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Mantelzorgcompliment 2017 

De gemeente Best beseft dat mantelzorgers onmisbaar zijn in de samenleving. Als mantelzorger kies je 

er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt je omdat je een emotionele band hebt met degene die 

zorg nodig heeft. Met het jaarlijkse mantelzorgcompliment laat de gemeente Best haar waardering 

hiervoor zien. Het compliment wordt verstrekt in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van €150, - Het 

aanvraagformulier daarvoor kunt u afhalen bij de receptie van Bestwijzer of bij de receptie van het 

gemeentehuis of vinden op de website www.gemeentebest.nl/mantelzorgcompliment.  Doen dus, als u 

zelf mantelzorger bent.  En kent u mensen in uw omgeving die ook mantelzorger zijn? Geef dan de 

boodschap vooral door! 

 

1 septemer: Riksjatochten van start 

De crowdfund-actie ' Een riksja voor Best', opgezet door Avondje-Uit, liep als een speer. In amper twee 
weken tijd was het benodigde bedrag al binnen, dankzij een kleine honderd gulle gevers in Best. Toen 
en de Rabobank en Het Groene Woud daar nog een schepje bovenop deden kon de riksja worden 
aangeschaft. De eerste testritten gaven een bijzonder goed beeld: 
een robuuste, stevige fiets, die wel soepel gereden kan worden, goed 
wendbaar is en stabiel op de weg ligt. “Ik voel me als een koningin! ” 
zei de eerste testpersoon, al terugwuivend naar de mensen die haar 
langs de weg toezwaaiden. “Wat is het hier mooi en groen!” zei een 
volgende op een paadje door de Mortelen in Het Groene Woud  
tussen hoge populieren en dicht struikgewas.  

Net zo snel als het geld bijeenkwam, dienden zich ook de vrijwilligers 
aan die wel wilden fietsen. Op twee instructieochtenden ervoeren 20 
vrijwlligers dat het fietsen op een riksja toch een speciale techniek 
vereist, vooral bij het nemen van bochten. Toch reed men tijdens de 
proefritjes moeiteloos tussen de spuitende fonteinen op de Raadhuis-
plein door. 

 

Feestelijke opening op 1 september 
De officiële openingsrit staat gepland op 1 september. Die wordt dan 
gereden met een Bests echtpaar, beiden met beperkingen, op de 
voorbank. Als bestemming is gekozen voor De Schutskuil, gelegen op 
de weg door het Groene Woud van Best naar Boxtel. Op 1 september 
beginnen ook de riksjatochten waarvoor iedereen die niet zo mobiel is 
zich kan opgeven. Voor hen is deze riksja bedoeld. Zij kunnen samen 
met elkaar, maar ook met een familielid, goede buur, kennis of de 
mantelzorger, samen op de voorbank zich laten rijden door de 
natuurrijke omgeving van Best. Er zijn verschillende routes uitge-
stippeld naar allerlei mooie bestemmingen, maar men kan ook zelf 
een route aangeven langs plekken waar men graag naartoe wil. 

De riksja in Best behoort tot het “Fietsen Alle Jaren”-project van de 
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Fietsersbond, waar al 15 plaatsen in Nederland aan meedoen. En dat is weer onderdeel van het 
wereldwijd project “Cycling without age', geboren in Kopenhagen, nu met duizenden riksja's verspreid 
over 30 landen. En overal is het doel hetzelfde: niet meer zo mobiele mensen tot op hoge leeftijd laten 
genieten op de fiets van al het leven om je heen, en “weer de wind door je haren voelen”.  

Een tocht met de riksja aanvragen 
Om een riksjatocht te ondernemen moet je dat aanvragen bij Archipel Kanidas, waar de riksja samen 
met de duofiets gestald staat. Dat kan telefonisch: 0499-362601 of via een email naar: 

lisette.van.druenen@archipelzorggroep.nl (er komt nog een makkelijker adres). Mensen die lid 
zijn van Avondje-Uit kunnen zch ook daar opgeven voor een riksjatocht. Als u een fietsende riksja-

vrijwilliger wil worden, meldt u dan aan bij 0499-392917 of  johnpeeters@onsbrabantnet.nl. 

