dhr. Martin Verdonk
Mevr. Tonny Mooijman
Dhr. Cor Diemel
Mevr. Nelly Diemel-v.Hilten
Mevr. Tonneke Learbuch-der Kinderen

Dhr Jan van Liempt
Mevr. Annemarie Schout-Vriend
Dhr. Peter Stijntjes
Mevr. Anla Stijntjes-Willems
 
 
Overleden leden 
Dhr. M. Post
Dhr. Wim. Steenbergen
Dhr. Kees van Diesen
Dhr. Martien van den Heuvel

Van de ledenadministratie
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Verslag van de fietstocht naar buffelfarm
De Stoerderij

 

 
…. dat er bij de bezorgers van de
nieuwsbrief iemand is, die dit al 18 jaar
doet, dus vanaf het prille begin van
PVGE Best? Joop Schutte had zelfs de
grootste wijk met soms wel 100
adressen. Hij stopt er nu mee, wat
voorzitter Cor en PR-man Koos ertoe
bracht om Joop te bezoeken en hem
hartelijk te bedanken voor zoveel inzet
over zoveel jaren.
 
…. dat de ledenadministrateur van

PVGE Best, Betty Kon, afgelopen week
verhuisd is van Weegbree 90 naar
Molenveste 24? Dit is o.a. belangrijk
voor het inleveren van
clubinschrijfformulieren. Het e-
mailadres blijft
ledenadministratie@pvge-best.nl en ze
blijft telefonisch bereikbaar via
nummer 0499-375579.
 
…. dat PVGE Best tijdens de
Klompenrun in de Vleut op zaterdag
14 september met een kraam aanwezig
was op de locale markt, zodat de
mensen daar konden vernemen dat
PVGE met haar ca. 25 clubs, de vele
evenementen en reizen en praktische

Wist u dat.....

hulp aan de senioren in Best heel wat
te bieden heeft?.
 
……..dat de FPVG (= Federatie van
Philips Verenigingen van
Gepensioneerden), waar de PVGE lid
van is, haar website heeft
vernieuwd?  Op www.federatie.nl kunt
u lezen hoe de FPVG de belangen
behartigt van alle ex-
Philipswerknemers bij het Philips
Pensioenfonds, maar ook de algemene
pensioenbelangen – o.a. bij regerings
voornemens zoals over indexatie – via
de KNVG (Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden).
 
 

Met beelden van woeste, machtige
bisonachtige beesten in gedachten
togen wij per fiets naar de buffelfarm
De Stoerderij om daar de werkelijkheid
met eigen ogen te aanschouwen.
De tocht liep via Boskant naar Sint-
Oedenrode. Na de koffiestop bij café
Oud Rooi ging de rit via het
Dommeldal naar Breugel, waar we een
gezellige lunch namen in cafetaria De
Smickel. 
 

De Stoerderij
Bij De Stoerderij aangekomen, ontving
boer Arjan Swinkels ons hartelijke met
kopjes koffie van moeder Swinkels en
gaf hij een presentatie over zijn
bedrijf. Hij vertelde van zijn
achtergronden en wat hem er toe
bracht een buffelfarm te beginnen.
Rode draad in zijn betoog was zijn
behoefte om zelfstandig, kleinschalig
en biologisch veel met dieren in de
buitenlucht bezig te zijn. Dat
betekende wel dat Arjan zijn
producten in zijn winkeltje en vooral
via internet aan de man moet brengen
en ook veel educatieve activiteiten
moet uitvoeren. Tenslotte moet zijn
gezin er ook van kunnen leven.
 
De Buffels
Vervolgens ondernamen we een
wandeling door de velden naar de
buffels, 88 stuks in totaal. Aanvankelijk
liepen de buffels achter in de wei, te

ver voor een knuffel dus.
Maar omdat boer Arjan nu in de wei
liep dachten de buffels dat hij ze kwam
halen om ze naar huis te brengen, Ze
verzamelden zich daarom bij de draad,
het dichtst bij huis.
Daarmee hadden we alsnog de
mogelijkheid een buffel te knuffelen,
eigenlijk aaien.
Tot slot gaf Arjan nog een proeverij
van zijn producten: melk, yoghurt,
mozzarella en ijs. De buffelmelk is
rijker aan vet, maar armer aan
cholesterol dan koemelk.
Yoghurt en mozzarella van buffelmelk
hebben een meer pittige smaak dan
die van koemelk.
Het bezoek aan de farm werd
beëindigd met een bezoek aan het
winkeltje waar toch nog aardig wat
producten werden gekocht. Daarna
fietsten we weer huiswaarts.
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Inning contributie / opzegging lidmaatschap

