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Buiten de mondkapjes in het openbaar vervoer en wat beperkingen voor bijeenkomsten met zeer grote groepen zijn er geen beperkingen meer. Na twee jaar
kunnen we onze clubactiviteiten en evenementen weer nieuw leven inblazen.
Uiteraard zijn we daar voorzichtig bij, wie dat prettiger vindt draagt een mondkapje en we houden nog afstand. Maar veel clubs zijn weer begonnen evenals de
trein- en busreizen, Op Restaurant, Theaterclub en de eerste evenementen staan
weer op de agenda. Alles te lezen in ons blad, het is weer een feest om deze
Actief te zien en te lezen! Dank aan de redactie, tekstopmakers, grafisch opmaker, tekstcontroleurs en bezorgers.
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Onze secretaris, Christ Tunders, doet in deze Actief verslag van de Algemene
Ledenvergadering, die 4 maart gehouden werd. Een verademing om iedereen
weer persoonlijk aanwezig te zien in ‘t Tejaterke. We wisten toch weer meer dan
de helft van de zaal te vullen! Ook mochten we weer vertegenwoordiging vanuit
de besturen van KBO, de SeniorenRaadBest en onze PVGE-koepel verwelkomen.
Altijd goed om met elkaar te delen wat het afgesloten jaar gebracht heeft en wat
we komend jaar voor plannen hebben. Onze penningmeester heeft in ieder geval
duidelijk gemaakt dat we voldoende middelen hebben om dat allemaal waar te
maken. Hij deed dat met zoveel verve dat een voorstel vanuit de leden kwam om
vanuit die ruime middelen ook een bijdrage te doen aan de vluchtelingenactie
voor Oekraïners. In lijn met de enthousiaste reactie vanuit de zaal gaf de voorzitter aan een passend bedrag over te maken. Dat vond algehele instemming van
de vergadering. Inmiddels is naar rato van ons aantal leden een bedrag van 1129
euro overgemaakt.
Een andere bijeenkomst was die van het Trefpunt Reizen, waar het reisprogramma voor 2022 bekend gemaakt werd. Een gezellige bijeenkomst waarvan verderop een verslagje te lezen is.
In deze Actief wordt nog heel wat meer aangekondigd. Onder meer de bijeenkomsten en lezingen in Senioren Trefpunt waar nu ook gebruik wordt gemaakt
van een nieuwe geluidsinstallatie en een prachtig groot beeldscherm zodat
presentaties bij lezingen geweldig mooi overkomen! Je kunt daar trouwens ook
weer gezellig bijeenkomen voor breien, kaarten, kaarten maken of koffie
drinken met een praatje; dat heet nu ‘inloop of spelbegeleiding’ dus ga er zeker
een keer heen.
Ook kun je weer naar buiten met fietstochten en kun je binnen, ook weer in het
Senioren Trefpunt, de tentoonstelling van de schilderclub bezoeken. En – eindelijk - als je weer op reis wil lees dan de aankondigingen van alle dagtochten,
meerdaagse reizen, de treinreis en de musical en schrijf in!
Cor van den Bosch (voorzitter)
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Bestuur 24
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Uitnodigend 2022-programma
dagtochten en
meerdaagse reizen
Nog steeds voorzichtig, maar op vrijdagmiddag 18 februari waren er toch
zo’n 50 reislustige belangstellenden die
in ’t Tejaterke bijeenkwamen om te
horen wat het programma van dagtochten en meerdaagse busreizen voor
2022 te bieden heeft. Eerst een kopje
koffie of thee vooraf, waarna we
plaats namen in de theaterzaal. Daar
volgde een terugblik op het voorbije
jaar met diapresentaties van de
dagtocht naar Strépy en de vijfdaagse
reis naar Friesland.
Na een gezellige pauze met drankjes
en hapjes kwam de toelichting op het
programma voor dit jaar. We wisten al
van de musical Dagboek van een Her-

dershond. Met de toelichting van John
van Dinten van EMA-reizen kregen we
een goed beeld van zowel de dagtochten naar de Biesbosch en naar Duitsland, als van de meerdaagse reizen
naar België-Blankenberge, DuitslandSauer-land en in eigen land DrentheOdoorn.
Met Truus zorgden leden van de evenementencommissie weer voor de
hapjes en drankjes, dank daarvoor. Dat
gaf ook aansluitend op de bijeenkomst
ruim voldoende tijd voor de aanwezigen om in de foyer de informatieflyers voor de reizen te bekijken en de
reizen onderling te bespreken, wat
velen ook deden.

Op Restaurant

In februari konden we Op Restaurant
eindelijk weer oppakken met een diner
bij De Verwennerij. Het was als vanouds gezellig en het eten heerlijk.
Onze afspraken met de restaurants
voor de komende maanden liggen
weer vast. In maart gaan we naar
Grieks restaurant Kostas. Op het moment dat wij deze tekst moeten inleveren voor Actief zijn we er nog niet
geweest, maar we rekenen op een
succes.
In de maand april, te weten 7 april,
gaan we weer een bezoek brengen
aan restaurant De Beurs in Oirschot.
We hebben een heerlijk driegangendiner met hen afgesproken dat zal
worden opgediend en dus geen buffet. Je mag ook hier kiezen uit vlees of
vis, waarvan we de aantallen zoveel
mogelijk vooraf moeten doorgeven
voor een sneller verloop van de bediening. Kosten € 24,50 p.p. excl. drank.

In Best hebben we een nieuw, gezellig
ogend restaurant gevonden waar we
12 mei van harte welkom zijn. Het is
restaurant SUUS aan de Oirschotseweg
108 in Best. Het wordt een driegangen
keuzemenu voor € 24,- p.p. excl. drank.
We kunnen kiezen uit twee menu’s:
1. Gevulde ossenstaartsoep + Sukade/
Risotto/ Truffel jus + aardbeien dessert.
2. Aspergesoep + geroosterde roodbaars/ puree/ groentes + aardbeien
dessert.
Om het restaurant zoveel mogelijk
vooraf van dienst te kunnen zijn, vragen we iedereen bij zijn aanmelding te
vermelden: menu 1 of 2.
Samenvattend:
- Donderdag 7 april: Rest. De Beurs,
St. Odulphus-straat.7, Oirschot, 3 gangen keuze menu met vis of vlees. Prijs:
€ 24,50 p.p. excl. drank.
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Veel van de aanwezigen deden ook
alvast hun aanmelding ter plaatse of in
de daaropvolgende dagen. Alle nieuwe
reizen staan inmiddels op onze PVGE
Best website en ook in deze Actief.
Wil je graag mee? Aarzel dan niet je
nu al aan te melden, want de reisorganisatoren moeten het ook al lang
van tevoren van ons weten.

- Donderdag 12 mei: Rest. SUUS,
Oirschotseweg 108, Best, 3 gangen
keuze menu, zie boven in de tekst. Bij
opgave aangeven menu 1 of 2. Prijs
€ 24,- p.p. excl. drank.
We beginnen de beide diners op de
gebruikelijke tijd 18.00 uur. Je bent
vanaf 17.15 uur welkom. Op Restaurant is voor alle leden toegankelijk.
Een introducé die nog geen PVGE-lid is
mag 1x ter kennismaking mee.
Reserveren dient schriftelijk te gebeuren via de website. Alleen als je geen
computer hebt mag je het inschrijfformulier gebruiken dat je achter in het
blad vindt, in te leveren bij Corrie
Hijnen, Kruisparkweg 60, Best.
Afrekenen na het diner doet ieder
individueel aan het restaurant. Mocht
je korter dan 4 dagen besluiten niet
mee te gaan dan mag PVGE vragen het
menu toch te betalen.

Expositie Schilderclub PVGE Best
in Senioren Trefpunt - Er is veel te zien!
Geen saaie Paasdagen dit jaar!
Want er is heel veel te zien in het Senioren Trefpunt, Molenveste, tegenover
de molen. Op 17 en 18 april is er van
13.00 tot 17.00 uur een expositie van
de Schilderclub bij PVGE Best.
Iedereen is van harte welkom om ons
werk en onze vorderingen te komen
bekijken.
Er is heel veel te zien! 16 schilders hebben weer hard gewerkt. Er zijn werken
te zien in olieverf, acrylverf, aquarelverf, pastel en potlood. Onder het genot van een drankje en een hapje kan
je er fijn bij gaan zitten en met de andere bezoekers gezellig wat buurten.
De drankjes, koffie en thee zijn tegen
een kleine vergoeding te krijgen.
De schilders van de PVGE

26 t/m 30 september: 5-daagse busreis Drenthe
Aanmelden:
uiterlijk 25 april

Op deze reis gaan we 5 dagen Drenthe
beleven, de provincie met zijn zandafzettingen, waarop vroeger uitgestrekte
heidevelden lagen en nu vooral dennenbossen, weiden en nog resterende
heidegebieden. Rond 3.000 jaar vóór
onze jaartelling woonden hier landbouwers uit de trechtercultuur. Zij
bouwden grafmonumenten en de hunebedden, die nu de meest bezochte
toeristische attracties vormen. De oudste dorpen liggen alle op het zandplateau, waar veel prehistorische vondsten zijn gedaan. De oudste veendorpen dateren uit de 11e tot 13e eeuw.
Het oude Drentse binnenland is nog
lang sociaal en economisch geïsoleerd
gebleven, waardoor de provincie maar
één middeleeuwse stad telt: de voormalige bisschoppelijke vesting Coevorden.
Het reisprogramma is als volgt:

Dag 1: Heenreis, natuurpark en
ambachtsdorp
Vanaf Best vertrekken we ’s morgens
niet te vroeg en rijden met een korte
stop naar ons hotel in Odoorn, een
kleine Drentse plaats met ca. 1.950
inwoners en een gezellige oude
dorpskern. Het is een esdorp, waar
vroeger zelfs de burgemeester, dominee en schoolmeester ook boer waren.
Er zijn nu uitgestrekte wandel- en
fietspaden. We worden ontvangen met
een heerlijke lunch in het hotel, dat
een goede uitvalsbasis vormt voor
mooie tochten. Onder leiding van een
gids maken we een mooie natuurrondrit over Geopark de Hondsrug, dat zich
uitstrekt van Groningen tot voorbij
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Emmen. De gids neemt ons mee door
de prachtige staatsbossen, laat ons zien
hoe mooi Drenthe is en vertelt ons authentieke verhalen. Onderweg rijden
we langs de hunebedden, smeltwaterdalen, pingoruïnes, grafheuvels, de
typische Saksische boerderijen met hun
hoge essen en de grote stille heide. Zo
komen we in Orvelte, een typisch
Drents, levendig ambachts- en monumentendorp, dat met liefde wordt
gekoesterd. Na dit bezoek rijden we
terug naar ons hotel.
Dag 2: Historie en Nationaal park de
Weerribben
’s Morgens bezoeken we Blokzijl, een
dorp met en oude zeesluis (zijl = sluis)

waar in de 16e eeuw de Steenwijker
Aa uitmondde in de Zuiderzee. Het
heeft een beschermd dorpsgezicht, een
haven met oude panden, de hervormde kerk uit 1609, een waterkanon en
museum Het Gildenhuys. Hier krijg je
ruimschoots de tijd om alles te bekijken.
‘s Middags bezoeken we Nationaal
Park Weerribben Wieden, het belangrijkste laagveenmoerasgebied van
Noordwest-Europa, een unieke plek
door de lichtval in het water, de
kleuren, de rust en de vele bijzondere,
zeldzame planten en dieren. Vanuit
Ossenzijl gaan we de Weerribben per
boot verkennen. We gebruiken hier
een broodjeslunch inclusief krentenbol
en een stukje fruit. Tijdens deze rondvaart vertelt de schipper op boeiende
en humoristische wijze over het ontstaan van dit gebied. In het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer geven
een interessante expositie en video
presentatie een goed beeld van het
ontstaan en de manier waarop het
gebied momenteel in stand wordt
gehouden.
Dag 3: Assen en het huis van
bewaring
Na het ontbijt bezoeken we Assen,
waar we een ruime stop maken in het
centrum. Dat wordt gevormd door de
Brink waaraan het oude Provinciehuis
ligt en het alom bekende Drents museum met belangwekkende collecties
oudheidkundige vondsten, klederdrachten en 18e-eeuwse stijlkamers.
We rijden door naar Veenhuizen, bekend om de ‘Maatschappij van Weldadigheid’ die hier in 1832 werd ge-

bouwd. Het waren drie gestichten voor
arme gezinnen, wezen en landlopers
die hier, al dan niet vrijwillig, een
nieuw bestaan als boer probeerden op
te bouwen. Later werd het een strafinrichting voor mensen die veroordeeld waren tot gevangenisstraf. Er
omheen prijkten weelderige woningen voor het gevangenispersoneel met
stichtelijke spreuken op de gevels. Het
dorp telt nu nog drie strafinrichtingen.
Er staan meer dan 100 rijksmonumenten, waaronder de elektriciteitscentrale, het oude hospitaal en het enige
gesticht dat de tand des tijds heeft
doorstaan en waarin nu het gevangenismuseum is gevestigd. We bekijken
het museum op eigen gelegenheid;
iedereen ontvangt een bezoekersgids.
Na het bezoek maken we een zeer
interessante tour van ca. 45 minuten
met onze eigen touringcar en gids
door Veenhuizen en omgeving.
Dag 4: De Van Gogh route, Emmen en
Boerin Agnes
Na het ontbijt doen we onder leiding
van een gids de Van Gogh route.
Vincent was naar het Hondsruggebied
getogen op zoek naar de schoonheid
van het Drentse landschap. Dat werd
een belangrijke periode in zijn ontwikkeling. Tijdens onze tocht zien we
o.a. het kerkje van Zweeloo, Havezate
de Klencke in Oosterhesselen, Sleen,
oud Aalden, de verdwenen boortoren
in ‘t Haantje en de ontwikkeling van
het Oranjekanaal.
We maken hierna een stop in Emmen,
de stad met een sfeervol centrum,
prachtig plein, stadspark, winkels en
restaurants – en met de slogan “welkom in Emmen, de stad die álles
heeft”. Na de ruime stop in Emmen
gaan we op bezoek bij een heuse beroemdheid: Boerin Agnes van “Boer
zoekt vrouw”. Agnes vertelt je, onder
het genot van een kopje koffie of thee
met een lekker stukje cake, het prachtige verhaal waarom zij boer is geworden en welke hedendaagse uitdagingen er zijn voor de agrarische sector.
Naast Boerin is ze advocaatmaker
geworden, ze vertelt je enthousiast
over haar carrièreswitch en laat je
proeven van haar lekkers.
Dag 5: Oost, west, thuis... huiswaarts
Na het ontbijt nemen we afscheid van
het hotel. We brengen een bezoek aan
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de Karstenhoeve. In het dorpje Ruinerwold ligt deze prachtige Saksische
boerderij uit de 17e eeuw. In de boerderij zijn veel authentieke tegeltableaus, interieurs en voorwerpen bewaard gebleven. De rode draad door
het museum zijn spreekwoorden en
gezegden. Tijdens de rondleiding door
het museum wordt aan de hand van
voorwerpen en gebruiken verklaard
hoe in het verleden spreekwoorden en
gezegden zijn ontstaan. In het museum
is het boekje "Boeiende bakerpraat en
hete hangijzers" te verkrijgen zodat je
het thuis nog kan nalezen. Na het
bezoek rijden we naar Hattem, het
stadje bekend vanwege Anton Pieck,
hier zijn we nog even vrij voordat we
doorrijden naar ons dineradres. Deze
mooie reis door Drenthe besluiten we
met een heerlijk diner.
Ons hotel
Hotel De Oringer Marke **** is een
gezellig familiehotel aan de brink in
het centrum van Odoorn. Alle kamers
zijn voorzien van douche/bad, wc,
telefoon, tv en safe. Verder beschikt
het hotel over een lift, een receptie,
bar, lounge, serre, sauna, een jaren
sixties-look bowlingbaan, overdekte
fietsenstalling met fietsverhuur van
elektrische fietsen en fietsen met 7
versnellingen en een gezellig terras. ’s
Morgens staat een uitgebreid ontbijtbuffet klaar, ’s avonds genieten we van
een heerlijk driegangendiner. Ook is er
entertainment in het hotel, er wordt
een filmavond georganiseerd, er is een
hilarische Drenthe quiz en een gezellige Hollandse spelen-avond.
Hoeveel kost deze reis?
De reissom bedraagt € 532,00 p.p. Voor
een éénpersoonskamer geldt een toeslag van € 70,00 p.p. (12 stuks, daarna
op aanvraag)
Bij de reissom is inbegrepen: vervoer
per luxe touringcar voorzien van bar,
geluidssysteem met dvd, panoramacamera, toilet, en airco, hotelovernachtingen en verzorging op basis van
halfpension met faciliteiten zoals hierboven beschreven, entertainment in de
vorm van filmavond, Hollandse spelen
en Drenthe quiz, lunch op dag 1, alle in
het reisprogramma genoemde rondritten, rondleidingen met gidsen, rondvaarten, excursies en bezoeken, incl.
alle entrees. Bovendien het afscheids-

diner, alle taxen, calamiteitenfonds,
reserveringskosten, SGR consumentenbijdrage en de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen: annulerings- en/of reisverzekering, persoonlijke uitgaven, niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees.

Aanmelden en betalen
Voor deze reis kun je je aanmelden tot
uiterlijk 25 april, liefst via onze website
of anders met het inschrijfformulier
achter in dit blad.
Let op! Je krijgt op 1 mei een bevestiging van inschrijving door de reisorganisator EMA toegestuurd met een
factuur, die je zelf moet betalen. Er

vindt dus geen automatische incasso
plaats.
Voor meer informatie: wend je tot Cor
van den Bosch: bel 06-50638128 of
mail chvandenbosch@onsbrabantnet.
nl.

Wat is er zo leuk aan genealogie?
En hoe kun je dat zelf doen?

en naliet. Maar ook heb je soms het
gevoel dat onze voorouders precies
hetzelfde waren in veel dingen als wij.

Over genealogie gaat de lezing die op
donderdagavond 14 april in het Senioren Trefpunt zal worden gegeven.
Vaak weten we nog wel wie onze
grootouders waren en wat ze deden,
maar waar zijn zij geboren? En wie
waren de overgrootouders? Voor
menigeen stopt het daar, terwijl we
toch wel nieuwsgierig zijn “waar we
vandaan komen”. Daar is in veel gevallen achter te komen. Vaak is er nog
een trouwboekje of bidprentje te
vinden. Je gaat op internet zoeken of
vraagt iemand om hulp bij het zoeken
naar voorouders.
Niets is zo leuk om het zelf allemaal uit
te zoeken. Nu de archieven en registers
openbaar zijn en via internet toegankelijk, is dat veel makkelijker geworden. En zowaar, soms heb je onverwachte resultaten. Blijkt je voorouder

een Pool te zijn die in de 17e eeuw in
Nederland ging studeren, een zus van
een scheepskapitein onder Michiel de
Ruijter, of een bekende Friese vrijheidstrijder. Of je zoekt naar wat je familie
allemaal heeft meegemaakt tijdens de
Tweede Wereldoorlog, waar ze gewoond hebben of wat ze hebben “uitgespookt”.
Het verleden gaat voor je leven
Wat genealogie zo leuk maakt, is dat
het verleden dichterbij komt, dat het
voor je gaat leven. Dat je je gaat
voorstellen hoe je voorouders leefden,
hoeveel kinderen ze kregen, waar ze
zich druk om maakten, welke tegenslagen of voorspoed ze tegenkwamen
in hun leven. Aan de hand van je eigen
familiegeschiedenis zie je hoe mensen
van generatie op generatie veranderden, van beroep, van wat men bezat

Spreekt dit je aan? Roept dit iets in je
op? Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom dan op donderdagavond 14 april
naar het Senioren Trefpunt aan de
Molenveste. De sprekers Martien van
de Donk en Peter Roosenboom, beiden
van de afdeling Kempen- en Peelland
van de Nederlandse Genealogische
Vereniging (NGV), zullen een tipje van
de sluier oplichten hoe zo’n onderzoek
naar je voorouders aan te pakken.
Waar is informatie te vinden en hoe
moet je zoeken. Ook zal er aandacht
worden besteed aan het hoe en waar
zoeken in buitenlandse archieven.
De lezing begint donderdag 14 april
om 19:30 uur en zal duren tot ongeveer 21:30 uur. Aanmelden voor deze
lezing gaat via een mail naar
genealogie.best@ziggo.nl. Er is dus
geen inschrijfformulier. De kosten bedragen € 2,50, ter plekke contant of
per bankpas te betalen. Voor leden van
de genealogieclub is deze lezing gratis
en zij hoeven zich niet van tevoren aan
te melden.

Lezing over erfrecht en hypotheken
PVGE-Best organiseert op dinsdagmiddag 21 juni in ‘t Tejaterke voor alle senioren van Best een lezing over erfrecht. Dit is iets dat bij veel ouderen
speelt en erg belangrijk is. Heb je al
een testament? En net zo belangrijk:
een levenstestament? En zijn deze nog
van deze tijd?
Het zelf regelen is niet te doen. Zonder
notaris kom je tegenwoordig niet uit
de wirwar van de vele regels met al
zijn juridische termen en belastingbesparende mogelijkheden.

