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Kom naar de SamenLoop voor Hoop op 10-11 juni  
 

U doet toch ook mee aan de 4e SamenLoop voor Hoop - 
komend weekend 10-11 juni? Als loper of als toeschouwer? 
Het is een bonte stoet van meer dan 45 teams die alsmaar 
rondjes rond het gemeentehuis blijft lopen, 24 uur aaneen, in 
estafettevorm, van 16.00 uur tot 16.00 uur, ook in de 
nachtelijke uren. Een geanimeerd, sportief, gezellig en soms 
ook ontroerend gebeuren is het, de SamenLoop.   

Wilt u de lopers in groten getale zien en aanmoedigen, kom 
dan bij de start en tegen het einde, want dan zijn alle teams 
zo compleet mogelijk. Alle 24 uren is het genieten van 
optredens op verschillende podia van muzikanten, zangers, 
dj's, etc. Tip: zondagsmorgens 10.45 - 11.45 uur swingende 
muziek van de senioren van Bestse Klanken en 

zondagsmiddags 14.45 - 15.30 uur kunt u massaal meezingen met de ZangGroep BestLeuk.  

Maar de allermooiste, indrukwekkendste tijd is zaterdag tegen 11 uur 's avonds bij de zogenaamde 
'kaarsenceremonie'. Dat mag u echt niet missen. Het is dan net donker geworden. Alle straatlantaarns 
zijn uitgezet en langs het parcours staan duizenden verlichte kaarsenzakken met persoonlijke bood-
schappen erop, die mensen thuis hebben gemaakt en waarmee ze hun dierbaren gedenken. Op het 
podium worden dan voordrachten en gedichten voorgedragen en liederen gezongen voor mensen die 
kanker hebben of hebben gehad.  

Bezoekt u beide dagen toch vooral zoveel mogelijk 
kraampjes rond het parcours, en besteed kwistig uw 
euro's aan allerlei leuke dingen, lekkere hapjes en 
drankjes. Elk team staat er met zijn eigen onweer-
staanbare verleidingen: zelfgebakken taarten, allerlei 
zelf ingemaakte jam, behendigheidsspelletjes, 
sjoelbakken, grabbeltonnen, loterijen, vogelkastjes 
timmeren, bijenhotels maken en noem maar op. En 
alles voor het goede doel, de kankerbestrijding. 
Vorige jaren was de eindopbrengst zo rond de € 
100.000. Die van dit jaar wordt bekend gemaakt 
tijdens de slotceremonie, zondag rond 15.45 uur. 
Bent u er dan ook bij? 
 

Fitness evenement ARCUS was zeer geslaagd 

Een dertigtal Bestse senioren hebben op 17 mei in het Prinsenhof dankbaar gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om in een gezellige sfeer en geheel kosteloos hun fitheid te laten testen door een vijftal 
professionele Bestse organisaties. In samenwerking met de SeniorenRaadBest had ARCUS, een 
samenwerkingsverband van deze organisaties dit fitness evenement georganiseerd en daarvoor 
hadden zij bij elkaar ca twintig professionele medewerkers gemobiliseerd. Specifiek ging het om 
medewerkers van Podotherapie Brons, Oefentherapie Cesar, Psychologen Praktijk Best, Ergotherapie 



Best Oirschot en Fysio-en Manuele therapie Meesters.  

Aan het eind van de middag konden alle deelnemers dan ook naar huis met de uitkomsten van alle 
testen en soms met een of meer specifieke en vanzelfsprekend vrijblijvende adviezen. Deze middag 
bleek zeer gewaardeerd door alle deelnemers. De seniorenraad dankt de ARCUS-organisaties dan ook 
voor hun inzet en voor de fijne en professionele manier waarop zij dit evenement ingevuld hebben.  
 

Doezomer activiteiten 2017 - ook voor niet-leden van KBO en PVGE 
 

Zoals elk jaar organiseren KBO-Best en PVGE-Best weer een aantal zomeractiviteiten, speciaal voor 
alle 50-plussers van Best.  In de zomervakantie vallen een aantal vaste activiteiten nu eenmaal stil, de 
buren en de kinderen zijn op vakantie, en wat nu? Daarom maken KBO en PVGE elk jaar weer een 
leuk zomerprogramma.  
 

  Woensdag 12 juli,  Fietstocht rondom Best, start  13.30 bij Prinsenhof, kosten € 5,- incl. koffie 

  Woensdag 25 juli,  Midgetgolfen in Spoordonk, aanvang 14.00 uur, kosten € 7,50 incl. consumptie 

  Woensdag 9 aug.  - nog in te vullen -  

  Woensdag 23 aug. Terrasmiddag bij Quatre Bras, aanvang 13.30, kosten € 5,-  

 
Kaartjes voor deze activiteiten kunt u vanaf 19 juni kopen bij Cultuurspoor Best. Graag betalen met 
pinpas. Kijk vooral ook op de seniorenpagina van Groeiend Best (elke tweede dinsdag van de maand) 
voor meer informatie of voor andere activiteiten die openstaan voor alle senioren van Best.  
 

 

Een vluchteling begeleiden in onze samenleving. Iets voor U?  

