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Voorwoord

Beste mensen,
 
We zijn alweer een maand op weg in het nieuwe jaar. Nog geen Algemene
Ledenvergadering gehad om te bespreken wat we allemaal gaan doen, maar die
komt wat later: op 4 maart. Het gaat dan weer naar de lente, de vaccinatiegraad
zal dan flink gestegen zijn en met een beetje geluk kunnen we weer gewoon bij
elkaar komen!
Na een herstart in november bracht december dat we toch weer even een aantal
binnen-activiteiten hebben stopgezet. De afname van activiteiten zien we terug
in een lichte terugloop in het ledental.
 
Maar we laten ons niet uit het veld slaan. We mogen ook weer nieuwe leden
verwelkomen die lid werden na deelname aan de activiteiten die wel konden
doorgaan. Het bestuur en alle organisatoren en vrijwilligers hebben het voor-
nemen om een volledig jaarprogramma voor te bereiden, alsof er geen beper-
kingen zijn. Als iets niet door kan gaan, dan verplaatsen we het gewoon verder-
op, zodat het wel doorgaat als het weer kan!
 
Af en toe moeten locaties dicht blijven, maar voor buurthuizen gelden wat
uitzonderingen. Zo blijft ons Senioren Trefpunt, als het enigszins kan open. Voor
degenen die in clubs deelnemen: vraag je clubcoach wat mogelijk is. De club-
coach kan altijd bij de clubcoördinator, Sjef van Gastel, navraag doen waar je
elders terecht kan. Er kan vaak meer dan je denkt. Wel met inachtneming van de
standaardregels: anderhalve meter, mondkapje tot je op je plaats zit en handen
wassen.
 
In deze Actief staan weer veel activiteiten waar je op kunt inschrijven. Treinreis,
musicals, een lezing over Beethoven of de nieuwe club voor beluisteren van
klassieke muziek. En als je lekker wilt bewegen, hou dan de aankondigingen voor
de maandevenementen van Adrie Brands in de gaten in Groeiend Best of doe
mee met de fietspuzzeltocht en/of de fietsvierdaagse. Wil je aan je gezondheid
werken maar weet je nog niet hoe, schrijf dan in op het project “GezondBest
samen fit”.
 
Voor mensen die het stilzitten beu zijn en wat willen ondernemen zijn er nog
prachtige kansen om zich in te werken als vrijwilliger. Je bent dan goed bezig,
werkt samen met anderen om activiteiten in onze vereniging voor te bereiden of
op te starten zodra het kan. Zo kun je bijvoorbeeld meehelpen in onze evene-
mentencommissie, in het voorbereiden van reizen en bij activiteiten in een van
onze clubs.
We zoeken ook vrijwilligers die zich op sociaal gebied willen inzetten: als
bezoeker van leden die vreugde of verdriet ervaren of mensen die geholpen
willen worden met het invullen van de belastingen, als belangenbehartiger, als
ouderenadviseur of als cliëntondersteuner. Of als ledenvertegenwoordiger,
voorbereider of organisator van reizen in de werkgroep treinreizen. Of misschien
wil je meewerken in het team dat ons blad ‘Actief’ verzorgt als interviewer,
advertentiewerver of reservebezorger. Ook versterking van ons bestuur is zeer
welkom, we zoeken al lange tijd naar een bestuurslid voor individuele
belangenbehartiging, lees daar verderop een uitgebreidere oproep voor.
Kortom iedereen die graag een bijdrage levert is welkom – er is nooit hulp
genoeg!
 
Cor van den Bosch (voorzitter)
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22 april: Fietspuzzeltocht

Op vrijdag 22 april kunt u meefietsen
met een leuke fotopuzzeltocht. In
groepjes van ongeveer 4 personen
fietsen we een route via het knoop-
puntensysteem. U krijgt een routekaart
mee en een puzzelformulier en daarop
foto’s van plaatsen langs de route. Dus
rustig fietsen en goed kijken! Als u een
fotoplek herkent, beantwoordt u met
uw groep een vraag over deze plek.
 
We verzamelen om 10:30 uur op het
Stationsplein, in de nabijheid van het
kunstwerk ‘Groen goud’. Dat is knoop-
punt 70 van het fietsknooppuntennet-
werk. Hier formeren we de groepjes
van ongeveer 4 personen.
 
Eindpunt Gasthuishoeve 
Na ongeveer 15 km komt u bij het
eindpunt: de Gasthuishoeve aan de
weg naar St. Oedenrode, een plek vol;
verrassingen, voor de lunch, een inte-
ressante rondleiding en de prijsuitrei-
king. Hier kunt u eerst even rondlopen
of uitrusten en eventueel op eigen
kosten wat drinken. Vergeet niet bij
aankomst uw antwoorden in te leve-
ren, want voor de groep met de beste
antwoorden is er een leuke prijs. Als
alle groepen binnen zijn, gaan we
eerst genieten van een lekker en ge-
zellig lunchbuffet met onbeperkt kof-
fie, thee, melk en jus d’orange.
 
Na de lunch leidt eigenaar Erik van den
Hurk ons rond over de Gasthuishoeve,
zijn bedrijf. Hij vertelt ons hoe hij van
boomkweker, horecaondernemer is
geworden. Zijn verhalen gaan ook over
de geschiedenis van Sint-Oedenrode.
Op het marktplein in de Gasthuishoe-
ve herkent u waarschijnlijk markante
gebouwen uit ons buurdorp, die hier
zijn nagebouwd. Erik vertelt ook over
de samenwerking met kleine lokale
ambachtslieden, die in de Gasthuishoe-
ve een werkplaats vinden. Voel u vrij
om vragen te stellen want Erik vertelt
graag over zijn plannen.
 

Prijsuitreiking 
Na de rondleiding, om ongeveer 14:30
uur, is de prijsuitreiking van de foto-
puzzeltocht. Eventueel kunt u, op
eigen kosten, nog een drankje nutti-
gen. Bijvoorbeeld een van de lokaal
gebrouwen biertjes. Daarna fietst u
nog ongeveer 8 km terug naar Best.
 
Mocht u opzien tegen de fietstocht,
dan kunt u ook alleen aan het pro-
gramma in de Gasthuishoeve deelne-
men. U komt dan met eigen vervoer en
zorgt ervoor uiterlijk 12:15 uur aanwe-
zig te zijn op het adres Kremselen 2,
Sint-Oedenrode.

Kerstproms wordt ... Paasproms
De geplande Kerstproms 2021 in de
prachtige theaterzaal van de Leger-
plaats Oirschot kon net als het jaar
daarvoor vanwege de coronaregels
niet doorgaan. Wel waren er allerlei
zaken al afgestemd met de legerplaats,
de coördinator van de muziekkorpsen
van het leger en met de optredende
solist. Daarom is besloten het geplande
concert komend voorjaar te houden.
In overleg met alle betrokkenen is een
nieuwe datum vastgesteld, en wel
zaterdag 9 april 2022. Zo zal de
Kerstproms een Paasproms worden!
 
Opbrengst naar goed doel 
De Kerstproms concerten zijn de af-
gelopen jaren steeds georganiseerd
door de Lions Best-Oirschot in nauwe
samenwerking met de leiding van de
legerplaats Oirschot. De Legerplaats
Oirschot wil met deze concerten graag
iets doen voor de gemeenschap in de
regio en stelt de opbrengst altijd be-
schikbaar voor een goed doel in Best/
Oirschot. Inmiddels is de organisatie
door de Lions overgedragen aan de
samenwerkende partners PVGE Best en

KBO Best binnen de SeniorenRaadBest.
Besloten is dat de opbrengst ten goede
zal komen aan het project ‘GezondBest
samen fit’.

Het Promsconcert op de kazerne in
Oirschot is voor iedereen toegankelijk.
De kaartjes zijn openbaar verkrijgbaar.
De prijs is € 20,00 (1 rang) of € 17,50
(2e rang). U dient zelf uw kaartjes voor
deze Paasproms te bestellen via
TicketView.nl. Dat kan al vanaf 1
februari.  
 
Vervoer per bus mogelijk 
Voor leden van de PVGE en KBO die
niet op eigen gelegenheid willen/
kunnen gaan, zal er vervoer per bus
worden geregeld vanuit Best naar de
concertzaal van de Legerplaats - en na
afloop weer terug. Wilt u hier als
PVGE-lid gebruik van maken, vul dan
het betreffende inschrijfformulier op
de website www.pvge-best.nl (>
activiteiten > bus naar paasproms >
inschrijven) of gebruik het formulier
achter in deze Actief, in te leveren bij
René Hendriks, Zevensprong 31.
 

 
Kosten en inschrijving 
De prijs voor dit gezellige dagje be-
draagt € 21,50. Dit bedrag zal op 11
april worden afgeschreven van uw
rekening.
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 8
april: via de website www.pvge-best.nl
(> Activiteiten > Fietspuzzeltocht >
Inschrijven) of via het inschrijfformu-
lier verderop in dit blad, in te leveren
bij René Hendriks, Zevensprong 31,
Best.
Omdat we horeca bezoeken, is een co-
ronatoegangsbewijs met QR-code en
legitimatiebewijs noodzakelijk.
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Donderdag 10 maart 2022:
Treinreis Automuseum
Louwman, Den Haag 

Deze keer duiken we met de treinreis-
club in de geschiedenis van de automo-
biel. Het Louwman Museum in Den
Haag heeft als doel een beeld te geven
van wat de automobielindustrie sinds
1887 heeft voortgebracht en welke
invloed de auto had op kunst, dagelijks
leven en bijzondere gelegenheden.
 
Ruim 275 automobielen 
In het museum is in de grote hal en op
de eerste verdieping de grootste col-
lectie uit meer dan 130 jaar autoge-
schiedenis samengebracht. Een verza-
meling van ruim 275 auto's is vanaf
1934 bijeengebracht door twee
generaties van de familie Louwman.
De nadruk ligt vooral op bijzondere
modellen, baanbrekende ontwerpen
en unica zoals Ferrari's, Maserati's, Alfa
Romeo's en Bugatti’s. Of bewonder het
prototype van de DAF 600, een Cadillac
van Elvis Presley, de Aston Martin van
James Bond, de Humber van Sir Win-
ston Churchill en de Mercedes-Benz
van Keizer Wilhelm II van Duitsland.
 
Kunst in beweging 
Op de tweede verdieping van het
gebouw is nog veel meer te zien dan
bijzondere auto’s! Daar is een enorme
expositieruimte voor datgene wat de
auto allemaal teweegbracht in de
schilderkunst, illustraties, affiches,
sculpturen en trofeeën. Prachtige
miniaturen van auto’s en de zoge-
naamde Spindizzies uit de jaren ‘30,
die met snelheden tot ruim 200
kilometer per uur over speciale banen
raceten. Verder zijn er de kunstige
affiches van bekende kunstenaars als
aankondiging voor races, rally’s of zelfs
modeshows. En u vindt er een bijzon-
dere verzameling gebruiksvoorwerpen
van horloges, sigarettenhouders, fles-

sen, borden tot werken van beeldend
kunstenaars in zilver, brons en porse-
lein.
 
Het museumontwerp is van de Ameri-
kaanse architect Michael Graves. Het
gebouw, dat grenst aan het Haagse
Bos, heeft drie verdiepingen met ruim
10.000 m² expositieruimte. De 'grote
hal' is 90 meter lang en 15 meter hoog
en heeft een houten, gewelfd plafond.
 