D
e vrijwilligers bij PVGE-Best
doen hun best om het de
leden naar de zin te maken in

de circa 30 clubs, bij allerlei evene
menten en reizen en bij diverse vor
men van hulp en ondersteuning (be
langenbehartiging). Zij doen dat be
langeloos met veel enthousiasme en
volle inzet.
Om alle activiteiten goed te organi
seren is er contributie nodig: vereni
gingscontributie en clubcontributie.
Deze worden elk jaar per automati
sche incasso geïnd, en wel aan het

begin van het jaar en gelden voor
het hele jaar (bij sommige clubs is de
inning halfjaarlijks). Daarvoor hoeft
u zelf dus niets te doen. Het eerste
jaar betaalt u contributie naar rato
van het aantal maanden dat u dan
lid bent.
Mocht u het lidmaatschap van de
PVGE of van een club willen of moe
ten beëindigen in 2020, houdt u er
rekening mee, dat u het lidmaat
schap dan al vóór 1 december 2019
moet opzeggen om ongewenste ver
rassingen te voorkomen. Bent u na

melijk later met opzeggen, dan zal
het PVGE-lidmaatschap automatisch
verlengd worden tot het einde van
2020 en zal ook de contributie over
2020 automatisch worden geïnd. Als
u in 2020 tussentijds opzegt wordt
er geen restitutie verleend voor de
maanden tussen opzegging en het
jaareinde. Zo zijn de regels ooit vast
gesteld…...

 
Garage van de Sande aan de
Nieuwstraat was jarenlang een graag
geziene deelnemer aan de
kortingsactie van KBO en PVGE. Maar
eigenaar John was aan een nieuwe
uitdaging toe (bij ASML) en verkocht
begin dit jaar de garage aan René en
Tanja van der Louw uit Best. Dat was
een uitgekiende zet, want René is
meer dan een doorgewinterde
automonteur, had al een
autowerkplaats met aardig wat
klanten aan de St. Oedenrodese weg
en wilde graag iets groters en beter
gelegen. Met de garage van John met
o.a. drie bruggen is hij nu reuze in zijn
sas. En natuurlijk heeft hij zich ook
aangesloten bij de KBO/PVGE-
kortingsactie en krijgt nu zoals elke
nieuwe deelnemer een introductie-
artikel in de beide nieuwsbladen.
 
De garage heet nu ‘Di-Air van de
Sande’. Waarom Di-Air? Tanja, zijn

vrouw en gastvrouw voor de klanten
legt het uit: Di is van diagnose en Air
van airco – dat zijn René’s
specialiteiten. In diagnoseapparatuur
en airconditioning in auto’s heeft René
zoveel expertise gekregen, dat hij vaak
werd gebeld door andere
garagehouders als ze er zelf niet uit
kwamen. René is “gek van auto’s”: zijn
vader was vrachtwagenchauffeur, heel
jong zat hij al aan brommertjes te
sleutelen en vanaf zijn 18e is hij altijd
met auto’s bezig. René kent auto’s van
binnen en van buiten, alle merken, van
Kia tot Mercedes en alle storingen
weet hij op te lossen, ook als het aan
de elektronica ligt. Soms moet hij dan
hulp inroepen van dealers, die via een
online verbinding met zijn auto de
storing oplossen, zoals chirurgen ook al
doen met patiënten in een
operatiekamer ver weg.
 
De liefde voor het vak kun je bij René
merken als je met hem praat. Hij is een
joviale, goedlachse maar ook serieuze
en betrouwbare man. Het belangrijkste
vindt hij de service naar de klanten. Hij
is open van 8 tot 6, maar zit af en toe
ook ‘s avonds door te werken. Je kunt
altijd bij hem aanwippen als je iets niet
vertrouwd aan je auto, hij heeft haal/

Garage Di-Air van de Sande doet mee aan
de KBO/PVGE-kortingsactie

breng-service, heeft vervangende
auto’s, een leenfiets en een wasbox.
Alle storingen weet hij op te lossen,
zegt Tanja. Kwestie van inzicht, feeling
en ervaring, veel ervaring. Als mensen
onverwacht stukken krijgen, probeert
hij ze zo snel mogelijk te helpen. Hij
heeft de jonge monteur Dennis in
vaste dienst en een jongen in
opleiding. Het enige wat sommige
klanten jammer vinden is dat hij de
pomp en het winkeltje niet heeft
kunnen overnemen: de benzinetank
had John al vóór de verkoop uit de
grond laten halen.
De korting die René aan KBO-ers en
PVGE-ers biedt bestaat uit € 10 bij elke
APK van een benzine-auto en een
gratis APK bij elke grote beurt. Wel je
lidmaatschapskaart laten zien, voordat
Tanja de factuur opmaakt!
 