Zou u het leuk vinden om vluchtelingen te begeleiden in het kennismaken met de Nederlandse samen-
leving? WBO zoekt vrijwilligers hiervoor. U krijgt dan een 'persoonlijk ontwikkelplan' dat is opgesteld 
door een beroepskracht van WBO, 
samen met de klant. Als trajectcoach 
denkt u mee en stimuleert u de klant 
om zijn/haar sociale en professionele 
netwerk uit te breiden. Tussentijds 
evalueert u met de klant en er is pe-
riodiek overleg met de beroepskracht, 
die u ondersteunt.  

 
Deze 'job' kost u 2 tot 4 uur per week, 
ongeveer één jaar lang. U kunt de tijd 
zelf indelen. Men verwacht dat u inte-
resse heeft in andere culturen, dat u 
zich kunt inleven in de klant en oog 
hebt voor zijn/haar specifieke kwali-
teiten en mogelijkheden. De bedoeling 
is dat u aanzet tot participeren in de 
samenleving en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Hierin wordt u goed ondersteund door een 
coördinator vluchtelingenwerk. Ook bestaat de mogelijkheid van training en intervisie. Meer weten of 
aanmelden? Mail dan naar  info@wbo.nl. Wilt u graag iemand, die zich pas in Best heeft gevestigd, 
helpen de Nederlandse taal machtig te worden, informeer dan bij www.samenspraakbest.nl  naar de 
'job' van taalcoach. 
 

Alvast noteren: Informatiemiddag Blijf in Balans  

 
Op 7 september, van 14.00 tot 16.00 is er in de Kadans, aan de St-Jozefstraat 1 weer een informatie-
middag voor de cursus Blijf in Balans, een valpreventiecursus voor ouderen. De cursusdata zijn op 5, 
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12 en 19 oktober en op 30 november. De kosten van de cursus zijn € 22,50 inclusief boek. U kunt zich 
aanmelden van maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 tot 12.30 uur, op telefoonnummer 0499-770110 van 
WBO (Welzijn Best Oirschot). De cursus In Balans wordt georganiseerd in samenwerking met WBO, 
Ergotherapie Best-Oirschot en oefentherapie Cesar Best-Oirschot.  
 

Wonen op z’n Best   

In het vorige artikel van Wonen op z’n Best  hebben we een maandelijkse 
column vanuit ons platform  aangekondigd. Inmiddels is er die column op 
de seniorenpagina van Groeiend Best. De feiten en tips maken het lezen 
van de column meer dan waard! 
Ongetwijfeld merkt u ook dat de onderwerpen langer zelfstandig thuis 
wonen en passende nieuwbouw voor senioren volop in de belangstelling 
staan. Geregeld staan er artikelen in de krant, besteedt men er op de tele-
visie aandacht aan en op internet is een enorme hoeveelheid informatie. 

De Rabobank heeft nu een specifiek op dit onderwerp toegesneden site 
opgezet. Hoewel uiteraard niet helemaal zonder eigen(Rabo)belang, biedt de site veel mogelijkheden 
om jezelf wat meer te verdiepen in de mogelijkheden. Ook kunt u zich aanmelden voor een digitale 
Nieuwsbrief over dit onderwerp. U vindt de site op www.ikwoonleefzorg.nl   
 

Interview met TOM-deelnemer Frans: 
"Van domme pech naar inzicht en discipline” 

   
"Als je door een domme actie van jezelf in de kreukels komt te liggen, kan 't erg lang duren voor je er 
weer bovenop bent. Wel een half jaar ben ik er zoet mee geweest, met die gekneusde ribben. Ik 
maakte me al zorgen: komt 't ooit nog wel goed?  En dat allemaal omdat ik toen iets in mijn handen 
had, dat ik niet wilde laten vallen. En toen viel ik zelf. Met alle gevolgen van dien." 
 
Aan het woord is Frans van Beerendonk, die al een aantal weken het TOM-project 
volgt. "Door dat akkefietje, was ik optimaal gemotiveerd mee te doen. En ik heb er 
al heel wat van opgestoken. Niet dat ik nu zoveel fitter geworden ben, maar wel 
denk ik van tevoren meer na hoe mijn balans te bewaren. Bijvoorbeeld niet op één 
been iets proberen te pakken. Altijd met beide benen op de grond. Ik liep altijd een 
beetje voorover. Nu loop ik rechtop; dat is stabieler. Ik zie ook hoeveel dingen bij mij 
thuis het valrisico verhogen: rondslingerende spullen. Losliggende kleedjes, slecht 
licht op weg naar de badkamer, enzovoorts. Door al die dingen lig je veel eerder op 
je snufferd. Hoe vaak maak je niet mee, dat iets nog nét goed gaat. Geluk gehad, zeg je dan. Maar ooit 
zal het toeslaan, wanneer je je manier van doen niet verandert. Wat ik dus vooral leer in deze cursus is: 
mezelf discipline opleggen." 
 