Organisatie van de dag 
We vertrekken om 9.00 uur van station
Best. Via Tilburg treinen we naar Den
Haag Centraal. Daar nemen we de bus
naar het museum, waar we rond 11
uur voor de deur uitstappen. We wor-
den ontvangen met koffie/thee met
iets lekkers. Aansluitend gebruiken we
de lunch in het bijzondere restaurant
van het museum. Voor de rondleiding
worden we in 2 groepen verdeeld. 
Aansluitend dineren we in Den Haag
bij restaurant Gusto.
 
COVID maatregelen: In verband met
corona kunnen met deze treinreis
maximaal 30 personen mee. Op het
moment dat we dit schrijven is een
mondkapje nog steeds verplicht in de
trein, in het museum en bij binnen-

komst in het restaurant. Ook is een
geldig vaccinatiebewijs of een toe-
gangstest verplicht bij het binnengaan
van het museum en het restaurant.
 
Kosten 
Voor deelnemers met een Museum-
jaarkaart (MJK of een vriendenloterij
VIP-kaart) kost deze reis € 49,00 per
persoon. Zonder MJK of VIP-kaart zijn
de kosten € 66,50. Deze prijs is inclusief
de toegang tot het museum, rondlei-
ding met gids, ontvangst met koffie/
thee, de lunch en het driegangendiner.
De kosten zijn exclusief trein- en bus-
kaartjes en drankjes bij het diner. De
meeste leden van de treinreisclub
hebben een treinabonnement waar-
mee per abonnement 3 personen met
40% korting mee kunnen. De automa-
tische incasso zal plaatsvinden op 7
maart 2022.
 
Cor van den Bosch en Jolien Wiertz
hebben deze reis voorbereid. Zij kun-
nen tot uiterlijk 2 weken van tevoren
de reservering maken voor het aantal
deelnemers aan de reis. Let dus op de
uiterste inschrijfdatum. Annuleert u ná
deze datum dan zullen onvermijdbare
kosten aan u in rekening moeten wor-
den gebracht.
 
Inschrijving 
Inschrijven kan tot uiterlijk 18 februari
2022. Niet-treinreisclubleden kunnen
altijd een proefreisje meemaken om de
sfeer te proeven. Inschrijven doet u bij
voorkeur via de website: www.pvge-
best.nl/clubs-best/treinreizen. Of an-
ders het strookje in deze Actief inleve-
ren bij Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41,
5683 NP Best, tel. 330044. Vergeet niet
uw dinerkeuze (vis, vlees, vegetarisch)
aan te geven.
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Muzikale lezing over het leven van Beethoven

Op 17 maart organiseert de evene-
mentencommissie in buurthuis Kadans
een interessante lezing over het leven
van Beethoven. Vorig jaar was het 250
jaar geleden dat Ludwig van Beetho-
ven werd geboren in Bonn. Een mooie

gelegenheid om samen met de kunst-
historica Erna Charbon in het leven en
de muziek van deze componist te
duiken.
 
Pa-pa-pa-pammm 
Slechts vier tonen had Beethoven no-
dig om van zijn Symfonie 5 een van de
bekendste muziekstukken ter wereld
te maken. Het Pa-pa-pa-pammm-mo-
tief van vier noten, kent waarschijnlijk
wel iedereen. Net als zijn lieflijke ‘Für
Elise’.
Maar wat weet u van Beethoven zelf?
Het beeld van de oude, norse, getor-
menteerde en uiteindelijk stokdove
componist klopt absoluut niet. Ja, hij
had weinig geduld, en hij kon opvlie-
gend zijn. Maar buiten zijn vakgebied

was hij een aimabel en humoristisch
iemand. Hij was sociaal bewogen en
had vele vrienden en liefjes.
Erna Charbon is als kunsthistorica en
docent kunstgeschiedenis gespecia-
liseerd in het geven van cursussen,
lezingen en rondleidingen. Tijdens de
lezing zullen geluidsfragmenten van
Beethovens composities ten gehore
worden gebracht.
 
Kosten en aanmelden 
De lezing wordt gehouden in de grote
zaal van de Kadans, begint om 13:30
en duurt tot 16:00 uur met een kleine
pauze. De kosten bedragen € 12,50,
inclusief 2 consumpties. Je kunt in-
schrijven tot en met 10 maart.
De incasso is op 14 maart.

Even een herhaling. Alle leden en an-
dere reislustige belangstellenden nodi-
gen we uit voor een gezellige middag
op vrijdag 18 februari van 13.30 tot
16.30 uur in de grote zaal van ‘t Teja-
terke, om kennis te nemen van de rei-
zen die de reiscommissie volgend jaar
wil gaan organiseren.
Maar we beginnen de middag met een
terugblik via foto’s en films op de rei-
zen die we in 2021 hebben onderno-
men: een dagje naar de sluizen van
Strépy-Thieu en een 5-daagse reis naar
Friesland – Rijs.
 
Daarna ziet u de reizen die we voor u
in 2022 in petto hebben. Dat zijn
meerdaagse reizen naar de Belgische
kust en naar het Sauerland. Ook weer
een 5-daagse reis voor supersenioren,
dit keer naar Drenthe met allerlei
leuke uitstapjes. En uiteraard mooie
dagtochten en busuitstapjes naar
prachtige musicals.
 
Samen willen we deze middag peilen
welke reizen bij u in de smaak vallen,
zodat we ook voor 2023 weer een
mooi reisprogramma kunnen maken.
En natuurlijk zijn er hapjes en een
drankje. Voor toegang in ’t Tejaterke
dient u een geldige QR-covid te kun-
nen tonen. De toegang is gratis.

 
Als u interesse heeft om hierbij aanwe-
zig te zijn laat het ons dan weten op-
dat wij de zaal en ontvangst goed kun-
nen voorbereiden. Geef uw deelname
uiterlijk 13 februari aan ons door via
de website.www.pvge-best.nl. (> Acti-

viteiten > Trefpunt Reizen > Inschrij-
ven) of met het inschrijfformulier
achter in dit blad.  Mochten corona-
maatregelen de bijeenkomst niet
mogelijk maken, dan melden wij dat
aan de inschrijvers.

Vrijdag 18 februari: Trefpunt Reizen
Waar gaan we in 2022 naar toe?

5



De ledenvergadering die op 27 januari
vanwege corona niet kon doorgaan in
‘t Tejaterke staat nu gepland op vrij-
dag 4 maart, 14.00 uur. Het is dan al
bijna lente, veel meer mensen zijn
gevaccineerd of ‘geboosterd’, dus met
een beetje geluk kunnen we weer ge-
woon samenkomen.

 
We gaan dan terugblikken op het
vorig jaar en kijken vooruit naar wat
komen gaat. Na het jaarverslag, de
jaarrede en het financieel overzicht
wordt gevraagd in te stemmen met het
document voor behoorlijk bestuur
(WBTR). Commissies brengen verslag
uit en Annelies Berende zal aftreden

als bestuurslid.
Spannend en verrassend is vaak de
rondvraag, waarop ieder naar voren
kan brengen wat hem/haar bezig
houdt. Komt u ook?

Algemene ledenvergadering nu op 4 maart

Wat PVGE Best dit jaar gaat doen?
Zoveel mogelijk activiteiten voortzet-
ten of oppakken!
In 2020 en 2021 werd van ons heel wat
improvisatievermogen gevraagd. Eerst
probeerden we alle activiteiten voort
te zetten, maar al gauw bleek dat be-
perkingen en lockdowns het onmoge-
lijk maakten voor clubs om bij elkaar te
komen. Alleen clubs die in de buiten-
lucht hun hobby bedreven konden nog
de regelmaat erin houden, zoals de
wandelaars en de fietsers. Voor andere
activiteiten werden allerlei manieren
gevonden om toch contact te onder-
houden, zoals via zoom- en teamses-
sies, groepen vormen in Facebook en
WhatsApp of zelfs een website op-
zetten.
Verder was het vaak afwachten tot er
weer iets kon. Steeds als de regels het
maar even toelieten kwamen de clubs

weer bij elkaar, werden bijeenkomsten
gehouden, een theatervoorstelling
bijgewoond, busreisjes gemaakt en
zelfs hebben we de vijfdaagse vakantie
naar Friesland nog kunnen houden. Al
met al lukte het elk kwartaal nog wel
iets te organiseren en hoewel we iets
in ledental terugliepen zijn er toch ook
weer een mooi aantal nieuwe leden
die ik hierbij graag welkom heet.
 
2022: plannen alsof alles kan 
Het jaar 2022 zijn we begonnen met
1128 leden. Tellen we de deelnemers
uit andere PVGE-verenigingen mee die
lid zijn van een van onze clubs, dan zijn
we zelfs met ruim 1200.
Onze clubcoaches staan te trappelen
om met de clubs door te gaan of weer
op te pakken. Voor evenementen, rei-
zen en voorstellingen wordt een jaar-
programma opgezet. Onze aanpak is:

alle activiteiten plannen alsof er géén
beperkingen zijn en daarna verder
zien. Gaat er iets toch niet door, dan
wordt iedereen die zich daarvoor
opgegeven heeft tijdig op de hoogte
gesteld met schadeloze annulering.
 
Dus als je iets ziet waar je bij zou
willen zijn, schrijf gewoon in en geniet
de keren dat het weer kan! Graag tot
ziens.
 
Cor van den Bosch (voorzitter)

Het zijn twee rasechte Bestenaren,
Nico en Willy Vogels, hier geboren en
getogen. Ze vierden in december 2021
dat ze al 60 jaar met mekaar getrouwd
zijn, een diamanten bruidspaar dus,
Nico in zijn 88e levensjaar en Willy 82

jaar jong. In 1955 leerden ze elkaar
kennen bij het Gemengd Koor Best,
waar ze jarenlang gezongen hebben
en waar de vonk oversloeg.
 
Nico heeft 40 jaar bij de PTT gewerkt
als postbode, kende elk huis in Best en
heeft heel wat kilometers gemaakt.
‘s Morgens om 6.30 uur sorteerde hij al
de post, om die met z’n 6 collega’s te
bezorgen. Veel vrijwilligerswerk heeft
hij ook gedaan. Zo was hij 45 jaar
kassier van de voetbalvereniging Best
Vooruit en heeft hij 25 jaar lang toto-
en lottoformulieren opgehaald.
Muziek heeft hij gemaakt bij zowel
harmonie St. Caecilia als bij de Een-
dracht. En hij was koorzanger in de St.
Odulphuskerk. Nu is hij al 15 jaar lid

van de erfgoedverenging Dye van Best,
waar hij samen met Rianne Martens de
bidprentjes heeft bijgehouden en nog
steeds bijhoudt.
 
Willy heeft een kantoorbaan gehad bij
de Boerenleenbank in Eindhoven tot
ze, zoals toen gebruikelijk, ging trou-
wen. Ook zij heeft veel vrijwilligers-
werk gedaan, zoals 20 jaar bij de Lo-
kale Omroep Best op de administratie
en collecteren voor het Reumafonds.
Samen hebben ze drie kinderen
grootgebracht, die op hun beurt weer
zorgden voor drie kleinkinderen, waar
ze graag veel op hebben gepast.
 
Wij wensen Nico en Willy namens PVGE
Best nog vele jaren!

Diamanten bruidspaar Nico en Willy Vogels

We blijven bezig!
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Oude ambachten, een nieuwe club?