N.B. Voor de goede orde melden we,
dat er nog een tweede deelnemer aan
de KBO/PVGE-kortingsactie is, die een
soortgelijke korting aanbiedt als Di-Air,
namelijk het APK-bedrijf van Rijssel.
De redactie
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Alle leden en andere belangstellenden
voor het maken van reizen in
groepsverband nodigen we uit op
vrijdag 25 oktober van 13.30 tot 17.00
in de Kadans (zaal Gagel) voor een
gezellige middag Trefpunt Reizen. U
kunt dan o.a. kennis nemen van de
reizen die wij als PVGE Best voor 2020
willen gaan ondernemen.
Met een presentatie tonen we de
geplande reizen voor volgend jaar.
Reizen van 6 tot 11 dagen naar de
Baltische staten, en voor Engeland de
keuze naar Sussex of naar het
prachtige Lake District. Ook dit jaar
weer een 5-daagse reis voor senioren,
wat dichter bij huis, dit keer naar
Friesland met allerlei leuke uitstapjes.
Uiteraard houden we ook weer mooie
dagtochten.
 
Terugblik op 2019 
Op deze middag kijken we aan de
hand van foto’s en film ook terug op
de reizen die we dit jaar hebben

Vrijdag 25 oktober: Trefpunt Reizen
Waar gaan we in 2020 naar toe?

gemaakt. We zijn een dagje naar het
stadje Oudenaarde en naar Urk
gegaan, we maakten een vakantiereis
van 10 dagen naar Italië - Cattolica en
een 8-daagse reis naar Noorwegen. En
we besloten ons reisprogramma met
een 5-daagse reis naar Noord-Holland –
Bergen aan Zee.
Samen met u willen we deze middag
bovendien peilen welke reizen bij u in
de smaak vallen, zodat we ook voor

2021 weer een mooi reisprogramma
kunnen maken. En natuurlijk zijn er
hapjes en een drankje. De toegang is
gratis.
Heeft u interesse om aanwezig te zijn
op Trefpunt Reizen? Vergeet dan niet
u aan te melden via het
inschrijfformulier in dit blad of via de
website. Aanmelden kan tot uiterlijk
20 oktober 2019.

 

Op Restaurant: op 7 november in
Oirschot 
De laatste reservering in 2019 van Op
Restaurant is toch nog Hof van Solms
geworden. Het zag er naar uit dat het
niet meer mogelijk was, maar voor een
diner voor leden van PVGE zijn ze toch
open. We gaan donderdag 7 november
dus naar Hof van Solms in Oirschot. Het
is een 3 gangen diner voor € 18,00 per
persoon exclusief drank. We beginnen
met het diner om 18.00 uur. Iedereen is
welkom vanaf 17.15 uur. We hopen
dat de ervaring ook deze keer weer
goed is.

In Best en
omgeving

 
In december is er geen Op Restaurant.
Wel vindt op 14 december de
Kerstviering van de PVGE plaats,
waarover u elders in dit nummer meer
leest.
 
Donderdag 7 november 2019
Restaurant Hof van Solms
Koestraat 16, Oirschot

Op Restaurant gaan is voor alle leden
toegankelijk. Reserveren dient
schriftelijk te gebeuren De eerste
gasten komen meestal rond half zes.
Vanaf zes uur kan er dan worden
geserveerd. Na het diner is natafelen
bij een kopje koffie of thee erg
gezellig. Na afloop rekent u zelf – dus
individueel – met de restauranthouder
af. Mocht u korter dan 4 dagen van te
voren besluiten toch maar niet te gaan,
dan kan het restaurant u toch het
bedrag voor het menu in rekening
brengen. 
 
Opmerking: 
U kunt niet telefonisch reserveren,
aangezien u zelf dan geen bewijs heeft
dat u heeft gereserveerd. Een
introducé, die nog geen lid is van de
PVGE, mag 1 x ter kennismaking mee.
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Wat voor spellen je allemaal kunt spelen bij
de bordspellenclub....!

 
Wie van bordspellen houdt, staat
versteld van de hoeveelheid
bordspellen die je bij onze Bordspellen
club kunt spelen. Die zijn allemaal
bijeen gegaard door clubcoach Paul
Holtermans. We hebben hem eens op
de man af gevraagd, wat hij zoal te
bieden heeft. En hier is zijn antwoord.