Wij hebben notaris Van Luijn uit Best
bereid gevonden om belangeloos uitleg te komen geven. Iedereen staat het
vrij om de zaken bij deze of een andere notaris te regelen.
Daarnaast zitten ook veel ouderen in
een huis met veel overwaarde en misschien ook nog met een krappe beurs.
Vanuit Oirschot zal Frank van Kouwenhoven, ook weer geheel vrijblijvend,
advies komen geven en de weg wijzen
in het woud van mogelijkheden.

6

Een kaartje voor deze lezingenmiddag
is verkrijgbaar door in te schrijven via
onze website, via het formulier in deze
Actief of via de infobalie van de bibliotheek. Aanmelden kan tot uiterlijk 13
juni.
Aanvang van de lezing in 't Tejaterke is
om 14:00 uur. De entree bedraagt
€ 5,00 - dat is incl. 2 consumpties. De
incasso zal plaatsvinden op 13 juni.

Vrijdag 1 juli: Busdagtocht Biesbosch beleving
met rondvaart
Aanmelden en Informatie
Je kunt nu al inschrijven voor deze
tocht. De uiterste inschrijfdatum is 13
juni. Je meldt je aan via de website van
PVGE Best of met het inschrijfformulier
achterin dit blad.
Voor deze dagtocht zijn de dan
geldende maatregelen omtrent
COVID-19 van toepassing.
Voor meer informatie kun je je
wenden tot Truus Emmers, tel.
06-24151068; e-mail:
emmerstruus@gmail.com.

Reisprogramma
Om 8.15 uur vertrekken we vanaf
parkeerplaats den Ekker. De ‘Biesbosch
Beleving’ begint met koffie en gebak
in een sfeervol restaurant aldaar.
Aansluitend ga je op een rondrit door
de prachtige omgeving genieten van
rust, ruimte en natuur. Onderweg
vertelt de gids over het ontstaan van
de Biesbosch, de Sint-Elisabethvloed,
de crisis in de jaren 30 van de vorige
eeuw, de ‘crossers’ in de 2de wereldoorlog en over de zware werkzaamheden en anekdotes van de Grienduilen.
Na deze bijzondere rondrit rijden we
naar Drimmelen om aan boord te gaan
voor een rondvaart. Aan boord krijg je
onder het genot van een goed verzorgde koffietafel met kroket van de
schipper verdere uitleg over het heden
en verleden van de Biesbosch.

Hoeveel kost het?
De prijs van deze dagtocht bedraagt:
€ 82,50 p.p. Dat is Inclusief vervoer per
luxe touringcar, 1x koffie of thee met
gebak, rondrit met gids, 2 uur durende
Biesbosch rondvaart met lunch aan
boord, stadswandeling met gids of
entree met rondleiding visserijmuseum
(keuze kenbaar maken bij inschrijving)
en een drie gangen diner.
Niet bij de reissom inbegrepen: annulerings- en/of reisverzekering (dien je
zelf te regelen), persoonlijke uitgaven
en niet genoemde extra’s bij de maaltijd, dranken.

Na de boottocht rijden we naar Woudrichem, het stadje dat decor was voor
de film Oorlogswinter en de populaire
serie Dokter Tinus! Voor dit gedeelte
van de middag kun je een keuze maken voor een stadswandeling met gids
door Woudrichem, het middeleeuws
centrum met mooie historische gebouwen uit de rijke geschiedenis van dit
middeleeuws vesting- en vissersstadje
of je kiest voor een bezoek aan het
Visserijmuseum met rondleiding.
We sluiten af met een prima driegangendiner. Daarna rijden we weer terug
naar de opstapplaats. De verwachte
thuiskomsttijd is 20.30 uur
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Woensdag 18 mei: Treinreis Mooi Gorkum
(voor suggesties, zie hierboven) en om
17.00 uur verzamelen we weer op de
Markt bij de ''Hoofdwacht' waar we
zullen genieten van een driegangendiner met consumptie. Daarna lopen we
weer naar het station voor de terugreis
naar Best.

Gorkum, of Gorinchem zoals de officiële schrijfwijze luidt, is een vestingstadje gelegen aan de Linge en de
Boven-Merwede. Het behoorde tot het
graafschap Holland, maar grensde aan
de graafschappen Brabant en Gelre,
waardoor het een bloeiende handelsstad werd. Het is ook nog een heel
gaaf vestingstadje, vorig jaar door de
ANWB uitgeroepen tot mooiste vestingstad van Nederland.
Genoeg reden dus voor Olga v.d. Meulen en Ans Wester van de treinreiscommissie om het te kiezen als bestemming voor hun treinreis dit jaar. Op het
programma staat na de koffie met gebak een stadswandeling met een ervaren gids. Hij zal ons ongetwijfeld veel
moois laten zien, zoals de prachtig gerestaureerde oude panden, de vestingwal met zijn stadspoorten, maar ook
het poortje waardoor Hugo de Groot
in zijn boekenkist heimelijk de stad
werd binnengedragen.
Zelf op verkenning
Omdat er zoveel moois te zien is kun je
daarna in de vrije tijd zelf een keuze
maken. Er zijn leuke winkeltjes, maar

de vestingwallen met hun molens nodigen bij mooi weer uit tot een langere
wandeling. Voor wie de geschiedenis
in wil duiken: kom alles te weten over
de 'Martelaren van Gorkum', die 450
jaar geleden door de watergeuzen
werden vermoord, in de tentoonstelling in het stadsmuseum. Vergeet in
dat geval niet je MJK mee te nemen!
Wie wil weten welke band Korea en
Gorkum al eeuwenlang hebben kan
terecht in het Hendrick Hamel museum. En wie gewoon lekker op een
terrasje in het zonnetje wil zitten, die
kiest daarvoor. Voor elk wat wils dus.
Organisatie van de dag
We vertrekken om 09:15 uur uit Best
en reizen via 's-Hertogenbosch en
Geldermalsen naar Gorinchem. We
wandelen naar de Markt, waar we
eerst koffie/thee met gebak gebruiken.
Daarna maken we een stadswandeling
o.l.v. een/twee ervaren gidsen. Let op,
er is geen lunch gepland. Wie wil
neemt een boterhammetje mee voor
onderweg of doet dat op eigen gelegenheid na de stadswandeling.
Na de stadswandeling heb je vrije tijd
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Hoeveel kost het?
De kosten voor deze reis bedragen
€45,00. Deze prijs is inclusief koffie met
gebak, een stadswandeling met gids en
een driegangendiner met consumptie.
De kosten zijn exclusief treinkaartjes
en andere consumpties. Met deze reis
kunnen maximaal 35 personen mee. De
meeste leden van de treinreisclub hebben een treinabonnement waarmee
per abonnement 3 personen met 40%
korting mee kunnen reizen. De automatische incasso zal plaats vinden op
16 mei.

Inschrijving
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 april.
Niet-treinreisclubleden kunnen altijd
een proefreisje meemaken om de sfeer
te proeven. Inschrijven via de website,
groene knop Inschrijven onder
Activiteiten categorie Treinreizen of
anders het strookje in deze
nieuwsbrief, inleveren bij Jolien
Wiertz, Stoelenmatter 41, 5683 NP
Best, tel. 330044. Vergeet niet je
dinerkeuze (vis, vlees, vegetarisch) aan
te geven. En een mondkapje, als dat
dan nog verplicht is in het OV.

De Algemene Leden Vergadering van 4 maart

Wat jammer van de gebrekkige geluidsinstallatie in de zaal van ‘t Tejaterke, waardoor voor menigeen van de
aanwezigen de vergadering moeilijk te
volgen was. Voor hen en voor iedereen
die niet aanwezig kon zijn volgt hieronder een samenvatting van het verslag van de secretaris Christ Tunders.
Overigens zijn we met ’t Tejaterke in
overleg voor goed geluid bij een volgende bijeenkomst.
Eindelijk kon en mocht het weer. Zonder mondkapjes,1,5 meter afstand of
QR-codes kon de Algemene Leden
Vergadering dit jaar weer gehouden
worden in ‘t Tejaterke, weliswaar niet
eind januari, zoals gebruikelijk, maar
op vrijdag 4 maart. Wellicht dat de
leden toch nog huiverig waren of vanwege de carnavalsvakantie waren er
slechts 55 mensen aanwezig.
Welkom
Voorzitter Cor van den Bosch opende
de vergadering en heette alle gasten
welkom, zoals de PVGE-voorzitter Mari
Vervaart, de voorzitter van de SeniorenRaadBest Frans den Dekker en Wilma van Rulo vertegenwoordiger van
het bestuur van de KBO.
Na het gedenken van de leden die het
afgelopen jaar zijn overleden, verklaarde Truus Bot namens de notulencommissie dat zij de notulen van de
Algemene Leden Vergadering van 2021
had goedgekeurd.

ken te hebben gecontroleerd en goed
bevonden, waarna de penningmeester
onder applaus werd gedechargeerd
voor het beleid over 2021.
In de kascommissie werd Johan Callens
benoemd, die de plaats inneemt van
Remy Remery.
Het aantal clubs is wederom uitgebreid
met o.a. de klassieke muziekclub van
Jarmila Pavel.
Mat de Vaan zette als vertegenwoordiger uit de Verenigingsraad uiteen
wat de Verenigingsraad inhoudt en in
2021 gedaan heeft.
Volgens de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is
iedere vereniging verplicht procedures
en afspraken op te stellen voor het
uitvoeren van behoorlijk bestuur. Het
bestuur heeft dit vastgelegd in een
document, dat na stemming door de
leden werd goedgekeurd.
Voorzitter Cor van den Bosch bracht
vervolgens de Paasproms onder de
aandacht die op zaterdag 9 april op de
legerplaats Oirschot wordt gehouden
en waarvoor bussen worden ingezet.
Paul Sijbers gaf vervolgens een toelichting op de vernieuwde website van
PVGE Best, die er nu verfrissend uitziet.
Jaarrede
Voorzitter Cor van den Bosch sprak na
de pauze zijn jaarrede uit. Hij gaf aan
dat het aantal leden weliswaar is
gedaald, maar hij hoopt en verwacht
dat het weer zal toenemen. De samenwerking met de SeniorenRaadBest en
KBO-Best zal worden geïntensiveerd en
diverse projecten en acties voor gezond en prettig leven zoals Gezond
Best samen fit en het project Maandevenement van Adrie Brands in het
kader van Sportakkoord zijn inmiddels