Stoelenmatten - Het coronatijdperk en
4 kapotte Thonet stoelen brachten mij
op het idee om eens te gaan uitzoeken
of het zelf repareren of opnieuw mat-
ten van zo’n stoel te doen is.
Na een halve dag rondsnuffelen op in-
ternet is de bulk aan gevonden infor-
matie al niet meer te overzien. Afhan-
kelijk van het gekozen trefwoord
ontvouwt zich steeds weer een andere
wereld. YouTube geeft zicht op tal van
video's die in allerlei talen de toepas-
sing van vlechtriet weergeven.
De “stoelenmatter in Zundert” valt
meteen op. Hij heeft een tutorial ge-
maakt die een goede kijk geeft op de
problemen en de manier van werken
als je zelf een stoel wilt matten. Het
wordt ook duidelijk dat het naspelen
van de video niet voldoende is om alle
handelingen te begrijpen en een goed
resultaat te krijgen. Ook de rugleuning
moet helemaal anders worden behan-
deld dan de zitting omdat de afwer-
king aan de achterkant zichtbaar is.
 
Stoelriet - Nu eerst uitzoeken welke
materialen er nodig zijn. Hoeveel
stoelriet moet je per stoel hebben en
waar bestel je zoiets? Onderweg naar
de oplossing kom je verschillende
materialen tegen zoals vlechtband,
pitriet, zeegras koord, papiertouw,
biezen, riet en webbing.
Stoelriet is een Indonesisch product dat
in smalle stroken wordt geschild van de
rotanstengel. Het is verkrijgbaar in
allerlei breedtes en kwaliteiten. Voor
het stoelen matten gebruik je de blau-
we kwaliteit. Het zijn lengtes tussen 2

en 4 meter doorgaans van 2,5 mm
breed. Je bestelt het per 250 gram voor
ongeveer €40 inclusief verzendkosten.
Jammer genoeg is dat net onvoldoen-
de voor 2 stoelen.
 
Webbing - Niet vergelijkbaar met het
oude ambacht is het plaatsen van
webbing. Dit is kant en klaar vlecht-
werk dat in verschillende kwaliteiten
verkrijgbaar is, óók in kunststof. De
montage ervan is mogelijk in 10
minuten, dit in tegenstelling tot het
ambachtelijk werk. Het matten van
mijn derde stoel kostte mij een week.
Zeker zonder veel ervaring moet je
rekenen op 10 tot 12 uren werk voor
een vierkante zitting, een vierkant
patroon op een ronde stoel vergt
aanpassingen in elke hoek. Dit is dui-
delijk te zien op de foto.
 
Een nieuwe club?
Ik vond het erg boeiend om zoiets eens
te hebben geprobeerd en ik ben ervan
overtuigd dat oude ambachten de
moeite waard zijn om een club voor op
te starten of dit vanuit de handwerk-

club te beoefenen. De “stoelenmatter
uit Zundert” vertelt in zijn video dat
zijn vrouw zich ook bezighoudt met
het vlechten van dit prachtige gaatjes-
patroon.
Natuurlijk ben je in een club niet
steeds met stoelenmatten bezig. Je
kunt vogelkooitjes maken, manden
vlechten, maar ook samen een cursus
gaan volgen of een museum bezoeken.
De deelnemers van de busreis naar
Friesland waren enthousiast over hun
bezoek aan het “Nationaal Vlecht-
museum” in Noordwolde. Op de web-
site vind je een link naar een online
cursus: “Hoe vlecht je een mand?”
Leuk om eens te bekijken.
 
Gaandeweg ontdekte ik dat “Het Lim-
burgs Openluchtmuseum Eynderhoof”
in Nederweert-Eind enorm interessant
is als het gaat om oude ambachten, je
kunt daar dan meteen met enthousias-
te vaklieden over je hobby bijpraten en
het is lekker dichtbij. Het museum is
geopend van 1 april tot 31 oktober op
een beperkt aantal dagen en de mu-
seumjaarkaart is geldig. Voor grotere
groepen is het mogelijk om een gids te
boeken.
 
Tijdens de jaarlijkse PVGE-informatie-
middag was ik in de zaal bezig om mijn
2e stoel te matten, er was erg veel
belangstelling. Hebt u ook interesse in
een mogelijke club over oude ambach-
ten? Laat het me dan weten. (0499-
396098, tonvandersteen@gmail.com)
Ton 
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Voor veel senioren is het invullen van
de jaarlijkse belastingaangifte een
groot probleem. Daarom hebben de
gezamenlijke ouderenbonden een
belastingservice in het leven geroepen
volgens het principe: voor ouderen,
door ouderen. Dat hiermee in een
behoefte wordt voorzien blijkt wel.
Jaarlijks helpen vrijwillige belasting-
invullers Brabantse senioren in de hele
provincie met maar liefst 20.000 aan-
giften.
 
Het is alweer het 15e jaar dat wij als
PVGE Belastingservice op pad gaan om

In oktober is het project ‘GezondBest
samen fit’ opgestart om met kleine
vaste groepjes te werken aan je ge-
zondheid. Na de oliebollen en feest-
maaltijden is een eerste groepje van 6
deelnemers begonnen om samen te
werken aan hun wensen om gezond-
heid en welzijn te verbeteren. In een
groepje gaat dat makkelijker dan in je
eentje. Dan gaat het over vragen als:
wat zal ik gaan doen, waar kan ik dat
doen en hoe kan ik daaraan meedoen?
De deelnemers van het eerste groepje
maken nu met begeleiding van een
lifestyle coach kennis met de activitei-
ten die verschillende verenigingen in
Best te bieden hebben. Nuttige en ook
gezellige bijeenkomsten.
 
Inmiddels hebben de gemeente Best,
de GGD en zorgverzekeraar CZ zich
aangesloten en ondersteunen zij de
uitvoering van het project. Daarnaast
zijn met 50 verenigingen en 40 profes-
sionals afspraken gemaakt dat deelne-
mers van het project welkom zijn om
kennis te maken met hun activiteiten

Belastingservice voor belastingjaar 2021 van
PVGE Best, Oirschot en omgeving.

ondersteuning te verlenen. Na de
opfriscursus zijn wij weer volledig
inzetbaar. Wij zullen ons desgevraagd
weer legitimeren met de uitgereikte
legitimatiepas. Wij helpen niet alleen
met de belastingaangifte voor 2021,
maar ook met de mogelijke huur- en
zorgtoeslag.
 
Aanmelden 
Om gebruik te maken van deze service
moet u zich van tevoren aanmelden,
en wel telefonisch. Dat kan vanaf nu
tot uiterlijk 15 maart. Bel daarvoor Leo
de Wals tel. 0499-310309. Er wordt dan

tijdig een afspraak met u gemaakt.
Ook niet-PVGE-leden kunnen van deze
service gebruik maken.
Mocht u zich aangesproken voelen om
ons team van belastinginvullers vol-
gend jaar te komen versterken, bel dan
ook even Leo de Wals voor meer
informatie.

 
In februari willen we met volgende
groepjes van start gaan. Als je dus ook
aan je gezondheid wilt werken, bel

dan Cor van de Bosch 06-50638128
of stuur een e-mail naar 
jocobowi@onsbrabantnet.nl

Project ‘GezondBest samen fit’: eerste groep is
gestart
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Op 20 januari zouden we al naar de
musical Aladdin gaan, maar covidregels
kwamen ertussen. We hebben nu een
nieuwe datum kunnen reserveren:
donderdag 21 april. Als u zich nog niet
ingeschreven had is dit een tweede
kans mee te gaan met de bus naar het
Circustheater en te genieten van de
unieke musical Aladdin. Hebt u zich al
eerder ingeschreven, dan hoeft dat
niet opnieuw.
 
U gaat op deze dag het wereldberoem-
de verhaal uit ‘Duizend-en-één-nacht’
meebeleven over de charmante straat-
dief Aladdin en de prachtige prinses
Jasmine. Op een vliegend tapijt wordt
u in een duizelingwekkend tempo
meegenomen in het overweldigende
verhaal over romantiek, vriendschap en
verraad. Deze Broadway-musical is al
jaren een daverend succes in interna-
tionale theaters: een wervelende, twee
en een half uur durende show vol
humor, kleurrijke kostuums en special
effects.
 
Reisbeschrijving  
Om 14:30 uur vertrekt de bus uit Best
vanaf Den Ekker. In een luxe EMA tou-
ringcar rijden we naar Den Haag, Sche-
veningen, waar wij rond 17:00 uur een
heerlijk drie gangendiner genieten in
een restaurantje vlak bij het theater.
Van daaruit wandelen we naar het
AFAS Circustheater, waar de voorstel-
ling om 20:00 uur begint.
Vooraf worden wij ontvangen met
koffie en lekkers en ook in de pauze
staat er een drankje met versnapering
klaar. Vanaf 1e rang plaatsen geniet u
van deze fantastische show. Om onge-
veer 1:00 uur 's nachts bent u weer
terug bij onze opstapplaats in Best.
Op deze reis gelden de Covid-19 regels,

Musical Aladdin in het Circustheater in
Den Haag nu op 21 april

te weten mondkapjes dragen in de
bus, en bij het binnenkomen van res-
taurants (tot men plaats heeft geno-
men). Houd uw QR-code en legitimatie
paraat.
 
Prijs en inschrijving  
De prijs van deze busdagtocht met di-
ner en musical bedraagt: € 137,00 p.p.
Dat is inclusief: busreis, een driegang-
en diner, ontvangstarrangement in het
Circustheater, entreekaart 1e rang
musical Aladdin en in de pauze een
drankje en versnapering. Inschrijven

kan nog tot uiterlijk 25 februari a.s.
Wees er snel bij, want op = op! Mocht
door coronaregels de reis en musical
vervallen, dan zullen geen kosten in
rekening worden gebracht.
 
Meer informatie en aanmelden kunt u
via de website www.pvge-best.nl
(> Activiteiten > Busdagtocht musical
Aladdin > Inschrijven) of met het
aanmeldingsformulier achterin dit
blad, in te leveren bij Lenie Rijkers,
Oranjebloesem 29, 5682 CR Best (tel.
06-42121760).
 

Op 10 februari gaan we naar restaurant De Verwennerij in Oirschot, zoals in de
vorige Actief al heeft gestaan. Je kunt je nog opgeven via de website van PVGE.
Op 10 maart hebben we de intentie om naar Grieks restaurant Kostas te gaan op
de markt van Oirschot. Het is voor ons een nieuw restaurant, dus we zijn heel
benieuwd en hopen op een lekker driegangendiner voor € 23,50. Soep, spies met
vlees of vis, salade en een zoet dessert toe.
 
> 10 februari De Verwennerij, Oude Grintweg, 5688 MB Oirschot
> 10 maart Grieks restaurant Kostas, Markt 18, 5688 AJ Oirschot.
Wim Steenks en Corrie Hijnen

Op Restaurant
in februari en
maart
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Ma bella bimba, Buon giorno mia cara,
Plaisir d’ amour, Do-re-mi uit de Sound
of music tot de Vier weverkes en Ik heb
d’n aard in Best….. Een concert wordt
altijd begonnen met het lijflied This is
my song van Jean Sibelius en afgeslo-
ten met een hypervrolijke uitsmijter."
 
Veelzijdig en gevarieerd 
“Die veelzijdigheid was er al toen Toon
Gruijters dirigent was. Hij koos altijd
zelf uit welke liederen we op een
concert gingen zingen. De huidige
dirigent, Jean Pennings, bouwt het ook
op vanuit ideeën van de koorleden zelf
in de muziekcommissie. Daaronder ook
mooie liedjes die ze bijvoorbeeld op
vakantie in het buitenland hebben
gehoord.” Rien: “Dat maakt het nog
gevarieerder met liedjes als Susa Nina,
het Poolse wiegeliedje Lulaj Jezunje en
The wild rover dat we samen zongen
met de Best Irish Singers. Lieve Callens

Het leven is zoveel mooier als je gere-
geld met anderen samen kunt zingen!
Niet verwonderlijk dus, dat de 46 da-
mes en heren van het PVGE zangkoor
staan te trappelen om na anderhalf
jaar coronastilte eindelijk weer heerlijk
te kunnen repeteren voor het komen-
de concert ter gelegenheid van het
12,5 jarig jubileum van het PVGE
zangkoor.
“In 2020 stond dat concert al op het
programma, op zondag 26 april 2020,
om precies te zijn” zegt clubcoach Rien
van Hoppe. “Wij zouden het groots
gaan vieren, samen met een vermaard
gastkoor, Maar ja, je weet wel….. coro-
na. En het is nu al 2022!"
Met al die ongewisheid blijft Rien toch
optimistisch. “Is ‘t niet in het voorjaar,
dan hopen we het concert in ieder ge-
val in het najaar te kunnen geven.”
 