Sinds we met de Bordspellenclub
begonnen zijn, zo’n 6 jaar geleden, zijn
er al meer dan 50 spellen op tafel
gekomen. We begonnen met
Carcassonne, een eenvoudig legspel als
basis voor nog meer spellen van deze
serie. En daarna volgden er gauw
meer.

 
Carcassonne:
– basisspel
– Jagers en verzamelaars
– Amazone
– De stad .
Kolonisten van Catan:
– basisspel
– Steden en ridders
– Chinese muur
– Catan in de oerijd
Ticket to ride:
– basisspel Europa
– Nederlandse
– Duitsland
– Frankrijk
 
Nog 2 treinspellen:
– Santa Fe rails
– Koplopers en dwarsliggers
 
Internationale toppers:
– Puerto Rico
– El Grande
 
En verder:
– Beursspel
– Las vegas
– Atlantis
– Marco Polo
– Samurai
– El Gaucho
– Istanbul
– Pueblo
– Lorenzo
– Finca
– Maharadja

– Havanna
– Fresco
– Rhodes
– Lancaster
– Luxor (2018)
– Azul (2018)
– M!
– Diamant club
– Blokus (2 versies)
– Regenwormen
– Paniek in de wei
– Koopmanshuis
– Stenen tijdperk
– Freibeuter
– Thurn und Taxis
– Rattus
Deze week kwam er nog  Louis XIV. bij.
We kunnen nog jaren vooruit, want er
staan ook nog meer dan 100 andere
spellen in de kast. Als mensen zelf
bijzondere spellen willen kopen,
moeten ze wel in een speciaalzaak zijn,
zegt Paul. De ervaring leert dat dat
beter is dan op internet te bestellen.
 
De Bordspellenclub komt elke
dinsdagmiddag bij elkaar van 13.30 tot
17.00 uur, en 2-wekelijks op de
donderdagavond van 19.30 tot 23.00
uur. Het is bij de leden thuis – dat
spreken ze onderling af. Bent u
geïnteresseerd? Speel eens een
middagje of avondje mee. Bel Paul
Holtermans op 0499-390899 of mail
naar familieholtermans@hotmail.com.

“Met elf rijders en één passagier
vertrokken we om half tien vanuit
Helmond naar Duitsland. Prachtig
weer, gepoetste motoren, rijders met
goeie zin, voldoende brandstof, wat
een leven…!
We reden via Venray naar De
Maasduinen. Bent u daar ooit

Bent u motorrijder? Bij PVGE Helmond kunt
u zich uitleven
 
 
Om een indruk te krijgen van de
motorclub TOP (afkorting voor
Toeristisch Op Pad) bij PVGE Helmond,
kunt u hier het verhaal lezen over een
mooie tocht die elf motorrijders met
de club hebben gemaakt naar
Duitsland.
 

 Clubcoach Paul Holtermans

16



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. 2329997 
De rollatorwinkel.nl 
Industrieweg 160C tel. 700823 
Drukkerij Peters-Lodewijks 
Industrieweg 120, tel. 370247
Di-air van de Sande
Nieuwstraat 64, 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@loesjeladiesfit.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 fin.coaching
Marion Klijma, tel. 06-11161607
Relax Massage Best 
Afspraak via tel. 06-19820009 

Apotheek de Schakel
De Schakel 2, tel. 374235
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

geweest? Het is een geweldig mooi
groen gebied aan de andere kant van
de Maas. Met flauwe bochten een
prachtig traject voor motorrijders. In
Kevelaer legden we aan voor een kop
koffie. Daarna koersten we ‘naar
boven’, via Uedem richting Kleef. Dat is
een mooie tocht door het Reichswald.
Onderweg hebben we geluncht, in een
plaatselijk burgerrestaurant een burger
of pannenkoek gegeten.
Nijmegen hebben we benaderd vanuit
de Ooij-polder. Dat blijft een prachtig
natuurgebied, waar we dan ook veel
wandelaars en fietsers op de dijken
tegen kwamen. Voor ons als
motorrijders betekende dat oppassen
en iets minder snel bochtenwerk. We
hebben de stad Nijmegen ontweken

door net voor Nijmegen terug te rijden
naar Beek. Van Beek ging het langs de
Heilige Landstichting over de
Zevenheuvelenweg naar Groesbeek en
verder door naar Boxmeer. Niet over
doorgaande wegen, maar lekker over
de smalle achterafweggetjes. Van
Boxmeer ging het over Sint Anthonis
en Milheeze naar Helmond terug.
Moe en voldaan ben ik thuis
gearriveerd en heb me beloond ‘voor
goed rijgedrag’ met een koud pilsje.
Mooie vakantiedag, lekker ritje op
mijn Honda, leuke club met aardige
mensen.. Met dank aan de
motorvrienden voor de gezelligheid en
hun veilige rijgedrag”.