Hoe het ons in 2021 verging
Daarna las secretaris Christ Tunders het
jaarverslag over 2021 voor. Daaruit
bleek o.a. dat het aantal leden weer
iets was afgenomen en wel tot 1138.
Penningmeester Rob Bol liet aan de
hand van de financiële cijfers zien dat
door de Corona weinig activiteiten in
2021 hadden plaats gevonden en we
daardoor een flinke reserve hebben
opgebouwd.
Namens de kascommissie verklaarde
Ton van der Steen de financiële stuk-
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opgestart.
De voorzitter benadrukte dat een
vereniging niet kan bestaan zonder
vrijwilligers en dat PVGE Best dringend
behoefte heeft aan meer vrijwilligers,
in het bestuur, bij commissies en clubs.
Hij bedankte ook alle vrijwilligers die
zich op een of andere manier inzetten
voor de vereniging
Bestuurssamenstelling
Daarna kwam de samenstelling van het
bestuur aan de orde. Annelies Berende
trad af als bestuurslid voor individuele
belangenbehartiging en was niet meer
herkiesbaar vanwege het bereiken van
de maximale zittingsduur van 9 jaar.
Voor haar wordt nog een opvolger gezocht. Annelies neemt niet helemaal
afscheid: zij blijft aan als coördinator
voor de com-missie Vreugde en
verdriet.
Voorzitter Cor van den Bosch, secretaris Christ Tunders, penningmeester
Rob Bol en clubcoördinator Sjef van
Gastel waren ook aftredend, maar wel
herkiesbaar. Allen werden door de
leden in de vergadering met groot
applaus herkozen.
In ‘t zonnetje’
Vervolgens werden enkele vrijwilligers
in het zonnetje gezet vanwege de
bijzondere wijze waarop zij zich hebben ingezet. Het ‘Schouderklopje’ viel
te beurt aan Nelleke Blitterswijk en
Herman Wester. Als Lid van Verdienste
werden Annelies Berende en Gerard
Wienk voorgedragen, Annelies vanwege haar rol als bestuurslid voor
individuele belangenbehartiging,
Gerard vanwege de verzorging van layout en illustraties in het verenigingsblad en het in 2013 uitgegeven jubileumboek en als redacteur in de com-

missie PR & Communicatie. De voorzitter overhandigde hen een oorkonde
met bijbehorende PVGE-speld. Onder
luid applaus werden zij door de leden
van de vergadering benoemd tot Lid
van Verdienste.
Rondvraag: steun Oekraïne
- Beppie Slingerland vroeg of de
vereniging een bedrag zou kunnen
schenken aan giro 555 t.b.v. de vluchtelingen uit Oekraïne dat momenteel
in oorlog is met Rusland. Voorzitter
Cor van den Bosch zei dat hij het een
mooi initiatief vindt en dat het bestuur
zal bespreken welk bedrag er overgemaakt kan worden. De leden ter vergadering stemden hiermee in.
- Chris Geerts zegt dat veel ouderen
geen computer hebben of er niet mee
overweg kunnen en vraagt het bestuur

hier meer aandacht aan te besteden.
PR & Communicatie bestuurslid Koos
Mulder antwoordt hem dat het
bestuur daar aandacht voor heeft en er
mee bezig is.
- Ans Smits vraagt wat men verlangt
door mee te doen met het project
Gezond Best samen fit. De voorzitter
antwoordt haar dat met hulp van een
gezondheidscoach aan mensen begeleiding wordt aangeboden die behoefte hebben om aan hun gezondheid te
werken.
- Adrie Peperstraten vraagt waarom je
op de website op het inschrijfformulier
van een reis of evenement niet kunt
volstaan met het invullen van je lidmaatschapsnummer waarna de verdere
gegevens automatisch worden ingevuld. Dit zal worden voorgelegd aan
onze webmaster.

De voorzitter sloot tenslotte de vergadering en dankte alle aanwezigen voor
hun komst en belangstelling en nodigde iedereen uit om in de foyer onder
het genot van een drankje nog even
gezellig na te babbelen.
Uitgebreid jaarverslagboekje
Bij het jaarverslag van PVGE Best hoort
een uitgebreid jaarverslagboekje, waar
elke club en commissie een bijdrage
aan heeft geleverd in de vorm van een
eigen verslag van hun wederwaardigheden in het afgelopen jaar. Interessant om te lezen. Dit jaarverslagboekje
is in te zien op de website onder
Vereniging - Jaarvergadering Jaarverslag 2021. Je kunt het boekje
ook aanvragen bij de secretaris, Christ
Tunders 06-49970867.

10 t/m 14 augustus: 5-daagse reis Sauerland –
all inclusive!

Inschrijven: uiterlijk 10 april
Het Sauerland is het heuvelachtige natuurlandschap vlak achter het Ruhrgebied, waar de steden en dorpjes getuigen van een traditioneel leven en een
rijk verleden. De hoger gelegen dorpjes hebben minder van de rijkdom
kunnen profiteren, waardoor het lijkt
alsof de tijd daar heeft stilgestaan.
Het landschap in het Sauerland is zeer
afwisselend en biedt veel mogelijkheden voor cultuur, sport en ontspanning, zoals wintersport rondom Winterberg en Willingen. Er liggen aangelegde stuwmeren waaronder de Biggesee en de Möhnesee, die zorgen voor
de watervoorziening en energiebehoefte van de opkomende industrie in
het Ruhrgebied.
Het programma van deze 5-daagse reis
ziet er als volgt uit:

Dag 1: Onaangetast Sauerland
Vertrek uit Best. Vanuit Nederland
rijden we via het Ruhrgebied naar het
hotel in Grafschaft. Na het inchecken
gaan we aan tafel voor de lunch.
Hierna gaan we op verkenning in
Grafschaft met zijn vele vakwerkhuizen
en zijn bosrijke omgeving. We maken
per touringcar een tocht door het
mooie, natuurrijke berglandschap met
pittoreske dorpen en de hoogste berg
van het Sauerland, de Kahler Asten
met 841meter. Hier nemen we een
korte fotostop en rijden verder naar
het bekende Winterberg, waar we
stoppen in het autovrije centrum met
volop gezellige winkeltjes en konditoreien. Daarna vervolgen we onze
tocht weer naar hotel Alpin in Schmallenberg/Grafschaft.
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Dag 2: Nederlandse roots
Na het uitgebreide ontbijt vertrekken
we voor een interessante dag, beginnend in Korbach. Deze stad is van
oudsher een Hanzestad met een rijk
verleden. Het ligt op een hoogvlakte
en is goed bewaard gebleven want
tijdens beide wereldoorlogen liep het
vreemd genoeg geen schade op. Je
kunt hier op eigen gelegenheid volop
genieten tussen de middeleeuwse
bouwwerken. Je waant je even in het
verleden. De volgende plaats is Bad
Arolsen, waar we het residentieschloss
Arolsen bezoeken, een 18e eeuwse
barokke kasteel dat een koninklijke
residentie was van de familie Waldeck/
Pyrmont. In 1858 werd in dit kasteel
koningin Emma, moeder van koningin
Wilhelmina. geboren. We bekijken het
kasteel o.l.v. een Nederlands sprekende

gids. Voor deze dag nemen we een
lunchpakket mee, dat je zelf kunt
samenstellen aan het ontbijtbuffet.
Dag 3: Historisch dorp en boottocht
Deze dag beginnen we rustig aan. Je
kunt wat later naar het ontbijt komen
of voor de liefhebbers met de touringcar naar het plaatsje Schmallenberg
gaan. Hier zijn tal van historische bezienswaardigheden zoals veel sculpturen, statige herenhuizen en veel boerenwoonhuizen in vakwerkstijl. Na de
lunch in het hotel maken we een
gezellige boottocht op de Hennesee.
Dit is een stuwmeer op een hoogte van
323 meter, ingebed in het landschap
van het natuurpark Sauerland-Rothaargebergte. De stuwdam is in de jaren
1952 – 1955 gebouwd. De omgeving
kent een rijke geschiedenis dankzij de
vroegere ertsmijnen. Na de boottocht
begeven we ons weer terug naar ons
hotel.
Dag 4: De smaken van de streek
Het Sauerland kent vanuit het verleden
ook enkele oude ambachten en tradities. In het interessante plaatsje Düdinghausen brengen we een bezoek
aan de Drechselstube. Het kleine
museum geeft je een indruk hoe het
leven was rond 1900. Zo wordt in een
oude schuur een demonstratie houtbewerking gegeven en zijn kamers
ingericht uit de periode van begin
vorige eeuw. We rijden verder naar
Warstein, bekend van het gelijknamige
biermerk. We brengen er een bezoek
aan deze beroemde brouwerij. We zien
eerst een fascinerende film over de
geschiedenis van de brouwerij, daarna
rijden we in een modern treintje door
de fabriek en zien de laatste ontwikkelingen in en om de brouwerij – met
Nederlandse uitleg. Bij de gaststube
krijgt u een lekkere Sauerlander
maaltijdsoep en kun je proeven van
een vers glas Warsteiner, Proost!
Hierna keren we terug naar ons hotel.
Dag 5: Stad met een rijk verleden
Na het ontbijtbuffet checken we uit en
zetten we koers huiswaarts. Via een
mooie route rijden we naar de stad van
de Duitse middeleeuwen: Soest. Dit
was een van de eerste plaatsen in
Duitsland met stadsrechten. Het was
dan ook een belangrijke Hanzestad. In
het mooi behouden centrum met veel
vakwerkhuizen komen de middeleeuwen weer bijna tot leven. Je hebt er
voldoende vrije tijd om deze prachtige

Hoeveel kost deze reis?
De reissom bedraagt € 575,00 p.p. Toeslag voor een 1-persoonskamer: € 50,00
p.p. (12 stuks, daarna op aanvraag)
Deze reis is all inclusive. Dat wil zeggen: In het Alpin hotel zijn alle drankjes bieren, wijnen, frisdranken, vruchtensappen en jenevers van 17.00 uur
tot 24.00 uur gratis en de hele dag is er
gratis thee en koffie

stad te verkennen met zijn vele steegjes en verrassende doorkijkjes. In
Nederland aangekomen, krijg je een
heerlijk afscheidsdiner aangeboden en
rij je terug naar Best,
Alpin Hotel ***
Het Alpin hotel is een sfeervol hotel,
fantastisch gelegen even buiten Grafschaft. Alle kamers zijn voorzien van
bad/douche, wc, tv, föhn, zithoekje en
balkon. Er is gratis wifi, een inpandig
zwembad en een kegelbaan. Er is een
lounge en een prachtig panoramaterras. Iedere ochtend staat er een uitgebreid ontbijt klaar en ‘s middags een
lunch in buffetvorm of een lunchpakket dat je meeneemt. ’s Avonds wordt
er een uitgebreid dinerbuffet geserveerd en daarna regelmatig een bittergarnituur en andere snacks tijdens het
entertainment.

Bij de reissom zijn inbegrepen: de reis
per luxe touringcar voorzien van bar,
DVD, panoramacamera, toilet, en airco,
de verzorging in het hotel op basis van
volpension (zie hierboven), iedere
avond entertainment (muziek, bingo,
shows of wandeling), de entrees en
rondleidingen van alle hierboven genoemde bezoeken en excursies, het
afscheidsdiner, alle taxen, calamiteitenfonds, reserveringskosten, SGR en
de diensten van een ervaren chauffeur/
reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen: annulerings- en/of reisverzekering, (hier
moet je zelf voor zorgen), persoonlijke
uitgaven, niet genoemde maaltijden,
dranken en eventuele niet genoemde
entrees.
Aanmelden en informatie
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 10 april
2022, liefst via de website PVGE-Best.
nl of anders met het inschrijfformulier
achter in dit blad. Voor meer informatie kun je je wenden tot Rob Bol: bel.
06-22904310 of stuur een e-mail naar
penningmeester@pvge-best.nl.