Opgewekt en gevoelig 
Het PVGE zangkoor is een projectkoor
dat elk jaar een lente- én een kerstcon-
cert verzorgt voor een groot gehoor.
Geen stoel van de 200 zitplaatsen in de
Prinsenhof is dan onbezet. De mensen
genieten er geweldig van. Ze worden
blij van de opgewekte, gevoelige, goed
in het gehoor liggende liedjes van over
de hele wereld. Rien: “We hebben in-
derdaad een heel gevarieerd reper-
toire: klassiek Mozart, operettes, musi-
cals, volksliedjes, ballades, Brabantse
liedjes, noem maar op. Van Edelweiss,

De zangers van het PVGE koor staan te
trappelen.....

zorgt er voor dat elk lid de bladmuziek
van alle liedjes in zijn muziekmap
krijgt. Vaak moet Jean een lied arran-
geren op de tonen die we kunnen
pakken. Vergeet niet dat de gemid-
delde leeftijd van onze koorleden 77
jaar is. Want niemand wil ermee
ophouden, zelfs niet als ze naar Mierlo
zijn verhuisd…...”
 
Gastmuzikanten 
“Bij de meeste concerten hebben we
ook een gastkoor, zoals de Best Irish
Singers op ons 10-jarig jubileum dat in
‘t Tejaterke werd gehouden” vertelt
Rien. “Of een muziekband, zoals de
Bekkers-band in 2018 of een pianist(e)
zoals Olga van der Pennen, een harpis-
tenduo of ooit zelfs Gerard van Maas-
akkers tijdens een koffieconcert in Oir-
schot. En niet te vergeten onze diri-
gent Jean, die zelf optrad met saxo-
foon. Belangrijk is de vaste pianist
Harrie Verschuuren die bij de repetities
onmisbaar is.
Voor een concert dat we geven hebben
we meestal 7 tot 8 repetities nodig, die
altijd op de voorafgaande woensdag
ochtenden worden gehouden. Op de
dag zelf bouwen we op het podium
meestal een tribune, zodat iedereen
goed zicht heeft en sluiten we de dag
steevast af met een gezellig etentje
mét partner in An Fong."
“En niet vergeten om hier te noemen:
de uitstapjes die de koorleden met
partner jaarlijks hebben naar bijvoor-
beeld de jeu-de-boulesbanen in Best,
het Boerengolf in Spoordonk of de
bloementuin van Toon en Maria van de
Wiel in de Vleut. Heel gezellig alle-
maal.”
 
Zing met ons mee! 
Hebt u door dit artikel ook zin gekre-
gen samen te gaan zingen bij ons
koor? Neem dan contact op met Rien
van Hoppe,  telefoon 0499-311040. of
e-mail rienvanhoppe@gmail.com. U
hoeft niet per se noten te kunnen le-
zen, maar wel plezier willen beleven in
het samen zingen. Repetities zijn er
alleen gedurende de 7 weken vóór een
concert, ‘s woendags van 9.30 tot 11.30
uur in buurthuis ‘t Centrum in Salderes.
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daar al snel thuis. Voor een aantal
leden was ‘t Centrum ook nog dichter
bij huis. Vanaf januari 2013 totdat het
coronatijdperk aanbrak hebben we
daar elke maand met veel plezier ge-
zongen.
 
Wij zongen liedjes van een bestaande
verzameling aangevuld met nummers
van onze eigen keuze, dat waren er
heel wat. Degenen die vroeger thuis of
op school nooit mee mochten zingen
bleken het toch goed naar de zin te
hebben en zongen de sterren van de
hemel.
Elk jaar in januari hadden we een
nieuwjaarsborrel met kaasjes en worst-
jes en trakteerde onze clubcoach
diverse malen op een drankje (sigaar
uit eigen doos). We vierden ook elk
jaar in november ons jubileum, we
bestelden daarvoor een warm en koud
buffet.
 
Omzien naar elkaar 
Als er een zieke werd gemeld schreef
Roelie Vermeulen een leuke kaart die
zij dan meestal persoonlijk

thuisbezorgde. Voor een langdurig
zieke stuurde ‘iedereen’ een
beterschapskaart.
Tijdens “Kunst tussen de koeien” in
2014 kwam Walther van Hirtum - op
advies van zijn zus - naar ons kijken en
natuurlijk ook luisteren en besloot tot
uitbreiding van ons orkest, in oktober
volgde zijn eerste bijdrage. Walther
maakte het mogelijk dat we elk liedje
konden zingen wat we wilden. Hij
zette de muziek van het liedje zoals wij
het zongen op papier en speelde het.
 
Een aantal jaren na het wegvallen van
Henk en Frans kwam in mei 2018
Walter van Helvoort aanwaaien. Hij
was geïnformeerd door Walther die
hem op jonge leeftijd bromfiets leerde
rijden. Walter heeft zijn hele leven bij
allerlei bands gespeeld en zag het
helemaal zitten om samen met
Walther BestLeuk te begeleiden.
Walter verstaat de kunst om met zijn
gitaar elk liedje zodanig van accenten
te voorzien en te versieren met
akkoorden dat het op een taartje lijkt.
 
Zingen doe je samen 
Buiten het buurthuis gaven we acte de
présence bij “Kunst tussen de koeien”
op de boerderij bij Wim van
Kollenburg, “Back to the sixties” in de
Kadans, “de Meezingmiddag” in ‘t
Tejaterke en natuurlijk bij de PVGE
Kerstmiddag in de Prinsenhof en later
in het Heerbeeck College.
De ZangGroep BestLeuk treedt nooit
op vóór de aanwezigen, maar altijd
mét de aanwezigen, het wordt altijd
een samenzang.

Afgelopen maand, januari 2022, be-
stond ZangGroep BestLeuk precies 10
jaar. Een groot geluk is het dat wij met
onze club 10 jaren lang zoveel plezier
hebben mogen beleven. Jammer ge-
noeg was er geen nieuwjaarsborrel
mogelijk en zal er voorlopig ook geen
feestelijk buffet komen. Maar zodra
het weer kan gaan we met 76 leden
weer direct door met BestLeuk.
 
Hoe het allemaal begon 
Op 3 november 2011 is de ZangGroep
BestLeuk opgestart. In ons eerste honk
“De Vlinderhei” met 35 zangers en
zangeressen konden wij met groot
gemak het geluid van een draagbaar
radiootje overstemmen; dat radiootje
was geen goede oplossing. Gelukkig
was in Oirschot al snel bekend gewor-
den dat er in Best een Philipskoor was
opgericht, dit bracht ons in januari
spontaan Frans Janssens, een accorde-
onist uit Eindhoven die BestLeuk graag
wilde begeleiden. In februari volgde
zijn vriend Henk van Tuyl waardoor
ons orkest verdubbelde en we wat
meer volume kregen. De komst van
deze twee muzikanten maakte onze
enthousiaste groep compleet. Het
ledenaantal groeide in 2012 naar 68
personen, voor het overgrote deel
dames.
Augustus 2012 werd het accordeon-
duo uitgebreid met Chris van Houtum.
Hij was een virtuoos op de accordeon,
hij was niet te stuiten. Helaas overleed
hij al een half jaar later.
 
Ruimer, hoger, plezieriger 
Op 6 maart 2012 werd Diny van den
Biggelaar lid. Zij was al tientallen jaren
vrijwilliger in Buurthuis ‘t Centrum en
nodigde ons uit om voortaan dáár te
gaan zingen. Het was daar ruimer,
hoger en bovendien hadden we daar
een echte bar met koffie en drankjes
voor een klein prijsje, wij voelden ons

BestLeuk zingt nu al 10 jaar 

Evenementenkalender
 
(Alles onder voorbehoud)
 
10 febr. 18.00 u    Op Restaurant De Verwennerij   Oirschot
18 febr. 13.30 u    Trefpunt Reizen                           ‘t Tejaterke
4 maart 14.00 u    Algemene ledenvergadering      't Tejaterke
6 maart 15.00 u    Joris Linsen & Caramba               't Tejaterke
10 maart 9.00 u    Treinreis museum Louwman       Den Haag
17 maart 13.30 u   Lezing Beethoven                       Kadans
9 april      *)           Paasproms concert                      Kazerne Oirschot
21 april  14.30 u    Musical Aladdin                           Den Haag
22 april  10.30 u    Fietspuzzeltocht                          Best e.o.
21 mei   13.00 u    Musical Dagboek Herdershond  Maastricht
4 t/m 7 juli 9.00 u  Fietsvierdaagse                           West-Brabant
 
*) tijdstip wordt nog bekendgemaakt
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Zoals al gezegd is zingen met zo’n club
telkens weer een geweldige beleving
en we kijken er allemaal naar uit om
na de voorbije 10 jaren weer door te
starten. We gaan met 76 leden
gewoon weer beginnen als het kan,

voorlopig zijn de maandelijkse dins-
dagmiddagen in Het Tejaterke geboekt
tot en met juni.
 
Ton van der Steen
 

 
Na het lezen van onderstaand pro-
gramma kunt u zich nu al opgeven
voor deze zomerse fietsvierdaagse.
Maar wees er vlug bij: er zijn al voor-
aanmeldingen geweest. De inschrijving
sluit op 31 maart.
De dagindeling ziet er als volgt uit.
 
Vantevoren: Zondag 3 juli: koffers af-
geven bij het Senioren Trefpunt tussen
17.00 en 18.00 uur (of in overleg).
 
Dag 1 (maandag 4 juli)
We vertrekken om 9.00 uur bij het
Trefpunt. We gaan richting Oisterwijk,
daar is de 1e pauze voor koffie met
gebak, daarna richting Tilburg voor
een picknick in de open lucht. Verder
richting Dongen voor de 3e pauze met
een drankje, dan naar ons hotel, “Het
Trefpunt” in Made, toevallig ook de-
zelfde naam als ons vertrekpunt. De
koffers zijn daar al afgeleverd en er is
tijd voor verfrissing en een drankje.
Het diner is om ongeveer 19.00 uur.
 
Dag 2 (dinsdag 5 juli)
Na het ontbijt stappen wij weer op de
fiets en na de gebruikelijke koffiestop
gaan we verder voor een bezoek aan
het vestingplaatsje Klundert met zijn
vele bijzonderheden. Daarna via een
kortere route terug naar het hotel voor
de verfrissing. Wederom een gezamen-
lijk diner in een nog te reserveren res-
taurant, na afloop gaan we terug naar
ons hotel om onder het genot van een
wijntje samen te zijn voor de volgende
ontspanning.

 
Dag 3 (woensdag 6 juli)
Na het ontbijt stappen we op de fiets,
met onderweg een koffiestop, en ko-
men we in Drimmelen aan, daar lun-
chen we. Vervolgens hebben we een 2
uur durende boottocht door de Bies-
bosch, en dus tijd om uit te rusten van
het fietsen. Daarna via een andere
route terug naar hotel, tijd voor ver-
frissing en een borrel, tenslotte een
gezamenlijk diner in een nog nader te
bepalen restaurant.
 