 
Informatie over Motorclub TOP:: De
leden van MC TOP zijn actieve 50+
motorrijders. Zij zijn nog relatief jong
van jaren en zeker van hart. Er is een
groep Korte ritten, die ritten van 50
km met meerdere koffiestops
onderweg een prima invulling vindt,
een groep die middenlange afstanden
rijdt – ergens tusssen 150 en 300 km en
een groep Lange afstanden die meer
dan 300 km per dag wil rijden, zij gaan
vroeg op pad en zijn laat weer terug.
Wilt u nog meer informatie? Stuur een
e-mail naar de coördinator
hanvanderaart@gmail.com of info@mc-
top.nl of bel tel 0493692948
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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. ...............................................................................................................................

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

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

Datum: ……………….................….........….    Handtekening: ……..........................
	
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, 
hij/zij binnen 56 dagen via internet opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

INSCHRIJFFORMULIEREN

Inschrijfformulier 
Kerstviering op 14 december 2019 
van 13.00 - 20.00 uur in 
’t Heerbeeck College in Best

Inschrijven tot uiterlijk 23 november 2019. 
Incasso: maandag 9 december 2019.

A.u.b. inleveren bij: Mevr. C.M. Bolhuis-Luijten, 
Oranjestraat 5, 5682 CA Best tel. 395422.

Komt u met de auto?:    
 ja   neen

Kunt u iemand meenemen?:   
 ja  neen

Hebt u een invalide parkeerplaats nodig?:  
 ja  neen

Wilt u meerijden?:    
 ja  neen

Hebt u dieetwensen?: 

De kosten van deze activiteit bedragen €12,50 p.p. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inschrijfformulier 
Trefpunt reizen (voor alle leden en 
belangstellenden)
op vrijdag 25 oktober 2019

Inschrijven tot uiterlijk 20 oktober 2019
Met dit inschrijfformulier of via de website 
www.pvge-best.nl onder Evenementen.

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:
Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 
(06-50638128)

Kosten: Gratis toegang



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

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

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

Datum: ……………….................….........….    Handtekening: ……..........................
	
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, 
hij/zij binnen 56 dagen via internet opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

INSCHRIJFFORMULIEREN

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

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

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

Datum: ……………….................….........….    Handtekening: ……............................
	
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, 
hij/zij binnen 56 dagen via internet opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Er wordt niet automatisch geïnd; iedereen betaald zelf in het restaurant.	

Inschrijfformulier bridgekampioen-
schap van PVGE-Best op 
vrijdag 22 november 2019 
van 13.30 – 20.00 uur in de Kadans

Inschrijven tot uiterlijk 2 november 2019. 
Incassodatum 18 november 2019.

A.u.b. inleveren bij: Mevr. C.M. Bolhuis-Luijten, 
Oranjestraat 5, 5682 CA Best tel. 395422.

Ik heb wel/niet een eigen bridgepartner. 

Naam bridgepartner: ...............................................................

Eventuele dieetwensen: ..........................................................

De kosten van deze activiteit bedragen 
€15,00 p.p. 

Inschrijfformulier Dinsdag 
5 november: Treinreis Amsterdam  

Inschrijven tot uiterlijk 11 oktober 2019,
incasso 28 oktober 2019

A.u.b. inleveren bij: Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 
5683 NP Best (0499-330044)

Kosten:   €45,00 met MK; 
   €60,00 voor zonder MK;

(uw keuze aankruisen)

Inschrijfformulier voor 
Op Restaurant op 7 november

  Donderdag 7 november 2019, 
 Restaurant Hof van Solms
 Koestraat 16, Oirschot,  
 
 3 gangen diner voor € 18,00 per persoon  
 exclusief drank.

Dit formulier inleveren bij Corrie Hijnen, 
Kruisparkweg 60, Best. 
Alleen als u geen computer heeft!!
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Heeft u last van een branderig of
stekend gevoel in de voorvoet bij
staan, wandelen of sporten? U bent
niet de enige! Onderstaande tips
kunnen mogelijk uw klachten
verminderen.
 
Verschillende voorvoetaandoeningen  
Er zijn verschillende klachten die aan
de voorvoet kunnen ontstaan. Hierbij
kan worden gedacht aan eelt en
likdoorns, kapselirritatie van de kopjes
van de middenvoetsbeentjes en
mortonse neuralgie.
 