Dat inzicht is bij Frans gekomen dankzij de uitleg van de fysiotherapeut. Altijd letten op je balans. Altijd 
greep houden met de grond. Iedere deelnemer heeft een fors boek gekregen met veel do's en don'ts  
en invuloefeningen. Ook is er een zelftest valrisico. Vier trainingen hebben ze al gedaan om te ervaren 
dat je er baat bij hebt: oefeningen voor bekken, enkels, gewrichten en voor sterkere benen, ook om 
thuis te doen.. 

"We hebben ook een bewegingsmonitor gekregen. Wat 
hij precies registreert weet ik niet. Hij wordt uitgelezen 
bij Philips. Op het eind krijg ik terug: hoe ik op verschil-
lende punten scoor ten opzichte van het gemiddelde." 
Ook heeft 
iedereen van 
zuivelfabrikant 
Nutricia een 
gratis voe-
dingssup-
plement ge-

kregen.  "Dat was op basis van een ingevulde vragenlijst. Als 
je bijvoorbeeld vaker duizelig bent, kan dat iets te maken 
hebben met je voeding. En als je een dieet volgt, kun je soms 
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meer afvallen dan goed voor je is.  
Aansluitend op de eerste In-Balans-Training van het TOM-project werd betreffend groepje van tien 
deelnemers verrast met een heerlijke en "gebalanceerde" royale lunch. Uitstekend verzorgd. 
Dit werd in De Kadans aangeboden door Danone-Nutricia, één van de belangrijke partners in het 
landelijke TOM-project. 
Leerzaam zijn ook de gesprekken met een studente van Summa college, een school voor mensen die 
de zorg in willen. "Zij horen van ons hoe oudere mensen denken en leren zich in een andere wereld te 
verdiepen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je alleen staat. En wij krijgen te horen wat hun bezig houdt.   
Zij komen ook met hun vragen bij ons. Leerzaam naar beide kanten."  Ook kan het geanimeerd en 
gezellig zijn. Een andere TOM-deelnemer: "Mijn stagiaire is ergens anders en ik mis haar nu al...".  
   
Frans volgt het TOM-project in een groepje van tien man. "Zo raak je meer betrokken. Maar we krijgen 
ook veel persoonlijke aandacht van de therapeuten."  Al met al is Frans erg te spreken over dit project. 
Ik leer bewuster met dingen om te gaan. Het moet niet als iets aangeleerd voelen, maar een automa-
tisme worden". Tot augustus gaan ze door. Dan wordt alles stevig geëvalueerd, want Best is het 
proefkonijn voor dit project, dat ook elders gaat lopen als het blijkt te werken. Maar daar twijfelt Frans al 
helemaal niet meer aan......   
 

1e Crowdfunding-actie in Best vanaf 15 juni 
“Een riksja voor Best” 

Iedereen kan eraan bijdragen, dat binnenkort een riksjafiets rondrijdt in Best voor mensen met licha-
melijke of geestelijke beperkingen, die zelf niet meer kunnen fietsen. Op 15 juni start de eerste crowd-

funding-actie in Best “Een riksja voor Best”  via de internet-site 
www.aandeelindebuurt.nl. Daar kun je foto's en een filmpje bekijken, 
alles te weten komen over de riksja én veilig een bedrag overmaken 
voor het riksjaproject. En het aan anderen doormailen. Maar ook kun 
je je aanmelden als fietsvrijwilliger op de riksja.   

De mensen met beperkingen die straks een riksjatochtje maken, zul-
len met z'n tweeën naast elkaar zitten op de voorbank, terwijl een 
fietser erachter hen met electrische trapondersteuning vooruit trapt. Zij 
zullen hun eigen route kunnen kiezen langs plekken die hun dierbaar 
zijn, een tochtje door de natuur rondom Best maken of gewoon zo-
maar rondrijden door het dorp. De riksja is ook bedoeld voor demen-
terenden en zijn of haar mantelzorger, die beiden vaak aan huis zijn 
gebonden en nu samen kunnen genieten van een ontspannen en 
spannend tochtje. 

De initiator van het riksja-project is Avondje-Uit, maar bij Archipel 
Kanidas zal de riksja komen te staan. Daar zal men ook kunnen 
boeken, afhalen en terugbrengen. Zij zullen dat doen op dezelfde 
manier als nu met de duofiets. De riksja is echter alleen bedoeld 
voor mensen met beperkingen en eventueel hun mantelzorger of 
familie. De burgemeester juicht dit initiatief van harte toe en wil 
graag ambassadeur zijn van het project 'Een riksjafiets voor Best' . 
Ook heeft hij aangeboden de openingsrit te doen – als fietser wel te 
verstaan. 

De riksjafiets wordt geleverd door de Fietsersbond, zoals op meer-
dere plaatsen in Nederland onder het motto 'Fietsen Alle Jaren'. De 
fiets kost € 7250, wat veel geld is. Maar het leuke is dat als door 
crowdfunding al € 5000 is bijeengebracht, de Rabobank HGWZ er 
nog eens € 2500 bovenop zal doen. Meer informatie? Ga dan vanaf 15 juni naar de website 
www.aandeelindebuurt.nl en kies 'Riksjaproject in Best' óf bel Avondje-Uit op 0499-392917 óf mail naar 
johnpeeters@onsbrabantnet.nl.  
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