Dag 4 (donderdag 7 juli)
Na het ontbijt nemen we zo rond 9.00
uur afscheid van het hotel en fietsen
we via een geheel andere route als op
de heenweg o.a. door de Drunense
Duinen en wederom met de nodige
pauzes, terug naar Best. Daar komen
wij aan om ongeveer 17.00 uur en
sluiten af met een diner, mits hier
voldoende belangstelling voor is.
 
Vrijdagmorgen kunnen de koffers op-
gehaald worden in het Trefpunt tussen
10.00 en 12.00 uur (of in overleg).
 
We hebben Dick de Jong bereid gevon-
den om vooraf uitvoerige beschrijvin-
gen te maken van de fietsroutes en de
te bezoeken plaatsen. Om de onder-
weg opgedane kennis te toetsen zal
Dick enige zeer lastige vragen gaan
stellen met uitzicht op een beloning
voor de meeste goede antwoorden.

We gaan deze zomer weer fietsen
En geen drie maar vier dagen!

 
Hoeveel kost het? 
De prijs per deelnemer is op dit mo-
ment begroot op € 200,00 en de meer-
prijs voor een 1-persoonskamer is
€ 45,00. Deze prijs omvat 3 overnach-
tingen incl. ontbijt, vervoer van de kof-
fers, op de 1e dag koffie met gebak en
een diner in het hotel, de openlucht
picknick, drankje in de 3e pauze en de
boottocht door de Biesbosch.
Er zijn nog wel diverse zaken die gere-
geld moeten worden, kleine wijzigin-
gen zijn dus goed mogelijk, en het
weer hebben we niet in de hand, even-
min als de dan geldende coronaregels.
 
Inschrijving
Inschrijven bij voorkeur via de website
pvge-best.nl of met het inschrijfformu-
lier achterin deze Actief, in te leveren
bij René Hendriks, Zevensprong 31 in
Best. De inschrijving sluit op 31 maart;
de incasso is op 20 juni.
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U herinnert zich nog de jonge kape-
laan Erik Odekerke? In 1914 werd hij
kapelaan in Geleen - toen nog een
klein landbouwdorp, dat geregeerd
werd door de notaris, de herenboer en
de pastoor. Het rijke roomse leven
kwam door de opkomst van steenko-
lenmijnen steeds meer onder druk te
staan. De onhandige, naïeve kapelaan
Odekerke probeert zich staande te
houden, maar ondanks zijn goede be-
doelingen jaagt hij toch veel mensen
tegen zich in het harnas.
 
Reisbeschrijving 
Vanaf opstapplaats Den Ekker rijden
we naar een koffieadres voor een lek-
ker kopje koffie met Limburgse vlaai.
In het MECC in Maastricht zijn er voor
ons 1e rang zitplaatsen gereserveerd
om volop van deze spektakelmusical te
genieten. U zult vast veel mooie
herinneringen krijgen van de tv-serie.
Na afloop gaan we per touringcar naar
ons dineradres, waar een goed ver-

We hebben deze musicalreis al in het
vorig nummer van Actief aangekon-
digd. En u hebt u ook al kunnen in-
schrijven. Als u dat nog niet gedaan
heeft, krijgt u nu een tweede kans.
Op zaterdag 21 mei 2022 kunt u mee
naar de grootschalige uitvoering van
‘Dagboek van een Herdershond’, ge-
speeld door Toneelgroep Maastricht
onder regie van Servé Hermans in het
MECC Maastricht, gebaseerd op de
legendarische tv-serie die van 1978 tot
1980 te zien was. Een musical waarin
de ziel van de Zuiderling tot leven
komt.

Za 21 mei: Busdagtocht naar musical
‘Dagboek van een Herdershond’

zorgd driegangendiner voor ons klaar
staat; daarna weer terug naar de op-
stapplaats.
Op deze reis gelden de Covid-19 regels:
mondkapjes in de bus en bij binnen-
komst in het restaurant (tot men plaats
heeft genomen), QR-code-check (ge-
vaccineerd, genezen van of binnen 24
uur getest) en dus QR-code en legiti-
matie paraat.
 
Prijs en Inschrijving
De prijs van deze tocht bedraagt:
€ 127,00 p.p. (inclusief busreis, koffie
met gebak, entreeticket musical 1e
rang, diner). Schreef u zich al eerder in,
dan hoeft dat niet opnieuw! Deed u
dat nog niet, doe dat dan snel, want
op = op. Het kan nog tot 11 februari
2022. Er zijn minimaal 35 inschrijvingen
nodig – bij minder gaat de reis niet
door. Dit wordt bekendgemaakt tij-
dens de bijeenkomst Trefpunt Reizen
in ’t Tejaterke op 18 februari.
Mocht de reis door covid-regels niet
doorgaan, dan wordt de reis tijdig en
zonder kosten geannuleerd en zo mo-
gelijk naar een latere datum verplaatst.
 
Meer informatie en/of inschrijven: via
de website www.pvge-best.nl (> Acti-
viteiten > Musical Dagboek van een
Herdershond > Inschrijven).of met het
aanmeldingsformulier achter in dit
blad – in te leveren bij Cor van den
Bosch, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best
(tel. 0650638128).
 

Nieuwe leden: welkom! 
Dhr. Peter Spierings
Mevr. Jet Spierings-Lodewijks
Mevr. Karen Baten
Mevr. Ans Bogers
Dhr. Wim Verhagen
Mevr. Ria van Dooren-Kuipers
Mevr. Valerie Vermeer
Mevr. Jarmila Pavel
Mevr. Marlies van den Heuvel
Mevr. Joekie Verduijn
Dhr. Gert Hemke
Mevr. Freke van der Esch
Dhr. Henk van Avezaath
Mevr. Leonoor Louwers
Mevr. Lia van Osch
Mevr. Elisabeth de Groot
Mevr. Hetty Sloff-Haartsen
Dhr. Arno van Kollenburg
Dhr. Wil van den Hurk
Dhr. Hans Linssen
Mevr. Diny Linssen-van Erp
Dhr. Henk van Doremalen
Mevr. Mary van Doremalen
Dhr. Ruud Cremers
 
Overleden leden: rust in vrede
Mevr. A. v. Himbergen-v. Heertum
Dhr. L. van Krieken

Dhr. J. van Kollenburg
Dhr. L. Vos de Wael
Dhr. J. van Summeren
 
Jarige 85-plussers: proficiat!  
6 feb. Mevr. A. Nuijs-Faber
10 feb. Mevr. J. Baardmans-Dekker
13 feb. Mevr. A. van Heeswijk
14 feb. Dhr. T. Gruijters
15 feb. Dhr. P. van Beerendonk
17 feb. Mevr. B. den Boestert-Versluis
19 feb. Dhr. G. Onderwater
24 feb. Mevr. D. Koole-Verdonk
27 feb. Dhr. H. Horsten
27 feb. Mevr. G v.d. Elsen-van der Pal
27 feb. Mevr. L. Korhorn-Rommelse
 
2 mrt. Mevr. A. Kerker-Zeelenberg
2 mrt. Mevr. S. Dissel-Rose
3 mrt. Mevr. G. Jonkman-Vegter
3 mrt. Mevr. A. Hille-Roggekamp
5 mrt. Mevr. V. van Stek-v.Sluijs
6 mrt. Dhr. W. van Houtum
9 mrt. Dhr. F. v.d. Straeten
14 mrt. Mevr. I. Verheugen-Prihoda
17 mrt. Mevr. M. van Erp- v.d.Sande
24 mrt. Mevr. P. van Halder-Ockhuizen
 

Van de ledenadministratie 

Rara, waar in
Best? 

Oplossing: zie pagin 16
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Een respectabel aantal mensen!
Ik zal er een aantal noemen. Natuurlijk
de bakker en de melkboer, maar daar-
naast de schillenman, de kolenboer of
de olieman, de voddenboer, de ijsco-
man, de scharenslijper, de meteropne-
mer, de aardappelman, de schoenma-
ker, de visboer, de boordjesman, de
kruidenier, de groenteman. Er zullen er
beslist nog meer zijn geweest, maar ze
willen me op dit moment niet te bin-
nen schieten.
Als kind in de vijftiger jaren is het dus
druk aan de bel. De bakker komt elke
dag, alleen op zondag niet. Hij heeft
een handkar, later fietst hij met de kar
door de straat.
 
Melk vloeit…. 
De melkboer heeft een vrij hoge, ge-
sloten kar, met daarin de melkbussen
vol melk Met een grote schep schept
hij de melk (halve liter) in de pannen
die hem worden aangereikt door zijn
klanten, de huisvrouwen, die vaak naar
buiten komen om samen een praatje te
maken. Er naast zit een apparaat met
een handle die naar links en rechts
kan. Dat is voor de “ondermelk”. Ik
denk dat we dit tegenwoordig magere
melk noemen. Mijn moeder vond dit
maar niets. Dit is geen melk, het ziet
blauw van de kou, zegt ze. Deze
handle intrigeert mij. Ik ben een jaar of
vijf en waag een keer de handle naar
de andere kant te duwen. En daar
stroomt een halve liter ondermelk over
de straat! De melkboer is woedend.
Mijn moeder moet er een beetje om
lachen, kalmeert de man en zegt ‘Ik
betaal het wel’. De schade is geloof ik
2 en een halve cent. Dat is één grotere
munt.

Wie kwamen er vroeger allemaal aan de deur?

 
Schillen! Vodde! 
Sommigen bellen niet en dat zijn de
schillenman en de voddenboer. En dan
praat ik over de veertiger/vijftiger
jaren. De schillenman komt twee keer
per week, op dinsdag en vrijdag. Mijn
moeder zet ’s morgens een rieten
mand aan de rand van de stoep met de
afval van groente en aardappels en
eventueel oude kapjes van het brood.
De man rijdt met zijn paard en wagen
door de straat. Hij zit op de bok, maar
moet er bij elke twee huizen af om de
mandjes leeg te gooien in zijn kar. Ik
geloof dat hij schreeuwt “schillen”.
 
De voddenboer komt minder vaak, hij
duwt een handkar. Nog langer geleden
loopt er een hond voor de kar. En de
voddenboer schreeuwt heel hard
“VODDE!”. Deze schreeuw kun je niet
missen, wat een geluid.
De kruidenier komt altijd achterom.
Donderdags komt hij het boekje halen
waarin staat wat mijn moeder nodig
heeft en zaterdags komt hij in een
kartonnen doos de gevraagde bood-
schappen brengen.
 
Dan de visboer. Die komt op dinsdag
en vrijdag. met een handkar. Wij eten
op dinsdag vis, want wij zijn niet
katholiek! In de oorlog zijn het hele
kleine visjes, formaat sardine. Mijn
moeder bakt ze, heerlijk vind ik ze.
 
Zo zwart als roet 
De kolenboer komt in het najaar. Die
man is roetzwart, komt de tuin binnen
met een grote zak antraciet op zijn
rug. Achter de bijkeuken is een aange-
bouwde, gemetselde bak, 1.50 meter
hoog, met een klep. Daar kiept hij de

kolen in. Hoeveel zakjes, dat is ge-
pland. In de bijkeuken kun je een klep
openen om de kolenkitten te vullen.
Tot slot de boordjesman. Die komt met
een fiets; een grote mand voorop het
stuur. De overhemden hebben losse
boorden en die worden in de wasserij
gewassen en gestreken.
 