In memoriam Hans van Bekkum
Hans was al PVGE-lid sinds 2006 en
clubcoach van de postzegclub vanaf
01-02-2007, dus 15 jaren lang. Hij heeft
het de laatste jaren niet gemakkelijk
gehad; zijn vrouw was al geruime tijd
ziek en was sinds een jaar opgenomen
in de Kanidas.

Het plotseling overlijden van Hans,
onze postzegelclubcoach, verraste ons
allemaal.
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Hans was een gedreven persoon die
ook graag de puntjes op de i wilde
zetten. Hij was altijd aanwezig bij de
club, bij ledenvergaderingen en op de
jaarlijkse PVGE-informatiedag. Veel
jaren heeft hij ook Best vertegenwoordigd in de PVGE Verenigingsraad.
Wij verliezen met Hans een zeer gewaardeerd PVGE lid.

18 mei: Boeiende fietstocht rondom Best
gevechten die hier gedurende WO II
hebben plaatsgevonden en het verhaal
van Joe Mann en het monument dat
ter zijner ere is opgericht. Van daaruit
komen we uit bij de Vleut waar hij
uitleg geeft over de ontginningen die
er vanaf 1900 hebben plaatsgevonden
en de ontwikkeling van de natuur ten
noorden daarvan.

kopje koffie met wat lekkers erbij kunnen nuttigen.

Op 18 mei organiseert de
evenementencommissie een fietstocht
langs bijzondere plekken in en rondom
Best. Adrie Brands zal onderweg interessante verhalen vertellen over de
gebieden waar we doorheen fietsen.
We vertrekken vanaf de Prinsenhof om
09:30 uur en zullen tijdens de tocht
een pauze inlassen waarbij we een

Wist je dat
.... dat wij, PVGE Best, op verzoek van
de ledenvergadering vanuit onze kas
een bijdrage hebben geleverd aan de
actie voor Oekraïne, en wel € 1129?
Dat is precies € 1 per lid.
…. dat de nieuwe Klassieke muziekclub o.l.v. Jarmila Pavel veel mensen
heeft aangetrokken? Met 19 deelnemers zit de club nu “vol", Zij komen
maandelijks in het Senioren Trefpunt
op een vrijdagochtend bij elkaar. Voor
het hele jaar zijn inmiddels al de datums én de muziekthema’s vastgesteld.
… dat de Yogaclub een van onze populairste clubs is met vijf verschillende
yogagroepjes die elke week bij elkaar
komen op drie verschillende dagen in
de week: een of twee groepjes per
dag? Vanaf 1 maart zijn de

We fietsen eerst naar Aarle – zeg maar
Aorzel – waar Adrie vertelt over het
ontstaan en de ontwikkeling van deze
van oorsprong boerengemeenschap,
waarvan het landschap nog niet verpest is door ruilverkavelingen. Daarna
steken we over naar de Heikant en de
ruigere natuur van de Aarlese Heide.
Verder fietsend vertelt hij over het
ontstaan van het Batadorp en het
Wilhelminadorp. Dan gaat het verder
naar het heide- en bosgebied tussen
Best en Son waar we stil staan bij de

Het maximaal aantal deelnemers aan
deze fietstocht is 20. Deelname kost
€ 5.00 per persoon. Dit bedrag wordt
op 16 mei van je rekening afgeschreven. Inschrijven kan tot 11 mei via het
inschrijfformulier op de website of
achterin deze Actief, in te leveren bij
René Hendriks op Zevensprong 31 Best

donderdaggroepen verplaatst naar
vrijdag: de ene groep naar 10.30 uur
en de andere naar 12.30 uur.

want de inschrijving sluit op 8 april.
Meer informatie vind je op www.pvge.
nl/best, waar je je nog kunt opgeven.

…. dat er nog kaartjes voor het
Paasproms-concert, op zaterdag 9 april
in de kazerne van Oirschot te koop
zijn? De opbrengst is voor het goede
doel, project ‘GezondBest samen fit’. Er
zijn kaartjes van € 20 (voorin de zaal)
en € 15 (achterin en gedeelte balkon).
Je kunt met de bus mee: om 18.30 uur
vanaf Prinsenhof of 18.45 uur Wilhelminaplein. Aanmelden voor bus én
kaartjes kun je nog via onze website:
www.pvge.nl/best

…. dat je op 18 mei met een natuurrijke fietstocht rondom Best kunt
meedoen langs bijzondere plekken in
het buitengebied, waarover Adrie
Brands, (PVGE-lid en IVN-gids) allerlei
wetenswaardige dingen weet te vertellen? Aanmelden kan nog vóór 11
mei.

…. dat er met de Fietsvierdaagse door
West-Brabant op 4 t/m 7 juli heel wat
mensen zullen meedoen (Drunense
Duinen, Made, Klundert, Drimmelen
met boottocht)? Het evenement is vol,
maar je kunt je nog opgeven als
reserve via onze website pvge.nl/best
… dat je aan de gezellige Fietspuzzeltocht op 21 april naar de Gasthuishoeve ook nog mee kunt doen? Maar
ook hiervoor moet je wel snel zijn,
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…. dat er ook nog plaatsen vrij zijn
voor twee andere activiteiten die al
eerder zijn aangekondigd: de 6-daagse
reis naar Blankenberge op 2 mei en de
spektakelmusical Dagboek van een
Herdershond op 21 mei? Voor informatie en inschrijfformulieren ook
hiervoor www.pvge.nl/best
…. dat je op onze website fotoreportages van de meeste reizen kunt bekijken via een link naar een googlealbum? In het vervolg komt er ook een
webpagina waarmee je de foto’s kunt
zien van alle activiteiten, evenementen
en reizen.

IVN natuurwandelingen

Wandelen houdt je fit en gezond!
En zeker als het wandelingen door de
natuur zijn. Want daar is zoveel te
zien, te beleven en te genieten…...
Niemand die dat beter weet dan de
natuurgidsen van het IVN in Best. En
het mooie is nu, dat er de afgelopen
jaren 9 prachtige routes door de
natuurrijke omgeving van Best zijn
uitgestippeld. En meer dan dat. De
natuurgidsen Marijke Abrahams, Marjel van Dijk, Petra van Dorp en Ivon van
der Pasch hebben van elke route een
uitgebreide kleurrijke folder gemaakt,
met niet alleen de route, maar ook een
beschrijving van allerlei interessante
dingen, aandachtspunten, die je onderweg tegenkomt. Dit idee viel ook
bij de gemeente Best in zo’n goede
aarde, dat ze het project van harte
financieel hebben ondersteund. Ze
hebben het de “Best Bijzonder! Natuurwandelingen” genoemd.

natuurwandelliefhebbers met wie je
afgesproken hebt. Van elk van de 9
wandelingen is er een folder en ook

een app. De folders kun je gratis krijgen op verschillende plekken in Best,
zoals de bibliotheek, Kadans en Bestwijzer. De apps kun je downloaden
vanuit de webpagina ivn.nl/afdeling/
best/routes.
Wij wensen je deze lente en zomer
veel wandelplezier en natuurgenot!
Groepswandelingen
Wil je liever wandelen in een groepje
met een natuurgids die onderweg
uitleg geeft over de natuur om je heen
en waaraan je vragen kunt stellen?
Ook dat kan bij IVN Best, het hele jaar
door. Hier is het wandelprogramma
voor de komende maanden:

– Vr 8 april 13.30u: Ommetje Olland – lentewandeling.
Start: Café D’n Toel, Past.Smitsstr. 4 St.-Oedenrode
– Di 19 april 13.30u: Korte voorjaarswandeling.
Start: ‘t Boshuys, Sonse weg 39
– Zo 24 april: 6.30-10.00u: Vroege vogelwandeling met ontbijt;
Start: Campus Westerwind, Lage Vleutweg 7
– Zo 15 mei: 9.30-12.00u: Natte stappen door de Boktse Beemden,
Start: Café de Kruik, Hoekstraat 52, Nuenen
– Do 19 mei 13.30u: Lentewandeling Ommetje Lusdonck.
Start: Bij Ons Spoordonk, Langendonksedijk 5, Oirschot
– Vr 17 juni 13.30u: Zomerwandeling Rond De Heilige Eik.
Start: P-plaats Proosbroekweg 11, Oirschot
– Za 18 juni: 10.00–14.00u: Kruidenwandeling met lunch.
Start: Monnikenweg 3 Best

In het buitengebied en in wijken
Zes van deze wandelingen gaan door
de mooiste stukjes natuur in het buitengebied van Best.
Er is een Populierenwandeling, een
Vennenwandeling, de Aarlesche Heidewandeling, de Land van Bosch-wandeling door Aarle, de Vleutsche Kampenwandeling en de Laarzenwandeling door De Pailjaart.
De andere drie wandelingen gaan door
natuurrijke wijken van Best: een door
Batadorp en Wilhelminadorp, een andere door het Koekoekbos en Villawijk en tot slot de Dorpswandeling
Best die door het centrum gaat. Inmiddels is er een 10e wandeling op een
app bijgekomen, die door nieuwe natuur vooraan in De Vleut loopt,
Flyer en app van elke wandeling
Je kan deze wandelingen op eigen
gelegenheid lopen: individueel, samen
met iemand anders of met een groepje
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Weggooien? Mooi niet!
Repair Café weer open in Kadans
Meubels laten repareren, scharen en
messen laten slijpen, koffiezetapparaat
laten repareren en nog heel veel meer
kan allemaal bij de repairshop van
Best. Het gebeurt allemaal door
vrijwilligers en ze vragen er niets voor,
alleen dat je erbij blijft als ze aan de
reparatie gaan beginnen.

het tijdens corona gesloten, maar is nu
weer open: elke vrijdag van 13.00 tot
15.00 uur. Voor meer info: bel
06-34306266.