 

TOM-project wordt afgerond en krijgt een vervolg 

In de afgelopen weken is het TOM-project (Thuis Onbezorgd Mobiel) waarover we hier al vaker bericht 
hebben, in de afrondingsfase terecht gekomen. Deelnemers hebben afscheid genomen van hun Sum-
ma student(e) waarmee ze vele gezellige en nuttige uurtjes hebben doorgebracht en de “In Balans 
Training” is beëindigd. Na de laatste trainingssessie was er nog een presentatie over gezonde voeding, 
een presentatie waarvoor de interesse bijzonder groot bleek. 

Ook na de laatste “In Balans Training” kregen deelnemers nog een terugkoppeling van de betrokken 
fysiotherapeut op hun persoonlijke ontwikkelingen in evenwicht, balans en spierkracht. De bewegings-
monitoren zijn intussen opgehaald door de TOM-postbezorgers, zodat de analyse van de mobiliteit van 
de deelnemer kan beginnen. Aan de deelnemers is gevraagd een vragenlijst in te vullen zodat er in de 
toekomst rekening gehouden kan worden met alle meningen en alle opgedane ervaringen. Eind deze 
maand volgt er dan, met een kleinere groep TOM-deelnemers die daarvoor interesse hebben getoond, 
nog een groepsgesprek met hetzelfde doel. 

Begin september krijgen alle deelnemers hun persoonlijke resultaten die ze hebben bereikt door aan 
het TOM-project deel te nemen. Verder krijgen zij nog een brochure met informatie over hoe zij nu ver-
der aan hun mobiliteit kunnen werken.  
En tot slot volgt dan, op donderdag 28 september in de Prinsenhof de feestelijke afsluiting van het 
TOM-project met alle deelnemers en betrokken vrijwilligers en partijen. En zeer belangrijk: er zal tijdens 
deze afsluiting een vervolg op TOM worden gepresenteerd, aangeboden door Welzijn Best Oirschot en 
andere lokale organisaties waaronder zeker ook SeniorenRaadBest.  
 

7 september: informatiemiddag Blijf in Balans  

Op 7 september, van 14.00 tot 16.00 uur is er in de Kadans, aan de St. Jozefstraat weer een informatie-
middag voor de cursus 'Blijf in Balans', een valpreventiecursus voor ouderen. De cursus wordt gegeven 
op 5, 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.  
 

Stichting Hartslag Best gaat levens redden 

Enige tijd geleden is Stichting Hartslag Best opgericht, met als doel te bereiken dat in heel Best iemand 
die een hartstilstand krijgt binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden. Dat kan met AED's - hartmas-
sageapparaten - én met voldoende mensen die weten hoe die te gebruiken. De 
stichting wil eerst alle beschikbare AED's in Best in kaart brengen en daarna het 
aantal vergroten zodat er een netwerk komt dat heel Best dekt.  

Ook wil men een overzicht krijgen van alle vrijwilligers die oproepbaar zijn bij 
een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een 
bericht aan meerdere vrijwilligers in de buurt om naar het slachtoffer te gaan of 
eerst een AED te halen. Bent u een gecertificeerde vrijwilliger of wilt u dat 
graag worden? Geef u dan op via het contactformulier op www.hartslagbest.nl 
of www.hartslagnu.nl. 
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Voor iedereen in Best een schoon en leefbaar huis EN schone kleding! 