Eeltvorming is een natuurlijke reactie
van het lichaam om de huid en
onderliggend weefsel te beschermen.
Eelt ontstaat door druk en wrijving.
Een likdoorn (eksteroog) is ook eelt,
maar dit eelt groeit naar binnen.
Wanneer de eeltlaag te dik wordt kan
dit te veel gaan drukken en
pijnklachten veroorzaken.
 

Voorvoetklachten

Op het het Heerbeeckcollege gaat in
februari 2020 voor de vijfde
achtereenvolgende keer de 
voorstelling ‘Beste opa’s & oma’s’
gespeeld worden, een voorstelling van
leerlingen van het Heerbeeckcolles
samen met hun opa‘s en oma’s. Elk jaar
weer aangrijpend en ontroerend. Het
toneelstuk is elk jaar anders: Op de
repetities komt het toneelstuk door
eigen inbreng  tot stand. Dit jaar zal in
de voorstelling aandacht geschonken
worden aan ‘75 jaar vrijheid, vrijheid

toen en nu.’ Ook gaat men in zee met
filmopnames in combinatie met
theater. Het beloofd een prachtige
voorstelling te worden.
Om dit te kunnen verwezenlijken is
men op zoek naar (leen)opa’s en oma’s
of ouderen die mooie verhalen hebben
over de oorlog en de bevrijding en die
het leuk zouden vinden om eens op de
planken te staan. Acteerervaring is niet
nodig. Zin om te spelen wel!
Repetities zijn elke dinsdagmiddag,
15.00u – 16.45u vanaf 12 november op

het Heerbeeckcollege in Best. Er wordt
niet gerepeteerd in de schoolvakanties.
De voorstellingsdagen zijn op 19 en 20
februari 2020 in Best.
Hebt u zin om, onder leiding van
regisseur Michèle Rijzewijk, samen met
enthousiaste leerlingen van het
Heerbeeck College een hele mooie en
ontroerende voorstelling te spelen? En
bent u op bovenstaande momenten
beschikbaar? Stuur dan een mail met
uw gegevens naar Annabelle Morvan 
(Docent theater Heerbeeck College): a.
morvan@heerbeeck.nl
 

Spelers gezocht voor theatervoorstelling
"Beste opa's & oma's"

Ook verdwijnt bij het ouder worden de
vetlaag onder de kopjes van de
middenvoetsbeentjes. Hierdoor
verdwijnt de noodzakelijke vering,
waardoor kapsel irritatie aan de kopjes
van de middenvoetsbeentjes kunnen
ontstaan.
 
Mortonse neuralgie is een
zenuwbeknelling tussen twee
middenvoetsbeentjes waardoor de
beknelde zenuw geïrriteerd en
opgezwollen raakt. De pijn kenmerkt
zich door het scherpe karakter van een
‘zenuwpijn’, die gevolgd wordt door
een branderig gevoel. De pijn wordt
gevoeld in de voorvoet en straalt soms
uit naar de tenen. Vaak is er ook
sprake van tintelingen en/of een doof
gevoel in de tenen.
 

Oorzaken en adviezen  
Voorvoetklachten ontstaan vaak als
gevolg van een verkeerd looppatroon,
verkeerd schoeisel of een afwijkende
stand van de voeten.
Het dragen van de juiste schoenen kan
voorvoetklachten flink verminderen.
Het is belangrijk om druk op de kopjes
van de middenvoetsbeentjes te
verminderen. Dit kan bereikt worden
door het dragen van schoenen met een
ruime neus en lage hakken. Tevens
kunnen schoenen met een extra
demping de pijn verzachten.
 
Mochten er toch klachten ontstaan aan
de voorvoet die niet te verhelpen zijn
met de juiste schoenen dan kan
podotherapie Brons mogelijk een
oplossing bieden, te denken aan het
verwijderen van eelt en het maken van
hulpmiddelen zoals ortheses en zolen.
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Caleidoscoop: Wat, wie, waar, wanneer bij
PVGE Best 
 
CLUBS 
Naast de clubnaam staat de
jaarcontributie, soms in meerdere
termijnen (bijv. 4x € 25).
Men wordt clublid na aanmelding bij
de clubcoach, hier vermeld na ‘Info:’
 
Biljartclub 2x € 27,50Info: Sjef van
Gastel, 0499-390355,
vangastelsjef@gmail.com
Elke dinsdag 9.00-12.00 uur in Kadans
 
BordspellenclubInfo: Paul Holtermans,
0499-390899,
familieholtermans@hotmail.com gratis
Elke dinsdag 13.30-17.00 uur. Om de 2
weken: donderdag 19.30-23.00 uur
Beurtelings bij leden thuis, in onderling
overleg.
 