Het Repair Café was eerst gevestigd op
de begane grond in een van de
Leemkuilenflats, maar is in 2020 samen
met De Inloop verhuisd naar Buurthuis
Kadans, Sint Jozefstraat 1. Daar was

Evenementenkalender
7 april
18.00 u
9 april
19.00 u*)
14 april
19.00 u
17,18 april hele dag
22 april
10.30 u
2 mei
**)
12 mei
18.00 u
18 mei
9.15 u
18 mei
9.30 u
21 mei
13.00 u
21 juni
14.00 u
1 juli
8.15 u
4 t/m7 juli 9.00 u
10 aug
**)
4 sept
8.00 uur
26 sept
**)

Op Restaurant – De Beurs in Oirschot
Paasproms concert – Kazerne Oirschot
Lezing Genealogie – Senioren Trefpunt
Expositie schilderclub – Senioren Trefpunt
Fietspuzzeltocht naar Gasthuishoeve
Busreis Blankenberge België – start D’n Ekker
Op Restaurant – Suus in Best
Treinreis Mooi Gorkum – start: station
Fietsen rondom Best – start: Prinsenhof
Musical Dagboek Herdershond – Maastricht
Lezing Hypotheken en Erfrecht – Tejaterke
Busdagtocht Biesbosch – start: D’n Ekker
Fietsvierdaagse West-Brabant
5-daagse busreis Sauerland
Busdagtocht Veelzijdig Duitsland
5-daagse busreis Drenthe

*) Wie met de bus gaat: 18.30 u Prinsenhof of 18.45 u Wilhelminaplein
**) Opstaptijd wordt nog bekend gemaakt
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Hoe werkt het Repair Café?
Het Repair Café is geen gewone
reparatiewerkplaats, maar zoals de
naam al zegt: een ontmoetingsplaats
in de buurt, waar het gaat om sámen
repareren, om kennisoverdracht en om
sociaal contact tussen buurtgenoten.
Het repareren gebeurt elke week op
de vrijdagmiddag. Kom je met een
niet goed functionerend aparaat dan
wordt eerst bekeken welke vrijwilliger
het zou kunnen repareren. Je gaat
naast hem zitten, legt uit wat er aan
mankeert en geeft hem alle
informatie waar hij om vraagt. Dan is
het de bedoeling dat je erbij blijft als
de vrijwilliger aan het repareren slaat
en je praat met hem als een goede
kennis of vriend - en ook met de
andere mensen die iets te repareren
hebben. Het sociale contact is typisch
voor het Repair Café. Het is dus niet de
bedoeling dat je kapotte spullen bij
het Repair Café afgeeft, direct vertrekt
en ze later gaat ophalen.
Extra reparateurs welkom
Ben je zelf handig in het repareren van
bepaalde dingen en vind je het leuk
met dorpsgenoten je kennis te delen?
Maak dan eens een praatje met de
mensen van het Repair Café of het iets
voor jou is om er ook te gaan ‘werken’
als vrijwilliger. Daar is eigenlijk altijd
plaats voor mensen die handig zijn met
kleding/textiel, elektrische apparaten,
fietsen, meubels, houten voorwerpen
en computers.
Ook is er behoefte aan vrijwilligers in
de functie van gastvrouw/heer. In deze
rol zorg je voor koffie en thee, heet je
de bezoekers welkom en fungeer je als
aanspreekpunt voor zowel de
bezoekers als de reparateurs in het
Repair Café. Bel ook hiervoor
06-34306266.

We krijgen een nieuwe website

Het duurde allemaal wat langer dan
verwacht, maar de nieuwe website,
waar al een aantal maanden aan
gewerkt werd, heeft inmiddels de
oude vervangen. De invoering is d.m.v.
een nieuwsflits aangekondigd en er is
een zgn. 'forward' gemaakt, waardoor
iemand die nog op de oude website
probeert te komen automatisch wordt
doorgestuurd naar de nieuwe.
Hoe ziet de nieuwe site er uit?
Heb je hem al gezien? Dan zal je opgevallen zijn dat er inderdaad het een en
ander is veranderd. We hebben er
natuurlijk wel voor gezorgd dat alle
belangrijke informatie eenvoudig
terug te vinden is. Het hoofdmenu,
waarvan hierboven een afbeelding
getoond wordt, biedt de volgende
bekende keuzes:
• Actueel - hier staan alle nieuwsberichten.
• Activiteiten - waar alle uitjes, reizen,
etentjes e.d. te vinden zijn (met een
knop Inschrijven)
• Clubs - hieronder is alle clubinformatie te vinden

• Belangenbehartiging - waaronder de
Handreyking en de belastingservice
• Vereniging - met alle algemene verenigingsinformatie
Klinkt bekend hè? Maar we hebben
wel veel teksten ingekort, meer plaatjes en foto's gebruikt en daardoor ziet
de website er wat frisser uit. Daarom
nodigen we iedereen uit er eens voor
te gaan zitten met de muis in de hand
en op onderzoek te gaan. We zijn heel
benieuwd naar de reacties.
Wat is er veranderd?
De veranderingen zitten in de details
die het gebruik makkelijker maken. We
noemen er een aantal:
• de homepage (het beginscherm) is
compleet vernieuwd.
• de website is zo ontworpen dat hij
ook prima te gebruiken is op tablet of
telefoon
• het scherm is dan ook niet meer in
drie kolommen verdeeld, met links het
submenu. Het submenu verschijnt nu
automatisch als de muis op een knop in
het hoofdmenu staat

• er is een nieuwe knop 'Login' bijgekomen. We kunnen er namelijk voor
kiezen om een deel van de informatie
alleen voor de leden ter beschikking te
stellen. Denk bijv. aan foto's en reisverslagen. Meer informatie hierover
wordt t.z.t. aan alle leden toegestuurd
• nooit meer zoeken naar het juiste
inschrijfformulier, want elke activiteit
waarvoor ingeschreven kan worden
kent de bekende groene knop 'Inschrijven'
• die vier rare cijfertjes hoef je voortaan niet meer over te typen. Wat je
wel moet doen is zelf de naam en de
datum van de activiteit invullen
• de directe links naar de andere
PVGE-verenigingen zijn nu te vinden
hele-maal rechts onderaan waar in het
don-kergroene deel 'Verenigingen'
staat.
Wat is gebleven?
De webbeheerders, Paul Sijbers en Herman Wester zijn gebleven. En daarmee
ook de zekerheid dat aanpassingen die
nodig zijn snel worden opgepakt. Dus
als er iets ontbreekt of niet klopt, laat
het ons weten.
Paul en Herman

Geldzorgen? Lumens helpt.
sioen) niet aangepast. Dat is al jaren
zo. Geen wonder dat steeds meer mensen schulden krijgen en betalingsachterstanden oplopen. In ‘gewone tijden’
heeft gemiddeld één op de drie huishoudens dat. Een probleem hoeft dat
niet te zijn, maar wel als het alsmaar
aanhoudt. Wat is hieraan te doen?

In deze tijd waarin bijna alles duurder
wordt (gas, water elektriciteit, huur,
prijzen in winkels) worden helaas de
inkomsten voor ouderen (AOW, pen-

In Best kun je bij betalingsachterstanden terecht in Bestwijzer: bij Lumens.
Daar is een team aanwezig van schuldhulpverleners voor de mensen die financieel in de knel dreigen te raken.
De hulpverleners van Lumens roepen
mensen met geldproblemen op contact
met hen op te nemen om samen te
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zoeken naar oplossingen zoals regelingen met schuldeisers. De bedoeling is
dat de zorgen en spanning om geld
verminderen of verdwijnen en je er
niet meer van wakker hoeft te liggen.
Dus maak je je zorgen om geldzaken?
Ga naar Bestwijzer en maak er een afspraak met Lumens, tel. 040-2193300
of mail naar aanmeldingenbest@
lumenswerkt.nl.
Je kunt ook de test invullen (anoniem),
die staat op www.geldfit.nl voor een
persoonlijk advies of 0800-8115 bellen
voor een persoonlijk gesprek met iemand van Geldfit.

(advertentie)

Gezelligheid bij Sportcenter Spear
Zo komt iedereen als individu binnen
en gaan we als groep weer naar
huis.
Ben jij meer het type voor groepslessen?
Sluit dan eens aan bij de
total body (low impact), zumba gold,
spinning of een van de andere
groepslessen.
Daarnaast geven we exclusiviteit en
korting aan PVGE leden. Zo zijn
onze abonnementen maandelijks
opzegbaar en je krijg je als volgt
korting:
Heb jij het idee dat je alleen bent als
je gaat fitnessen en dat er geen gezelligheid is in een sportschool?
Dat je keer op keer dezelfde oefeningen
moet doen, deze fout doet en er geen hulp
is?
Dan ben je bij ons aan het verkeerde adres.
Er is altijd een trainer aanwezig die kan

helpen bij al je oefeningen, die klaar voor
je staat voor een praatje en ervoor zorgt
dat je met plezier komt trainen.
Onze dag staat in het teken van
lekker trainen en veel gezelligheid.
Na de training staat de koffie klaar en
gaat de gezelligheid gewoon door.

Regulier 1x per week:
€ 30,75 à PVGE: € 22,35 per maand
Voordeel €8.40 per maand
Regulier onbeperkt:
€ 51,50 à PVGE: € 37,00 per maand
Voordeel € 14,50 per maand

Beleef de lente!

Volg broedende vogels in hun nest
Hier komt een tip die kan zorgen voor
verrassingen. Dagelijks kun je het
liefdesleven van de broedende vogels
van minuut tot minuut volgen op je
computer of tablet: de nesten, de eitjes
en de jonge vogeltjes die uit hun ei zijn
gekropen. En hoe die worden verzorgd
door hun zorgzame ouders. Dat kun je
allemaal 24 uur per etmaal van minuut
tot minuut volgen op de website
vogelbescherming.nl/beleefdelente

De bosuil heeft het eerste ei al gelegd.
En wat gebeurt er allemaal bij de
merels, de mezen, de slechtvalk, de
torenvalk, de zeearend en nog veel
meer soorten vogels? Krijgen ze hun
jongen groot? Of worden hun nesten
verstoord en werkt het weer niet mee?
Te droog… te warm…te koud…te
nat…. Prachtig om te kunnen volgen.
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(Tuin)vogels herkennen
Ze vliegen af en aan in je tuin of op
het balkon. Maar welke vogels zijn het
eigenlijk? Is het een koolmees of een
pimpelmees? De Vogelbescherming
biedt twee gratis online vogelcursussen
aan. De ene gaat over tuinvogels,
(www.vogelbescherming.nl/ontdekvogels/kennis-over-vogels/onlinevogelcursussen), de andere over
Nederlandse vogels in het algemeen
(www.seniorweb.nl/tip/tip-gratisonline-cursus-vogels-herkennen).
Ken je de naam van een vogel wel,
maar niet het geluid dat hij maakt?
Dan is een bezoek aan Vogelgeluid.nl
de moeite waard. Je kunt er de geluiden beluisteren van bijna 300 vogelsoorten.
Ontdek de vogels in je buurt.
Word jij ook zo blij van vogels in je
tuin of op je balkon? Hang je wel ’s
een vetbol voor ze op? Je kunt meer
doen. Doe gratis de Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw
buurt leven, en ontvang van Vogelbescherming makkelijke en praktische
tips. Ga naar www.vogelbescherming.
nl/mijn-vogeltuin