Vanaf 1 juli 2017 geldt in Best “een schoon en leefbaar huis én schone kleding” voor alle mensen die 
daar zelf niet (helemaal) voor kunnen zorgen. Zij kunnen bij de gemeente aankloppen voor 'huishoude-
lijke ondersteuning' via de Wmo. Als u dat doet, is het wel verstandig van tevoren met de cliëntonder-
steuner Annelies Berende (tel. 06-36514118) te overleggen. Zij kijkt samen met u eerst of er meer om-
standigheden zijn, die u verhinderen in de toekomst zelfstandig te blijven.  

Wat is 'schoon en leefbaar'?  
Wat nu precies onder een “schoon en leefbaar huis” wordt verstaan, heeft de gemeente Best onlangs 
duidelijk vastgelegd. Het betekent dat alle bewoners gebruik moeten kunnen maken van een schone 
woonkamer, slaapkamer, keuken, sanitaire ruimtes, gang en trap. Hieronder valt ook: het kunnen ge-
bruiken van schoon bedden- en linnengoed. Het gaat over alle vertrekken in huis die daadwerkelijk fre-
quent in gebruik zijn, d.w.z. dagelijks of meerdere keren per week. Het huis moet zodanig schoon wor-
den gehouden dat het niet vervuilt en dat een algemeen aanvaard 'basisniveau van schoon wordt ge-
realiseerd'. Onder een 'leefbaar huis' verstaat men dat het bovendien opgeruimd is en functioneel, 
bijvoorbeeld dat er geen kleedjes liggen op plaatsen waar men erover kan vallen. Het gaat bij huishou-
delijke ondersteuning alleen om de binnenkant van het huis. Onderhoud van tuin, opruimen van een 
schuur, de stoep vegen, enz. vallen er niet onder, maar ook het ramen zemen aan de buitenkant niet! 
Dat moet men zelf organiseren. Zemen aan de binnenkant wel.   

Hoe vaak? 
Het schoonmaken bestaat niet alleen uit taken die regelmatig worden uitgevoerd en die algemeen ge-
bruikelijk zijn, maar ook uit zogenaamde incidentele taken, die “zich kenmerken door een bepaalde 
mate van uitstelbaarheid.” Denk aan het wassen van de ramen, 
wassen van de vitrage, poetsen van deuren. Ook deze inciden-
tele taken horen er dus bij. Maar het strijken van onderkleding 
of beddengoed weer niet, want dat is niet 'algemeen gebruike-
lijk', zegt de gemeente. 

Schoon en leefbaar houden van een huis betekent volgens de 
gemeente: 'wat minimaal nodig is moet worden gedaan'.  Het 
wil niet zeggen dat de in gebruik zijnde leefvertrekken altijd 
wekelijks moeten worden schoongemaakt. De frequentie van 
schoonmaken is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie 
en leefwijze (gezinssamenstelling en gezondheid).  Het kan be-
tekenen dat de aanpak niet helemaal voldoet aan de persoon-
lijke standaard en de verwachtingen van de cliënt zelf. De inzet 
moet wel in voldoende mate 'aansluiten bij de persoonlijke si-
tuatie van de cliënt'. Dat betekent dus maatwerk, want geen 
situatie is hetzelfde.  

Uw mening 
Wat vindt u van dit alles? Wat vindt u goed en wat zou anders moeten? Annelies Berende, cliëntonder-
steuner in Best, wil dat graag weten. Mail uw mening naar anneliesberende@hotmail.com 

 

Nieuw initiatief Lokaal+  voor  extra hulp of aandacht 

Er gaat na de zomervakantie een nieuw initiatief voor Best van start: Lokaal+, bedoeld voor mensen 
die thuis wat hulp en aandacht nodig hebben. Het is o.a. voor mensen die nog niet toe zijn aan Wmo-
ondersteuning, of waarvan een aanvraag voor Wmo-hulp is afgewezen of die vinden dat hen te weinig 
uren huishoudelijke hulp is toegewezen. Maar het is ook ter ondersteuning van mantelzorgers. Via Lo-