In de 60-er jaren 
Als ik later in de 60-er jaren zelf een
huishouden bestier in Hilversum, is het
aantal nog niet verminderd. De groen-
teman komt om de dag. Een grote
wagen, eerst nog met een paard er
voor. Veel keuze in groente en fruit.
De scharenslijper komt een paar keer
per jaar. De meteropnemer van gas en
licht een keer per maand. De ijscoman
op woensdagmiddag. Mijn kinderen
mogen dan een ijsje kopen van 5 cent.
Ik heb een oliehaard en de olieman
komt ’s winters één keer in de 14
dagen. De aardappelman op woens-
dag, net als de appelboer.
 
Kruisjes op de muur 
Als ik in 1967 naar Eindhoven verhuis,
komen er op maandagochtend zeker
drie schoenmakers die onze schoenen
willen herstellen, dat is nieuw voor me,
deze dienstverlening ken ik niet!
We hebben dan inmiddels centrale
verwarming, dus de kolenboer of
olieman, die zijn verleden tijd.
Op gezette tijden komen er ook zigeu-
nervrouwen van het kamp met een bak
met garen, naalden, band e.d. Ze dra-
gen deze voor hun buik. Als je niet
opendoet zetten ze met een krijtje,
een kruisje op de muur, nooit begre-
pen wat ze hiermee voor hebben. Deze
mensen hebben terecht of niet, niet
zo’n geweldige reputatie, het maakt
een beetje onzeker. Waarom wordt
het huis gemarkeerd?
 
En vandaag…... 
Terug naar het heden. Wie komt er nu
aan de deur? De pakketdienst van
post.nl of DHL of wie ook. Contact is er
nauwelijks met deze mensen, ze zijn
zeer haastig, moeten te veel pakjes die
online zijn besteld, bezorgen. Een
stressvolle baan.
En voor de rest is er niemand die bij mij
iets komt bezorgen of aanbieden.
Hooguit vind ik een briefje dat er een
pakje bij de buren is bezorgd, omdat ik
niet thuis ben.
Tijden veranderen!
 
Nans Heldoorn
 

14



Herhaalde oproep: wie komt ons team
versterken als bestuurslid ‘individuele
belangenbehartiging’? functie die de afgelopen jaren werd

uitgeoefend door Annelies Berende.
Na 9 jaar wil zij het stokje graag over-
dragen aan iemand anders.
Heb je het gevoel dat deze functie mis-
schien iets voor jou is? Misschien om-
dat je op dit terrein ervaring hebt van-
uit je eerdere baan of vrijwilligers-
werk? En dat je die kennis en ervaring
ook nu weer wil inzetten voor andere
mensen bij de PVGE? Dan willen we
graag met je meedenken. Zeg je ja,
dan ga je deel uitmaken van een en-
thousiast en hecht team in collegiale
samenwerking.
 
Meer weten? Annelies blijft in touw in
de uitvoering en wil graag met je pra-
ten over wat de functie in de praktijk
nu precies inhoudt. Voel je je aange-
sproken, neem dan contact met haar
op (tel. 06-36514118, e-mail:
anneliesberende@hotmail.com) of met
de voorzitter van het bestuur Cor van
den Bosch (06-50638128).

ziekte, verlies of vreugdevolle gebeur-
tenissen, leden helpen die vragen of
problemen hebben bij de gemeente of
andere instanties. Dat alles bij elkaar
heet “individuele belangenbeharti-
ging”. Bij PVGE Best werken daar al
tientallen vrijwilligers aan mee..
 
Maar dat alles moet goed gecoördi-
neerd worden, vrijwilligers voor wor-
den gevonden. Dat is een bestuurs-

Het bestuur is al enige tijd op zoek
naar iemand die “individuele belang-
enbehartiging” wil gaan coördineren.
Dat klinkt moeilijker dan het is. Indi-
vidule belangenbehartiging houdt in:
leden helpen die hulp nodig hebben of
geholpen willen worden. Bijvoorbeeld
met thuisklussen, met het invullen van
de belastingen of met de thuisadmini-
stratie, met vervoer naar verenigings-
activiteiten. Of ook: leden bezoeken bij

Veilig wonen in en om het huis bestaat
eigenlijk uit vier factoren: inbraak,
digitale veiligheid, ongelukken en
brand. Ik zal je hierover niet veel
nieuws gaan vertellen maar een
opfrisser is altijd weer meegenomen.
Aan veel zaken wordt namelijk in de
praktijk geen aandacht geschonken.

om te voorkomen dat een inbreker op
de binnenplaats komt en leg daar geen
ladder in het zicht, of anders met een
slot.

Digitale beveiliging
Fraude gaat vaak via de telefoon. Laat
je niet verleiden om je pincode af te
geven, nooit doen. Ook sms'jes die
vragen om geld, niet doen, of pinpas
afgeven met code. Maak de maximale
opname per dag zo klein mogelijk,
anders is in korte tijd de bankrekening
leeg.

Voorkom inbraak
Goed hang- en sluitwerk is een eerste
vereiste, maar ook op een kier staande
ramen en deuren zijn inbraakgevoelig.
Laat een ketting en spion op de deur
plaatsen. Zorg voor goede verlichting
met bewegingssensors bij voor- en
achterdeur. En een afsluitbare poort,

Veiligheid in en om je huis
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ID kaart of burgerservicenummer, daar
kunnen ze heel veel mee, o.a. leningen
afsluiten, gsm-contracten aangaan en
bestellingen doen via internet. Een of
twee manipulators, vrouw en/of man
met mooie praatjes: niet binnenlaten.

Brand voorkomen
Per jaar vallen er 32 doden door brand,
waarvan 50% boven de 65 jaar. Veel
branden worden o.a. veroorzaakt door
niet goed werkende apparaten. Laat ze
niet stand-by staan maar plaats er een
tijdklok op, oververhitting van accu’s
door opladen, roken in bed, branden-
de kaarsen dicht bij brandbaar mate-
riaal, vlam in de pan, licht ontvlambare
chemicaliën, wasdroger via de filter,
etc. etc. Koop en plaats een brandmel-
der die ook de buren waarschuwt en
leg een blusdeken klaar. Geen brand-
blussers, want die moeten elk jaar
gecontroleerd worden.

Een valveilig huis
Elke 4 minuten komt er iemand op de
eerste hulp omdat hij/zij gevallen is. In
2020 waren dat er 109 duizend. In de
badkamer is dat 14%, in de slaapkamer
13% en van de trap 11%.

Waarom kom je te vallen? Denk o.a.
aan losse vloerkleden, te veel meubels
die dicht op elkaar staan, losliggende
verlengkabels, hoge drempels, geen
grepen op toilet dan wel een douche-
zitje dat ontbreekt, loszittende trap-
leuningen, klemmende deuren,
klimmen op een stoel of een trapje.
Heb je nog een ligbad, maak snel een
inloopdouche. Via internet zijn er ook
vele hulpstukken voor gehandicapten
te koop die het allemaal een stuk
makkelijker maken.
Ook meer bewegen helpt om je even-
wicht en spierkracht te verbeteren.

Gratis huistest
Op de website van SeniorenRaadBest
staat een huistest (seniorenraadbest.nl
> werkgroepen > wonen > digitale
huistest). Ook is er een werkgroep die
gratis bij je thuis komt om te adviseren
over deze onderwerpen (werkgroepen
> wonen > woonadviseur) .
Zowel de LEV-groep als KBO en PVGE
hebben personen om je te helpen bij
kleine klusjes. Gaat het veel geld
kosten? Ga dan naar de gemeente
(wmo-ondersteuning >
woningaanpassing); zij kunnen je
daarbij helpen.

Tip
Kijk morgen bij een kopje koffie nog
eens goed om je heen en wacht niet
tot het te laat is en je met botbreuken
in het ziekenhuis belandt.
Wanneer nodig, laat je goed
informeren! Sjef van Gastel wil daar
gaarne bij helpen: tel. 06-83214814,
mail: clubcoordinator@pvge-best.nl
 
Sjef van Gastel

Dit uit de kluiten gewassen Konijn ligt
innig tevreden op een grasperkje aan
de Willen de Zwijgerweg, kruising
Prinses Beatrixlaan. Het heeft een bij-
zondere, ook wel vermakelijke ont-
staansgeschiedenis. Het is een van de
twee witte kunstwerken die de Willem
de Zwijgerlaan sieren. Zijn net zo witte
vriendje (of tegenhanger?) ligt aan het

andere uiteinde van dezelfde weg:
tegenover Hornbach, Dat is het zoge-
naamde ‘Groot Wit Nieuw Beest’. En
beide creaturen hebben hun bestaan
te danken aan een gitzwart beest net
tussen hen in, het beroemdste en
beruchtste kunstwerk van Best: de
reusachtige, 7 meter hoge Mol, die het
tunneldak over de spoorlijn siert – alsof
hij die tunnel zelf gegraven heeft.
 
Hoe zit dat nu precies? 
Nadat de Mol in 2009 door de ge-
meente (voor € 137.100) was besteld,
en geplaatst bleek hij al snel tekenen
van verval te vertonen. Hij moest
worden gerepareerd. Want de
gemeente had besloten dat dit unieke,
zij het controversiële kunstwerk voor
Best behouden moest blijven en was
bereid om de herstelkosten (€ 60.000)
voor haar rekening te nemen, op
voorwaarde dat met zijn maker, de
kunstenaar Claassens een betalings-
regeling getroffen zou worden. Maar
die was erg ‘armlastig’ en beloofde als
tegenprestatie twee kunstwerken van

hemzelf gratis beschikbaar te stellen.
En dat werden dus het Konijn en het
Groot Wit Nieuw Beest, beide gemaakt
van gewapend polyester, zodat ze
goed tegen weer en wind bestand zijn.
 
Lief, aaibaar konijn 
Ondanks zijn polyestervacht ziet Konijn
er best wel aaibaar uit. In vergelijking
met de Mol is Konijn een knuffeldier-
tje: schattig, wit en vele malen kleiner.
Nog steeds groot en zwaar voor een
konijn (zo'n 240 kilo), maar toch. Het
konijn is volgens de kunstenaar Claas-
sens, wonende en werkend in Dene-
marken, een aanklacht tegen proef-
dieren. Vandaar die gekke poten. Hij
ligt er wél ontspannen bij en een
grappenmaker heeft ooit zelfs een
tekening van een Nijntje-neus op zijn
snuit gemaakt.

Oplossing Rara waar in Best
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CLUBS EN ACTIVITEITEN 
 
U wordt clublid na aanmelding bij de
clubcoach, hier vermeld na ‘Info', en
invullen van een inschrijfformulier.
Bij elke club staat de jaarcontributie
aangegeven, soms in meerdere ter-
mijnen (bijv. 4x € 25). Voor sommige
activiteiten betaalt u per keer een
(wisselend) bedrag.
 
• Biljartclub – € 15
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814,
vangastelsjef@gmail.com
Elke dinsdag 9.00-12.30 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 13.30-17.00 uur
In onderling overleg, bij leden thuis.
 
• Bridgeclub – € 12
Info: Frans en Tiny
Hendrikx, 0499-372931
t.hendrikx46@gmail.com
Maandelijks elke 1e vrijdag 19.00-23.30
uur in Kadans,
 
• Bus- en vliegreizen – per reis
Info: Cor van den Bosch, 06-50638128,
jocobowi@onsbrabantnet.nl
3 tot 4 dagtochten en 3 tot 4 vakan-
tiereizen waarvan 3 naar het buiten-
land. Elke reis wordt aangekondigd
in Actief en op de website.
 