Bridgeclub 
Info: Dick Abbink, 0499-373839,
gdabbink@onsbrabantnet.nl € 12,-
Maandelijks elke 1e vrijdag 19.15 uur
in Kadans,
 
Computergebruikersclub € 10,- 
Info: Rob Bol, 0499-373814, robert.
bol@onsbrabantnet.nl
Maandelijks elke 2e donderdag
14.00-16.30 uur in Kadans
 
Fietsclub € 5,- 
Info: Chris Geerts, 0499-313979,
chrisgeerts@onsbrabantnet.nl
April t/m oktober: elke woensdag 13.30
uur, vertrek vanaf Prinsenhof
 
Fotoclub € 20,- 
Info: Dick Oostra, 0499-371047,
djoostra@onsbrabantnet.nl
2 x per maand volgens afspraak,
9.30-12.00 uur in Kadans
 
Genealogie € 30,- 
Info: Koos Mulder, 0499-850180,
genealogie.best@ziggo.nl
1 x per maand in ‘t Tejaterke
Club 1: maandag 13.30-16.00 uur,
club2:: 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: Esther van der Vijfeijke,
0499-395736,
esthervandervijfeijke@home.nl
Vrijdags 3 x per maand 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 van Laarhoven,
0499-399266 cjawvanlaarhoven@gmail.
com
Elke 2e en 4e woensdag van de maand,
9.30-11.30 uur in de
ontmoetingsruimte Gasterij van
Archipel Nazareth
 
Leesclubs gratis 
Info: Ton Vermaesen, 0499-371741,
ajvermaesen@onsbrabantnet.nl
De drie leesclubs komen ieder bij een
van de deelnemers thuis bij elkaar
en spreken af op tijdstippen dat het de
gastvrouw/gastheer uitkomt.
 
Nordic walkingclub € 5,- 
info: Ria van de Ven, 0499-391623
riavandeven29@kpnmail.nl
Elke maandag en vrijdag, 13.30 uur,
start vanaf de Blokhut
 
Nordic fitnessclub € 5,- 
Info: Arie Brands, 0499-395829,
abrands46@gmail.com
Elke woensdag, 9.30 uur, start vanaf
het Joe Manntheater
 
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 Koor € 40,- 
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 uur in
buurthuis ‘t Centrum
 
Rikclub € 10,- 
Info: Christ Tunders, 0499-391623,
cmtunders46@kpnmail.nl
September t/m april maandelijks 2e en
4e vrijdag 13.15 uur in ‘t Tejaterke
 
Schilderclub maandagmiddag € 37,50 
Info: Jolien Wiertz, 0499-330044,
jjwiertz@onsbrabantnet.nl
Elke maandag 13.30-16.30 uur in
Kadans
 
Schildersclub donderdagmorgen € 31,- 
Info: Suzanne Rood, 0499-324888,
setsuespain@gmail.com
Donderdags, 2 x per maand, 9.30-12.30
uur in Kadans
 
Theaterclub € 7,50 
Info: Wim Zijlstra, 0499-372373,
wzijlstra@onsbrabantnet.nl
Ca. 4 x per jaar. Vertrek: parkeerterrein
Den Ekker.
Het jaarprogramma staat op de
website. Aanmelden voor een
voorstelling
niet via inschrijfformulier, maar via
bovengenoemd telefoonnr./e-
mailadres.
 
Treinreisclub € 5,-Info: Cor van den
Bosch, 06-50638128,
jocobowi@onsbrabantnet.nl
Ca. 6 x per jaar, aangekondigd in
nieuwsbrief, vertrek vanaf station.
Elke reis wordt aangekondigd op de
website en in het nieuwsblad.
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Wandelclub € 5,- 
Info: Nelleke Blitterswijk, tel.
06-12269680, nelleke@blitterswijk.
name
Elke donderdag 9.00 uur, start vanaf
de Lidwinakerk, Raadhuisstraat 209
 
Yogaclub 5 x € 52 
Info: Ans van der Steen, 0499-396098,
ansvandersteen45@gmail.com
Club 1: elke dinsdag 9.15 -10.20 uur in
‘t Tejaterke
Club 2: elke dinsdag 10.30 -11.35 uur in
‘t Tejaterke
Club 3: elke woensdag 10.30 -11.35 uur
in ‘t Tejaterke
 
Zanggroep BestLeuk € 20,- 
Info: Ton van der Steen, 0499-396098,
tonvandersteen@gmail.com
Maandelijks: 1e dinsdag 14.00-16.00
uur in buurthuis ‘t Centrum
 
NOG MEER ACTIVITEITEN 
Voor onderstaande activiteiten moet u
zich per keer aanmelden via een
inschrijfformulier in dit nieuwsblad of
op de website www.pvge-best.nl.
 