Caleidoscoop: wat, waar, wie en wanneer bij PVGE Best
(Nu eens in een ander jasje)
Clubs
Biljartclub
Elke dinsdag, 9.00u, Kadans, Sjef van Gastel, 06-83214814
Bordspelclub
Donderdags in overleg, 19.30u, Bij leden thuis, Paul Holtermans, 06-14702616
Bridgeclub
1e vrijdag v.d. maand, 19.15u, Kadans, Ina Lodewijks, 0499-3311167
Computergebr.club 2e donderdag v.d. maand 14.00u, ST* Rob Bol, 06-22904310
Fotoclub
Vrijdags per 2 weken, ST*, Hans Roosing, 06-24474974
Genealogieclub
Ma 13.30u en do 9.00u, maandelijks, ST* Koos Mulder, 06-39681065
Gymclub
Elke dinsdags, 12.00u, Sporthal, Fridus Draaijer, 06-42236529
Handwerkclub
Elke woensdag, 14.00u, Nazareth, Yolanda v.d.Bosch, 06-40303609
Jeu de boules club
2e vrijdag v.d. maand, 13.00u, Amitié, Corry Bolhuis, 0499-395422
Kaartenmakersclub 2e en 4e woensdag v.d. maand, 9.30u, ST*, Hanny v. Laarhoven, 0499-399266
Klassieke muziek
Vrijdags maandelijks, 9.30u, STY*, Jarmila Pavel, 06-49596898
Leesclubs
In onderling overleg, Ton Vermaesen, 0499-371741
Nordic fitnessclub
Elke ma en woe 9.30u, Blokhut Boslaan, Adrie Brands, 0499-395829
Nordic walkingclub
Elke ma 13.30u en vr 13.00u, Blokhut Boslaan, Ria v.d. Ven, 0499-391623
Postzegelclub
2e woensdag v.d. maand, ST* Jan Schoenmakers , 0499-396004
PVGE zangkoor
7 weken vóór concert, Buurthuis ‘t Centrum, Rien van Hoppe, 0499-311040
PVGE orkest
Elke donderdag, 9.30u, Buurthuis ‘t Centrum, Jos van Rooij, 0499-399131
Rikclub
Vrijdags per 2 weken, ‘t Tejaterke, Christ Tunders, 0499-391623
Schilderclub ma
Elke maandag 13.30u, ST*, Liesbeth Damen, eleisabeth.damen@hotmail.com
Schilderclub di
Dinsdag 2-wekelijks, 9.30u, ST*, Suzanne Rood, 0499-324888
Theaterclub
Wisselend, wordt aangekondigd, Wim Zijlstra, 0499-372373
Treinreisclub
Wisselend, wordt aangekondigd, Cor v.d.Bosch, 06-50638128
Wandelclub
Elke donderdag 9.00u, Start Lidwinakerk, Nelleke Blitterswijk, 06-12269680
Yogaclubs op di
Elke dinsdag 9.15u en 10.30u, ‘t Tejaterke, Ans v.d. Steen, 0499-396098
Yogaclubs op wo
Elke woensdag 10.30u, ‘t Tejaterke, Ans v.d. Steen, 0499-396098
Yogaclubs op vrij
Elke vrijdag 10.30u en 12.30u, ‘t Tejaterke, Ans v.d. Steen, 0499-396098
Zanggroep Bestleuk 1e dinsdag v.d. maand, 14.00u, Buurthuis ‘t Centrum, Ton v.d.Steen, 0499-396098
* ST = Senioren Trefpunt
Wisselende activiteiten
Bus- & vliegreizen
Worden tijdig aangekondigd, Cor v.d. Bosch, 06-50638128
Treinreizen
Worden tijdig aangekondigd , Cor v.d. Bosch, 06-50638128
Theaterreizen
Worden tijdig aangekondigd, Wim Zijlstra, 0499-372373
Evenementen
Worden tijdig aangekondigd, Kees van Haaren, 0499-3936716
Op Restaurant
Elke maand op wisselende datum, 18.00u, Corrie Hijnen, 06-83335445
Ledenservice
Belastinginvulhulp
Cliëntondersteuning
Clubcoördinatie
Coll.belangenbeh.
Computerhulp

Leo de Wals, 0499-310309, leodewals@hotmail.com
Annelies Berende, 06-36514118, clientondersteuner@pvge-best .nl
Sjef van Gastel, 06-83214814, clubcoordinator@pvge-best .nl
Luud Raaijmakers, 06-12763745, collectievebelangenbehartiging@pvge-best.nl
DWD-ict: David Wiedijk, 06-13641224, info@dwd-ict.nl
of Seniorweb, www.seniorweb.nl/pchulp,
Klushulp
Harry Zenner, 0499-390236
Ledenadministratie Betty Kon, 0499-375579, ledenadministratie@pvge-best.nl
Penningmeester
Rob Bol, 06-22904310, penningmeester@pvge-best .nl
P&R, winkelkortingen Koos Mulder, 06-39681065, pr-communicatie@pvge-best.nl
Redactie Actief
John Peeters, 0499-392917, redactie&pvge-best.nl
Secretariaat
Christ Tunders, 06-49970867, secretaris@pvge-best.nl
Thuisadmin.hulp
Paul de Lange, 0499-396905, pauldelange@kpnmail.nl
Vreugde & Verdriet
Marie-Louise Matheeuwsen, 0499-395036, ml.matheeuwsen@outlook.com
Websitebeheer
Herman Wester, 0499-396663 en Paul Sijbers, 06-54937187, webbeheer@pvgebest.nl
Senioren Trefpunt
Beheerder Sjef van Gastel ondersteuner Hans Roosing
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Van de ledenadministratie
Nieuwe leden: welkom!
Dhr. Harry van Genugten
Mevr. Hennie Vroom-Legius
Dhr. Ad Kastelijn
Mevr. Toos Kerkhof
Mevr. Nelly Stuurstraat-Kooijman
Dhr. Hans Wagemakers
Mevr. Miranda Mennen-Conijn
Mevr. Ine Scholten-Reesman
Dhr. Willem van Beerendonk
Dhr. Jan Vos
Mevr. Teddy Vos-Haman
Overleden leden: rust in vrede
Dhr. H. van Bekkum

Mevr. A. van Bragt-Rulkens
Mevr. N. Toutenburg-v.d.Spek
Mevr. M. Broeren
Mevr. I, Gruijters-Kroese
Mevr. G. Ruttenberg-Zegveld
Dhr. M. Putmans
Dhr. M. van Helvoort
Jarige 85-plussers: proficiat!
5 april A. v.d. Linden-v Wulfen
6 april E. Palmen
6 april W. de Pijper
12 april W. van der Meulen
12 april C. Baltus
17 april A. v.d. Goor-Ploegmakers
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22 april J. Rijnders
27 april M van Dijk-de Bont
29 april M. Ruijgh
30 april C. Kemper-Redegeld
30 april P. van Hoof
1 mei J. van Rooij-Kastelijn
2 mei P. Horsten-Bertens
4 mei G. Arts
11 mei M. v.d. Waardenburg
21 mei G. v.d. Sangen-Burghouts
25 mei E. van Delft
26 mei A. Flierman
27 mei F. van Oirschot
30 mei R. Schuil
31 mei J. Haringa
2 juni R. Vermeulen

Geheugensteuntje
Treinreis Mooi Gorkum
Woensdag 18 mei,

Ondergetekende meldt zich aan voor deze activiteit en verleent
machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van
zijn/haar bankrekening.

Woensdag 18 mei:
Treinreis Mooi Gorkum

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

Inschrijven tot uiterlijk 30 april.
Incasso: 16 mei.
vertrek 9.15 uur vanaf station Best
Kosten: € 45,00

IBAN Bankrekeningnr: .............................................................................
Naam: ..........................................................................................Hr/Mw
Aantal personen: ....................................................................................
Adres: ......................................................................................................



Vertrek 9.15 uur station Best
Kosten: € 45,00 Incassodatum: 16 mei
Inschrijven uiterlijk 30 april.
Ingeschreven voor aantal personen
....................................................
Verstuurd / afgegeven
d.d. ..............................................
Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41,
5683 NP Best (0499 330044)
telefoon noodnummer alleen
op de reisdagen zelf: Olga 06-2815 6167



INSCHRIJFFORMULIEREN

Tel. ....................................... Mobiel: 06- ...............................................
Emailadres: ..............................................................................................
Datum: .............................................Handtekening: ............................



........

Geheugensteuntje

Ondergetekende wil meedoen aan de 5-daagse Busreis Sauerland van
10 t/m 14 augustus

Busreis Sauerland,
10 t/m 14 augustus
Ingeschreven voor:
1- of 2-persoons kamer

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

Verstuurd / afgegeven

Voornamen: ....................................Naam: ................................................

d.d. ..............................................
bij Rob Bol, Wintereik 1,
5682 HN Best, Tel. 06 22904310
Kosten: € 575,- p.p. Toeslag 1-pers.
kamer € 50,-Je ontvangt factuur van
EMA – reisorganisatie met een
vooruitbetaling van € 150,00.

......Pasp./ID nr. ...................................Geldig tot: .............................**)

Voornamen: ....................................Naam: .............................................
Pasp./ID nr. .................................... Geldig tot: .................................**)

Adres: .................................................................................................
Emailadres: .........................................................................................
Mobiel nr. 06- .....................................................................................
 1-persoons kamer;  2-persoons kamer (A.u.b. aankruisen)
Indien je een 2-persoonskamer wil delen met iemand met een ander
lidnummer, geeft je hier dan naam en lidnummer aan:
………………………………..............................................................

Ondergetekende meldt zich aan voor deze activiteit en verleent
machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van
zijn/haar bankrekening.



Lezing over erfrecht
en hypotheken

**)Uw voornamen en achternaam moeten exact gelijk zijn aan uw paspoort

Datum: di 21 juni, 14.00 u
Locatie: ‘t Tejaterke
Kosten: € 5,00
Incasso: 13 juni



Geheugensteuntje

Lidnr: ........................................... Lidnr partner: ....................................
IBAN Bankrekeningnr: ..............................................................................
Naam: ..................................................................................... Hr/Mw

5-daags busreis Sauerland
Datum: 10 t/m 14 augustus
Vertrek: ’s morgens, tijdstip volgt nog
Inschrijven tot uiterlijk: 10 april 2022
Wordt bevestigd door EMA op 1 mei.
Kosten: € 575 (all inclusive)
toeslag 1-pers.kamer: € 50,00.
Vooruitbetaling: € 150,-Alles te betalen na factuur van EMA,
Er is geen automatisch incasso
Inschrijving liefst via de website of anders
met dit formulier, in te leveren bij Rob Bol,
Wintereik 1, 5682 HN Best – tel. 06 22904310
Partners en echtparen kunnen gezamenlijk één
formulier invullen mits zij eenzelfde
IBAN-rekeningnummer gebruiken. Alle andere
reizigers, ook als zij één kamer delen, moeten elk
een eigen formulier invullen. Je dient zelf voor
een reis/annuleringsverzekering en de juiste
reispapieren te zorgen. Bij annulering vindt
door PVGE geen restitutie plaats.