• Computergebruikersclub – € 5
Info: Rob Bol, 06-22904310,
robert.bol@onsmail.nl
Maandelijks elke 2e donderdag
14.00-16.30 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 
• Evenementen - per evenement
Info: Kees van Haaren, 0499-393671
evenementen@pvge-best.nl
Ca. 12 evenementen per jaar, geor-
ganiseerd door de Evenementen-
commissie, o.a. lezingen, excursies
fietstochten. Elk evenement wordt
vermeld in Actief en op de website.
 
• Fotoclub - € 20
Info: Hans Roosing, 06-24474974,
hroosing@telfort.nl
1 x per 14 dagen op vrijdag,
9.30-12.15 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.

 
• Genealogieclubs – gratis
Info: Koos Mulder, 06-39681065,
genealogie.best@ziggo.nl
1 x per maand in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste
Club 1: laatste do 9.30-12.00 uur,
Club 2: eerste ma 14.00-16.30 uur.
 
• Gymclub – € 175
Info: Fridus Draaijer, 06 4223 6529,
fridus.draaijer@icloud.com
Elke dinsdag 12.00-13.00 uur in
Sporthal Naastenbest.
 
• Handwerkclub – gratis
Info:   Yolanda van den Bosch 
06-40303609, ywvdbosch@gmail.com
Elke woensdag 14.00-16.00 uur in
de Gasterij van Archipel Nazareth.
 
• Jeu de Boules club – € 26
Info: Corry Bolhuis, 0499-395422,
corry.bolhuis@gmail.com
Elke 2e vrijdag van de maand,
13.30-17.00 uur bij Amitié,
Ambachtsweg 5.
 
• Kaartenmakersclub – € 25
Info: Hanny v. Laarhoven, 0499-399266
cjawvanlaarhoven@gmail.com
Elke 2e en 4e woensdag van de maand,
9.00-11.30 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 
•  Klassieke muziekclub – € 30   
Info: Jarmila Pavel, 06-49596898,
bol-pavel@live.nl
maandelijks op een vrijdag om
9.30-12.00 u,
Trefpunt, ingang Molenveste
 
• Leesclubs  
  -  'Biblio' en 'Boekenwurmen': € 20
     met boeken van bieb in bruikleen
  -  Digitale leesclub: gratis
Info: Ton Vermaesen, 0499-371741,
ajvermaesen@onsbrabantnet.nl
De leesclubs komen in onderling
overleg beurtelings bij een der
deelnemers thuis bij elkaar.
 
• Nordic Fitnessclub – € 5
Info: Adrie Brands, 0499-395829,
abrands46@gmail.com
Groep 1 elke ma, 09.30 uur,
groep 2 elke wo, 09.30 uur,
start vanaf de Blokhut van Scouting
aan de Boslaan.

 
• Nordic Walkingclub – € 5
info: Ria van de Ven, 0499-391623
riavandeven29@kpnmail.nl
Elke maandag en vrijdag, 13.30 uur
start vanaf de Blokhut van Scouting
aan de Boslaan.
 
• Op Restaurant – per keer dat u
meegaat. Info: Wim Steenks en
Corrie Hijnen, Kruisparkweg 60 Best
1 x per maand om 18.00 uur
in steeds een ander restaurant.
tel, 06 -83335445 , mailadres:
bestoprestaurant@gmail.com
(alleen voor afmeldingen)
 
• Postzegelclub ‘Onder de loep’ – gratis
Info: Hans van Bekkum, 0499-371081,
hansvanbekkum42@gmail.com
Elke 2e woensdag van de maand,
13.30-16.00 uur, in het Senioren
Trefpunt.
 
• PVGE Zangkoor – € 55
Info: Rien van Hoppe, 0499-311040,
rienvanhoppe@gmail.com
In afgesproken weken: woensdag
9.30-11.30 uur in buurthuis ‘t Centrum.
 
• PVGE orkest ‘Bestse klanken’ € 220
Info: Jos van Rooij,  0499-399131,
jgmvanrooij01@onsbrabantnet.nl 
Elke donderdag, 9.30-11.30 u
in buurthuis ‘t Centrum.
 
• Rikclub – € 5
Info: Christ Tunders, 0499-391623,
cmtunders46@kpnmail.nl
Sept. t/m april om de twee weken op
vrijdag, 13.15-17.00 uur in ‘t Tejaterke.
 
• Schilderclub maandag – € 15
Info: Liesbeth Damen
 elisabeth.damen@hotmail.com
Elke maandag 13.15-16.30 uur in
het Senioren Trefpunt, ingang
Molenveste.
 
• Schilderclub dinsdag – € 5
Info: Suzanne Rood, 0499-324888,
setsuespain@gmail.com
Dinsdags om de 2 weken,
9.30-12.30 uur in het Senioren
Trefpunt, ingang Molenveste.
 
• Theaterclub – € 5 + per voorstelling
Info: Wim Zijlstra, 0499-372373,
wzijlstra@onsbrabantnet.nl
5 voorstellingen per jaar.
Vertrek: parkeerterrein Den Ekker.

Caleidoscoop: wat, wie, waar
en wanneer bij PVGE Best
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Het jaarprogramma staat op de
website. Elke voorstelling komt ook in
Actief.
 
• 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 9.00-12.00 uur, start
vanaf de Lidwinakerk.
 
• Yogaclubs – 5 x € 56
Info: Ans van der Steen, 0499-396098,
ansvandersteen45@gmail.com
Club 1: elke dinsdag 9.15 -10.20 uur
Club 2: elke dinsdag 10.30 -11.35 uur
Club 3: elke woensdag 10.30 -11.35 uur
Club 4: elke donderdag 9.15 -10.20 uur
Club 5: elke donderdag 10.30-11.35 uur
met uitzondering van schoolvakanties.
Alle clubs in ‘t Tejaterke.
 
• Zanggroep BestLeuk – € 20
Info: Ton van der Steen, 0499-396098,
tonvandersteen@gmail.com
Elke 1e dinsdag van de maand 14.00
-16.00 uur in ‘t Tejaterke
 
LEDENSERVICE 
• Ledenadministratie
Info: Betty Kon, 0499-375579,
ledenadministratie@pvge-best.nl
 
• Secretariaat
Info: Christ Tunders, 06-49970867,
secretaris@pvge-best.nl
 
• Penningmeester
Info: Rob Bol, 06-22904310,
penningmeester@pvge-best.nl
IBAN-rekeningnummer Rabobank:
NL49 RABO 0120 2466 78
 
• Clubcoördinatie en zaalhuur
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814;
clubcoordinator@pvge-best.nl
Voor aanmelden van nieuwe clubs
en alle zaalreserveringen
 
• Senioren Trefpuntbeheerder
Info: Sjef van Gastel, 06-83214814;
vangastelsjef@gmail.com
Voor vaste en eenmalige reservering
van ruimtes in Senioren Trefpunt
 

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

 
• Hulp bij thuisadministratie
Info: Paul de Lange, 0499-396905
pauldelange@kpnmail.nl
 
•  Cliëntondersteuning
Info: Annelies Berende, 06-36514118,
anneliesberende@hotmail.com
 
• Winkelkorting KBO/PVGE-leden
Info: Koos Mulder, 06-39681065,
pr-communicatie@pvge-best.nl
Overzicht van kortingen: pvge-best.nl>
vereniging>ledenvoordeel
 
• Belastinginvulhulp en
financiële ondersteuning
Info: Leo de Wals, 0499-310309,
leodewals@hotmail.com
 
• PR en communicatie
Info: Koos Mulder, 06-39681065
pr-communicatie@pvge-best.nl
 
• Redactie Nieuwsblad Actief
Info: John Peeters, 0499-392917
e-mail: redactie@pvge-best.nl
Actief verschijnt om de 2 maanden;
Nieuwsflitsen in de tussenliggende
maanden.
 
• Websitebeheer
Info: Herman Wester, 0499-396663
herman.wester@onsbrabantnet.nl
en Paul Sijbers, 0499-395284,
paul.sijbers@outlook.com
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INSCHRIJFFORMULIEREN 










Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening. 

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

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

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

Aantal personen: .............................................. aantal kaartjes: ..........

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

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

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

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

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondergetekende bestelt kaartje(s) voor deze activiteit en  machtigt 

PVGE Best het bedrag te laten afschrijven van zijn/haar rekening:

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

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

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

Aantal kaartjes: ..................................................................................

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

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

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

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

4 t/m 7 juli: Fietsvierdaagse
door West-Brabant met
boottocht Biesbosch

Vertrek: 4 juli 9.00 uur Senioren Trefpunt

Koffers brengen: 3 juli 17.00 - 18.00 uur.

Koffers ophalen: 8 juli 10.00 - 12.00 uur.

Kosten: ongeveer € 200,- p.p.

Aankruisen als van toepassing: 

  eenpersoonskamer € 45,- extra

Inschrijven uiterlijk 31 maart

Incassodatum: 20 juni

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen.

Dit formulier Inleveren bij:

René Hendriks, Zevensprong 31, Best

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lezing over Beethoven

Datum: donderdag 17 maart
Tijdstip: 13.00-16.00 u

Locatie: buurthuis Kadans, grote zaal

Kosten: € 12,50 p.p. incl. 2 consumpties

Incasso: 14 maart

Inschrijven: uiterlijk 10 maart.

Dit formulier Inleveren bij:

René Hendriks, Zevensprong 31, Best

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen voor toegang

Kies wat van toepassing is:

 Fietspuzzeltocht + lunch + rondleiding

    Alleen lunch + rondleiding

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen voor toegang

In te leveren bij: René Hendriks,

Zevensprong 31, 5683KN Best

Tel. 0499-371343 / 06-29187764

Fietspuzzeltocht met lunch en 
rondleiding

Datum: vrijdag 22 april

Start: 10.30 u Stationsplein

Inschrijven uiterlijk 9 april 2022

Kosten: € 21,50

Incasso 11 april 2022

Dit inschrijfformuliern te leveren bij: 

René Hendriks, Zevensprong 31, 5683KN Best

Tel. 0499-371343 / 06-29187764

Busvervoer naar Paasproms 
concert v.v.

Bestemming: Concertzaal kazerne 

Oirschot

Datum: zaterdag 9 april

Ophaaltijdstip: volgt *)

Ophaalplek: volgt *)

Prijs: volgt *)

Betalen/incasso: volgt *) 

Uiterste besteldatum: volgt *

*) u krijgt persoonlijk bericht

Geheugensteuntje

4 t/m 7 juli: Fietsvierdaagse
door West-Brabant met
boottocht Biesbosch
Ingeschreven voor aantal personen:

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Dit formulier Inleveren bij:

René Hendriks, Zevensprong 31, Best

Geheugensteuntje 

Lezing over Beethoven
Datum: donderdag 17 maart
Tijdstip: 13.00-16.00 u

Locatie: buurthuis Kadans, grote zaal

Ingeschreven voor aantal personen:

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Bij René Hendriks, Zevensprong 31, 

Best

fietspuzzeltocht met 
lunch en rondleiding
Datum: vrijdag 22 april

Kosten: € 21,50

Incasso 11 april 2022

 Fietspuzzeltocht + lunch +       

     rondleiding

 Alleen lunch + rondleiding 

 

Verstuurd / afgegeven 

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

bij  René Hendriks, Zevensprong 31, 

Best 

Tel. 0499-371343 / 06-29187764

Geheugensteuntje

Busvervoer naar 
Paasproms concert v.v.