Maandelijkse evenementen 
Info: Chris Geerts, 0499-313979,
evenementen@pvge-best.nl
Ca. 12 evenementen per jaar,
georganiseerd door
Evenementencommissie
 
Op Restaurant 
Info: Wim Steenks, 06-83335445,
wsteenks@gmail.com
en Corrie Hijnen, 06-10070116,
cmhijnen@onsbrabantnet.nl
Elke maand om 18.00 uur in steeds een
ander restaurant.

 
Bus/vliegreizen 
Info: Cor van den Bosch, 06-50638128,
jocobowi@onsbrabantnet.nl
Ca. 4 keer per jaar en een jaarlijkse
bijeenkomst ‘Trefpunt reizen’
 
Treinreizen
Info: Cor van den Bosch, 06-50638128,
jocobowi@onsbrabantnet.nl
Hiervoor moet u lid zijn van de
Treinreisclub
 
LEDENSERVICE 
Belastinginvulhulp en financiële
ondersteuning 
Info: Leo de Wals, 0499-310309,
leodewals@hotmail.com
 
Cliëntondersteuning: 
Info: Annelies Berende, 06-36514118,
anneliesberende@hotmail.com
 
Clubcoördinatie en zaalhuur: 
Info: Sjef van Gastel, 0499-390355;
clubcoordinator@pvge-best.nl
Voor aanmelden van nieuwe clubs en
alle zaalreserveringen
 
Collectieve belangenbehartiging 
Info: Toos de Groen, 0499-396608,
collectievebelangenbehartiging@pvge-
best.nl
via samenwerking met KBO-Best in de
SeniorenRaadBest
 
De Handreyking / Individuele
belangenbehartiging 
Info: Annelies Berende, 06-36514118,
clientondersteuner@pvge-best.nl
 Attentie bij vreugde en verdriet: zie
hieronder.
Klushulp: Harry Zenner, 0499-390236
Computerhulp: Joost van Hak,
06-21404138
Hulp bij thuisadministratie: vacature

 
Vreugde & Verdriet 
Info: Nellie Leijtens, 0499-372907 en
Geertje Peeters, 0499-392917,
geertjepeeters@onsbrabantnet.nl
Bij huwelijksvieringen, overlijdens en
lange ziektes: aanmelden bij
bovengenoemde personen
 
Winkelkortingsactie KBO/PVGE 
Info: John Peeters, 0499-392917,
johnpeeters@onsbrabantnet.nl
 
Penningmeester 
Info: Rob Bol, 06-22904310,
penningmeester@pvge-best.nl
IBAN-rekeningnummer Rabobank:
NL49RABO 0120 2466 78
 
PR en communicatieredactie 
Info: Koos Mulder, 0499-850180, pr-
communicatie@pvge-best.nl
Redactie Nieuwsblad en nieuwsflits,
John Peeters, 0499-392917,
en Lucy Neggers, 06-12553873,
redactie@pvge-best.nl
Website beheer: Herman Wester,
0499-396663, herman.
wester@onsbrabantnet.nl
 
Ledenadministratie 
Info: Betty Kon, 0499-375579,
ledenadministratie@pvge-best.nl
 
Secretariaat 
Info: Christ Tunders, 06-49970867,
secretaris@pvge-best.nl
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Rob Bol 
Penningmeester
Wintereik 1 5682 HN Best  
GSM 06-22904310
penningmeester@pvge-best.nl

Cor van den Bosch Voorzitter
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 
GSM. 06-50638128
voorzitter@pvge-best.nl

Annelies Berende 
WMO-aangelegenheden
Hulst 5  5682 HX Best  
06-36514118
clientondersteuner@pvge-best.nl

Chris Geerts 
Vice voorzitter en Voorzitter 
Evenementencommissie
Rijpheuvel 10 5685 BT Best 0499-313979
evenementen@pvge-best.nl

Christ Tunders Secretaris
Raadhuisstraat 46 5683 GG Best
Tel. 0499-391623
GSM 06-49970867
secretaris@pvge-best.nl

Sjef van Gastel Coördinatie Clubs 
Zaalhuur clubs
Michiel de Ruijterstraat 62 5684 BM Best 
GSM 06-83214814
clubcoordinator@pvge-best.nl

Toos de Groen 
Lokale Collectieve 
Belangenbehartiging
Pelgrimshei 44
5685 HT Best  
0499-396608
collectievebelangenbehartiging@pvge-best.nl

Koos Mulder
PR & Communicatie
Esdoornstraat 19 5682 CM Best
0499-850180
pr-communicatie@pvge-best.nl
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