Lezing erfrecht en hypotheken
Datum: dinsdagmiddag 21 juni
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: ‘t Teaterke.
Inschrijven uiterlijk 7 juni
Kosten: € 5,- (incl. 2 consumpties)
Incasso: 13 juniI

Naam 2e persoon: ................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Tel. ...................................................Mobiel : 06- ..................................
Emailadres: ...............................................................................................
Datum: ………………................ Handtekening: ....................................
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is
met de afschrijving hij/zij binnen 56 dagen opdracht kan geven terug te
boeken.



Verstuurd/afgegeven d.d.
………………………………………..
René Hendriks,
Zevensprong 31, 5683KN Best
Tel. 0499-371343 / 06-29187764

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:
Jolien Wiertz, Stoelenmatter 41, 5683 NP Best
(0499-330044)
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In te leveren bij: René Hendriks,
Zevensprong 31, 5683KN Best
Tel. 0499-371343 / 06-29187764
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Geheugensteuntje



INSCHRIJFFORMULIEREN

Ondergetekende wil meedoen aan de 5-daagse Busreis naar Drenthe –
26 t/m 30 september

Datum: 26 t/m 30 sept.
5-daagse Busreis Drenthe
Vertrek: ’s morgens, niet te
vroeg Inschrijving uiterlijk
25 april.
Ingeschreven voor aantal personen:

Lidnr.: ........................................ Lidnr. partner: ...............................
IBAN Bankrekeningnr: ........................................................................
Naam: .................................................................................... Hr/Mw
Aantal personen: ...............................................................................

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

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

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

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



Cor van den Bosch, Stoelenmater 41,
5683 NP Best (tel. 06 50638128)

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

 1-persoons kamer  2-persoons kamer (A.u.b. aankruisen)
Indien je een 2-persoonskamer wilt delen met een ander
lidnummer, geef je hier dan naam en lidnummer aan:

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



Geheugensteuntje

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit en verleent
machtiging aan PVGE Best nevenstaande kosten af te schrijven van
zijn/haar bankrekening.

Fietstocht rondom Best
datum: 18 mei
Kosten: € 5,Incasso 15 mei

Lidnr: ..........................................Lidnr partner: ..................................
IBAN Bankrekeningnr: ........................................................................
Naam: ...................................................................................... Hr/Mw

Verstuurd / afgegeven

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

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

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

Datum: 26 t/m 30 sept.
5-daagse Busreis Drenthe
Vertrek: ’s morgens, niet te vroeg
Inschrijving uiterlijk 25 april.
Kosten: € 532,00 p.p; toeslag 1-pers.
kamer: € 70,00. Dit is inclusief alle
genoemde excursies.
Inschrijving liefst via de website of anders
met dit formulier, in te leveren bij
Cor van den Bosch, Stoelenmater 41,
5683 NP Best (tel. 06 50638128)
Bevestiging volgt 1 mei met factuur vanuit
EMA, die je zelf betaalt.
Er wordt niet automatisch geïncasseerd.
Partners en echtparen kunnen gezamenlijk één formulier
invullen mits zij eenzelfde IBAN-rekeningnummer
gebruiken. Alle andere reizigers, ook als zij één kamer
delen, moeten elk een eigen formulier invullen.

Fietstocht rondom Best
Datum: 18 mei
Start: 9.30 uur Prinsenhof
Inschrijven uiterlijk 11 mei
In te leveren bij: René Hendriks,
Zevensprong 31, 5683KN Best
Tel. 0499-371343 / 06-29187764

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

René Hendriks,
Zevensprong 31, 5683KN Best
Tel. 0499-371343 / 06-29187764

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



Geheugensteuntje

Op Restaurant

Op Restaurant

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

Aankruisen (beide kan):



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



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



3-gangendiner Rest. De Beurs
Datum: 7 april, 18.00 u
 3-gangendiner Rest. SUUS
Datum: 12 mei, 18.00 u
Ingeschreven voor aantal personen:
............................................................
Verstuurd / afgegeven
d.d. ......................................................
Ingeleverd bij: Corrie Hijnen
Kruisparkweg 60, 5684AC Best
Er is geen automatisch incasso
Ieder betaalt in het restaurant
Alleen voor afmelden :
Wim Steenks 06-83335445

Busdagtocht naar Biesbosch,
Datum: vrijdag 1 juli
Ingeschreven voor 1 / 2 personen;
Verstuurd / afgegeven d.d.
......................................................bij
Kosten: € 82,50 p.p,
Incasso: op 17 juni
Ingeleverd bij Cor van den Bosch,
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best
(tel. 06-50638128)
Zelf zorgen voor id-papieren en reis/
annul.verzekering.
De kosten van deze reis bedragen
€ 82,50 p.p

Adres: ..................................................................................................
Tel. ............................................ Mobiel : 06- ....................................
Emailadres: .........................................................................................
Datum: ………………................ Handtekening: ..............................

In te leveren bij: Corrie Hijnen
Kruisparkweg 60, 5684AC Best



Geheugensteuntje

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

3-gangendiner Rest. De Beurs
Datum: 7 april, 18.00 u
Aanmelden tot 4 april:
Kosten: € 24,50 p.p.
Ik prefereer:  vlees  vis
 3-gangendiner Rest. SUUS
Datum: 12 mei, 18.00 u
Aanmelden: tot 5 mei
Kosten: € 24,00 p.p.
Ik neem:  menu 1  menu 2

Ondergetekende wil meedoen aan deze activiteit: Bus-dagtocht naar de
Biesbosch
Lidnr: ..........................................Lidnr partner: ..................................
IBAN Bankrekeningnr: ........................................................................
Naam: ..................................................................................... Hr/Mw
Aantal personen: ..................................................................................
Adres: ..................................................................................................
Tel. ........................................... Mobiel : 06- ....................................
Emailadres: .........................................................................................
Datum: ………………................ Handtekening: ..............................
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Busdagtocht: BIESBOSCH,
Datum: vrijdag 1 juli met EMA-reizen
Vertrek: 8.15 u P-terrein den Ekker
Kosten: € 82,50 p.p
Inschrijven tot uiterlijk 5 juni
Incasso: 17 juni 2022
Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij:
Cor van den Bosch, Stoelenmatter 41, 5683 NP
Best (tel. 06 50638128)
Je zorgt zelf voor de juiste identiteitspapieren en
reis/annuleringsverzekering. Bij annulering vindt
door PVGE geen restitutie plaats.
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Voorvoetklachten

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.
Er zijn verschillende klachten die aan
de voorvoet kunnen ontstaan. Hierbij
kan worden gedacht aan eelt en likdoorns, kapsel irritatie van de kopjes
van de middenvoetsbeentjes en mortonse neuralgie.
Eeltvorming en likdoorns
Eeltvorming is een natuurlijke reactie
van het lichaam om de huid en onder-

advertorial
liggend 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.
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 kan 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’, welke
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.

Verkeerde schoenen
Voorvoet klachten ontstaan vaak als
gevolg van een verkeerd looppatroon,
verkeerd schoeisel of een afwijkende
stand van de voeten. Het dragen van
de juiste schoenen kunnen 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 Balans
Podotherapie mogelijk een oplossing
bieden, te denken aan het verwijderen
van eelt en het maken van hulpmiddelen zoals ortheses en zolen.

LEDENVOORDEEL IN BEST E.O.

Cyclepoint Best
Kap.J.A.Heerenstraat 11, tel.: 724999
Deelen Menswear
Hoofdstraat 42, tel.: 329997
Drukkerij Peters-Lodewijks
Industrieweg 120, tel.: 370247
Fitness The Jab
Heuveleindseweg 2A,
tel.: 06-14552649
Foto Aartsen
Boterhoek 12, tel.: 371519
Gloriosa bloemen
Catharina ziekenhuis in
Eindhoven tel.: 0499-395622
Grandcafé de Bank
Raadhuisplein 30B
tel.: 763676
Groencentrum de Mortelen
Aarleseweg 50, tel.: 329888
Hair & Beauty Point Jacqueline
Hoofdstraat 38, tel.: 399078

Harrie’s Knipperij Heren
Knipt bij u thuis, tel.: 06-42082225
HypoCoach
de korenaar 35 Oirschot
tel.: 06-50839384
Ireina Schoonheidsspecialiste
De Tongelreep 5, tel.: 06-19188566
Juwelier Meier
Boterhoek 7, tel.: 372250
Loesje Ladies Fit
Raadhuisstraat 30
info@loesjeladiesfit.nl
Neutraal APKStation
van Rijssel
Fabrieksweg 1, tel.: 373757
Notaris van Luijn
Bosseweg 7, tel.: 374174
Optimuscles Massage
Johan Frisopart 28, tel.: 371384
Pedicure schoonheidsspecialiste
Jacob van Wassenaarstraat 44
tel.: 830701
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Arends Optiek
Raadhuisplein 7, tel.: 390700
Di-Air van de Sande
Spoorstraat 24, tel.: 371657
Barbershop Best Barbers
& Best Coffee
Nieuwstraat 90, tel.: 323674
Bloemenshop Best
Wilhelminaplein 19, tel.: 398679
Bloemerie Best
Kon. Julianaweg 31, tel.: 330660
BMS bikes De Stad 9
Oirschot, tel.: 06-22406153
De Boetiek Oog & Design
Boterhoek 101, Tel.: 371310
Chinees Indisch Restaurant
An Fong
Nieuwstraat 70, tel.: 371924
Choco & Zoet
Wilhelminaplein 64A
tel.: 06-13060636

NG
!

KBO/PVGE winkel kortingsactie in Best. Let op deze sticker op de winkelruit. Bij de deelnemende
winkel moet je altijd uw geldig ledenpasje kunnen tonen. Op de website www.pvge-best.nl kun je
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 je van de actie gebruik wilt maken.
Pitch & Putt Golf
Spoordonkseweg 80
Oirschot tel.: 0499-573671
Praevision fin.coaching
Marion Klijma, tel.: 06-11161607
Ron’s Bandencentrale
Oranjestraat 95, tel.: 372344
Savante Advisering/
en Belasting advies
De Stek 1, tel.: 851371
Scootmobiel specialist
Industrieweg 3, tel.: 040-2567700
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

Ledenvoordeel vanuit de hoofdvereniging.
Vanuit de PVGE hoofdvereniging krijg je 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
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Cor van den Bosch Voorzitter
Stoelenmatter 41, 5683 NP Best
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voorzitter@pvge-best.nl

Individuele belangenbehartiging

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

Rob Bol
Penningmeester
Wintereik 1 5682 HN Best
06-22904310
penningmeester@pvge-best.nl

Kees van Haaren
Voorzitter
Evenementencommissie
Hulst 11, 5682 HX Best
0499 393671
evenementen@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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