Datum: zaterdag 9 april

Ophaaltijdstip: volgt *)

Ophaalplek: volgt *)

Prijs: volgt *)

Betalen/incasso: volgt *) 

Uiterste besteldatum: volgt *

*) u krijgt persoonlijk bericht
 

Verstuurd / afgegeven 

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

bij  René Hendriks, Zevensprong 31, 

Best Tel. 0499-371343 / 06-29187764

Geheugensteuntje
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INSCHRIJFFORMULIEREN 









Ondergetekende meldt zich aan voor deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondergetekende meldt zich aan voor deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit: Trefpunt Reizen – 

de informatiebijeenkomst reisprogramma PVGE-Best voor 2022’ 

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

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

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

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

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

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

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

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Donderdag 21 april: 
Musical Aladdin / Busreis 

Inschrijven tot uiterlijk 
vrijdag 25 februari
Incasso: 4 april

De kosten van busreis met evenement 

bedragen: € 137,00 p.p.

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Lenie Rijkers, Oranjebloesem 29, 5682 CR Best 

(tel. 06-42121760).

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen voor toegang.

Donderdag 10 maart: Treinreis 
Louwman Museum Den Haag
vertrek 9.00 uur vanaf station Best
Inschrijven tot uiterlijk 18 februari.
Incasso: 7 maart.

Uw keuze aankruisen:

Kosten:    € 49,00 met MJK of VIP

               € 66,50 zonder MJK of VIP;

Keuze hoofdgerecht:

               Vis    Vlees    Vegetarisch

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

(0499-330044)

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen voor toegang.

Musical Dagboek van 
een Herdershond Busreis 
Zaterdag 21 mei 2022

Inschrijven tot uiterlijk 
vrijdag 11 februari
Incasso: eind april 2022

De kosten van busreis met evenement 

bedragen: €127,00 p.p.

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (tel. 0650638128)

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen voor toegang.

Het beste schrijft u in via de website 

maar als dat voor u niet mogelijk is kan 

inschrijving ook met dit formulier. 

Gelieve in dat geval dit inschrijfformulier in te 

leveren bij: Inleveren bij: 

Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41 Best

U dient een geldige QR-code en legitimatie te 

kunnen tonen voor toegang in ’t Tejaterke

Trefpunt Reizen
Vrijdagmiddag 18 februari 
2022 Aanvang 13.30 uur
Locatie: ’t Tejaterke, 
Max de Bossustraat 1

Geheugensteuntje

Donderdag 21 april: 
Busreis Musical Aladdin
Vertrek 14.30 uur 
Den Ekker

Ingeschreven voor aantal personen 

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Lenie Rijkers, Oranjebloesem 29, 

5682 CR Best (tel. 06-42121760).

De kosten van dit evenement 

bedragen: € 137,00 p.p.

Geheugensteuntje

Donderdag 10 maart, 
Inschrijven tot uiterlijk 
18 februari. vertrek 9.00 uur 
vanaf station Best
Incassodatum: 7 maart 2022

Ingeschreven voor aantal personen

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 

5683 NP Best (0499 330044)

Telefoon noodnummer (alleen op de 

reisdagen zelf)

Cor van den Bosch 06-50638128 

Geheugensteuntje 

Zaterdag 21 mei: 
Busreis Musical Dagboek 
van een Herdershond
Vertrek 13.00 uur 
Den Ekker

Ingeschreven voor aantal personen

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

Verstuurd / afgegeven 

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

Cor van den Bosch, 

Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

tel. 06-50638128. 

Incassodatum: eind april 2022

De kosten van de reis bedragen 

€ 127,00 per persoon

Trefpunt Reizen
Vrijdagmiddag 18 februari 
2022 Aanvang 13:30 uur

 Locatie: ‘t Tejaterke

 Max de Bossustraat 1, Best

  

Verstuurd / afgegeven 

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

bij Cor van den Bosch,

Stoelenmatter 41 5683 NP Best 

tel. 06-50638128. 

Deelname zonder kosten 

Geheugensteuntje

Ondergetekende meldt zich aan voor deze activiteit en verleent 

machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening:

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

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

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

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

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

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

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

Datum: .............................................Handtekening: .............................
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De voeten veranderen als we ouder
worden.  De veranderde stand van de
voeten en/of afname van het vetkussen
onder de voetzool kan er voor zorgen
dat er tevens veranderingen in het
looppatroon ontstaan. Vaak ontstaat
een stijver looppatroon wat
instabiliteit veroorzaakt.
De veranderingen in het looppatroon
vergroot de kans op vallen.  33% van

De ouder wordende voet
de thuiswonenden en 50% van de
bewoners in een verpleeghuis vallen
minstens 1x per jaar. Factoren
waardoor mensen een vergroot risico
op vallen hebben :
• Pijn en/of veranderingen in de
  voetstand
• Minder zien en horen
• Verminderde reactievermogen
• Duizeligheid

advertorial
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• Het gebruik van bepaalde medicatie
• Verminderde lichamelijk functies
  door bewegingsbeperkingen en/of
  kracht afname
• Valangst
• Gevaarlijke thuissituatie, verkeerd
  schoeisel
Het gaat vaak om een combinatie van
factoren met als gevolg een afname
van lichamelijke functies en minder
sociale activiteiten/contacten. Vooral
de kwaliteit van leven neemt hierdoor
af.
 
Adviezen
Door middel van een
podotherapeutisch onderzoek, die
Balans Podotherapie  specifiek heeft
ontwikkeld voor ouderen, kan de
podotherapeut nagaan of er sprake is
van een afwijkende voetstand,
looppatroon of een vergroot risico op
vallen. Tijdens dit onderzoek wordt o.
a. gekeken naar de voetstand,
looppatroon, spierkracht en

beweeglijkheid van het lichaam.
Tevens vindt een balansmeting op een
drukmeetplatform plaats. Na het
onderzoek wordt in overleg met u een
persoonlijk behandelplan
samengesteld. Hiervoor werken we
samen met pedicures, cesarthera-
peuten en ergotherapeuten.
Het dragen van de juiste schoenen
vergroot de stabiliteit van de voeten
wat de kans op vallen vermindert.  
De juiste schoen voldoet aan de
volgende kenmerken:
• Zorg voor een juiste lengte –  en
  breedtemaat. Maat 40 van het ene
  merk is beslist geen maat 40 van een
  ander merk. Tevens kan de voet in de
  loop der jaren meer doorzakken met
  een grotere maat tot gevolg.

• Zorg voor een goede sluiting op de
  wreef, liefst een vetersluiting. De
  sluiting mag niet knellen of irriteren.
• Neem liever geen laag uitgesneden
  schoen. De schoen heeft dan weinig
  houvast op de voet/wreef, waardoor
  de schoen gaat slippen bij de hiel.
• Een stevige en goed aansluitende
  hielomsluiting zorgt voor stabiliteit.
 
Contact
Heeft u ondanks deze informatie toch
nog vragen of wilt u een afspraak
maken, neem dan contact met ons op.
Wij zijn telefonisch te bereiken op
maandag  t/m vrijdag van 08:30 tot
17:00. Buiten deze uren kunt u ons
mailen via info@balanspodotherapie.
nl.

KO
RT

IN
G!

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

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

zien welke korting  precies gegeven wordt. De korting geldt nooit voor artikelen in de aanbieding 

of afgeprijsde en niet voor cadeaubonnen. Heel belangrijk: Meld altijd aan de kassa vóór de 

rekening wordt gemaakt dat u van de actie gebruik wilt maken. 

Ledenvoordeel vanuit de hoofdvereniging.

Vanuit de PVGE hoofdvereniging krijgt u bovendien korting bij ca. 40 bedrijven, winkels en restaurants in en rond 

Eindhoven, alsook op de premie voor de IAK-zorgverzekering, én een pasje van Myshop. 

Zie www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge 

LEDENVOORDEEL IN BEST E.O.

Cyclepoint Best 

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

De Boetiek Oog & Design

Boterhoek 101, Tel. 371310

Deelen Menswear 

Hoofdstraat 42, tel. 329997 

De Rollatorwinkel.nl 

De Dieze 45 tel. 700823 

Drukkerij Peters-Lodewijks 

Industrieweg 120, tel. 370247

Di-Air van de Sande

Spoorstraat 24, tel. 371657

Fitness The Jab 

Heuveleindseweg 2A, 

tel. 06-14552649 

Foto Aartsen 

Boterhoek 12, tel. 371519 

HypoCoach

de korenaar 35 Oirschot

te. 06-50839384

Gloriosa bloemen 

Catharina ziekenhuis in

Eindhoven tel. 0499-395622 

Groencentrum de Mortelen

Aarleseweg 50, tel. 329888

Harrie’s Knipperij Heren 

Knipt bij u thuis, tel. 06-42082225 

Hair & Beauty Point Jacqueline

Hoofdstraat 38, tel. 399078

Juwelier Meier 

Boterhoek 7, tel. 372250 

Loesje Ladies Fit

De Ronde 12-14

info@loesjeladiesfit.nl

Notaris van Luijn 

Bosseweg 7, tel. 374174

Optimuscles Massage 

Johan Frisopart 28, tel. 371384 

Pitch & Putt Golf

Spoordonkseweg 80

Oirschot tel. 0499-573671

Ambacht Restaurant 

Hoofdstraat 26, tel. 323472 

Pedicure en

schoonheidsspecialist

Willem de Zwijgerweg 173

Mobiel: 06-24151068

Neutraal APKStation 

van Rijssel 

Fabrieksweg 1, tel. 373757 

Barbershop Best Barbers 

& Best Coffee

Nieuwstraat 90, tel.: 323674

Bloemerie Best 

Kon. Julianaweg 31, tel. 330660 

BMS bikes De Stad 9

Oirschot, tel. 06-22406153 

Arends Optiek 

Raadhuisplein 7, tel. 390700 

Choco & Zoet

Wilhelminaplein 64A 

tel. 06-13060636 

Praevision fin.coaching

Marion Klijma, tel. 06-11161607

Restaurant An Fong

Nieuwstraat 70, tel. 371924 

Ron’s Bandencentrale 

Oranjestraat 95, tel. 372344   

Savante Advisering/ 

en Belasting advies

De Stek 1, tel. 851371 

Scootmobiel specialist 

Industrieweg 3, tel 040-2567700 

Schoonheidsspecialiste Ireina

De Tongelreep 5, tel. 06-19188566

Shabo Kapper 

Kap.Heerenstr.10, tel. 398576

Sport Center Spear 

Europaplein 1, tel. 379678 

Stijlvol Groen Hoveniers 

Dennenhei 43, tel. 06-23039901

ZHON zorgwinkel 

Hoofdstraat 36,

tel. 0499-377173
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Rob Bol 

Penningmeester

Wintereik 1 5682 HN Best  

06-22904310

penningmeester@pvge-best.nl

Cor van den Bosch Voorzitter

Stoelenmatter 41, 5683 NP Best 

06-50638128

voorzitter@pvge-best.nl

Annelies Berende 

Individuele belangenbehartiging

Hulst 5  5682 HX Best  

06-36514118

clientondersteuner@pvge-best.nl

Kees van Haaren

Voorzitter 

Evenementencommissie

Hulst 11, 5682 HX Best

0499 393671

evenementen@pvge-best.nl

Christ Tunders Secretaris

Vicevoorzitter

Raadhuisstraat 46 5683 GG Best

Tel. 0499-391623

06-49970867

secretaris@pvge-best.nl

Sjef van Gastel Coördinatie Clubs 

Zaalhuur clubs en beheerder

Senioren Trefpunt

Michiel de Ruijterstraat 62 5684 BM Best 

06-83214814

clubcoordinator@pvge-best.nl

Luud Raaijmakers

Collectieve 

Belangenbehartiging

Dijkbeemd 28  5682 JR Best 

06-12763745

collectievebelangenbehartiging

@pvge-best.nl 

Koos Mulder

PR & Communicatie

Esdoornstraat 19 5682 CM Best

06-39681065

pr-communicatie@pvge-best.nl
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