kaal+ gaan studenten van Summa Zorg inwoners in Best helpen 
met klussen en activiteiten. Denk hierbij bijv. aan boodschappen 
doen, ramen wassen (ook aan de buitenkant), hulp in de huis-
houding, gezelschap, een beautybehandeling, uitleg over een 
mobiele telefoon of helpen met de computer of gewoon een 
praatje maken. Met Lokaal+ snijdt het mes aan twee kanten. In-

woners krijgen de gewenste hulp en aandacht en de studenten doen praktijkervaring op en vergroten 
hun sociale en taalvaardigheden. Zo helpen zij elkaar.  
Het Summacollege in Eindhoven leidt jongeren op tot niveau 2 en 3 in de zorg. Het gaat hierbij veelal 
om kwetsbare jongeren, die maatwerk nodig hebben om hun diploma te kunnen behalen. Ook is er ex-
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tra inzet nodig om hen vervolgens een betaalde baan te laten vinden. 

Wat kost het? 
Voor deze ondersteuning moet een onkostenvergoeding betaald worden van slechts € 5,- per dagdeel. 
Daarvoor geven de studenten ondersteuning van minimaal 2 tot maximaal 4 uur. Lokaal+  zal in Best 
van start gaan na de zomervakantie, vanaf maandag 28 augustus. Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden van een student bij u thuis via Lokaal+? Of kent u iemand die dit graag zou willen en wilt u be-
spreken of dat mogelijk is? Bel dan 040-2694306 of stuur een e-mail naar info@lokaal-plus.nl. Direct 

aanmelden is via deze weg ook mogelijk. Kijk ook op www.lokaal-plus.nl 
 

Gemeente kijkt serieus naar uw meldingen en ... neemt actie!  

Wanneer u in uw omgeving of ergens anders in Best een situatie tegenkomt, die volgens u niet klopt, is 
het echt wel verstandig, als u dat meldt aan de gemeente. Zo vond een vrouw met scootmobiel het raar 
dat er op het kruispunt Spoorstraat - Kon.Emmalaan een paaltje in het fietspad staat, dat ervoor zorgt, 
dat zij er met haar scootmobiel niet doorkan. En met een rolstoel kan het ook niet. Het paaltje is eigen-
lijk helemaal overbodig, want dit fietspad is zo smal dat ook zonder paaltje er echt geen auto overheen 
kan. Iemand die dit van haar hoorde meldde dit op de website van de gemeente.  

En wat gebeurde er? Binnen twee dagen kreeg hij het volgende bericht terug:   
"We hebben deze paaltjes in het verleden al eens verwijderd en kregen toch melding uit 
de omgeving dat er autoverkeer overheen zou rijden. Daarom zijn deze destijds weer te-
rug gezet. Toch gaan we het paaltje na de vakantieperiode in september weer verwijde-
ren. We gaan dit dan een proefperiode proberen. Afhankelijk van de meldingen en de ge-
sprekken met omwonenden bekijken we vervolgens wat we met het paaltje doen."  

Dit voorbeeld laat zien dat signaleren loont en dat iedereen kan meewerken aan een beter Best.  

 

KBO- en PVGE-vrijwilligers leren signaleren  

Eind juni hebben 10 vrijwilligers binnen de PVGE en KBO in Best een interessante workshop 'Signa-
LEREN' gevolgd. Daarin werd besproken, wat te doen als je binnen je club, werkgroep of tijdens een 
evenement ziet, dat er mensen zijn, waar het wat minder goed mee gaat.  Aan de orde kwam het zoge-
naamde "niet-pluisgevoel” dat je kunt hebben in contacten en gesprekken met anderen. Wat is een niet-
pluisgevoel en wat doe je ermee? De deelnemers aan de workshop brachten eigen ervaringen en 
herkenning in van wat aan de orde werd gesteld. Wat moet je doen als je deze signalen krijgt?  Uit de 
reacties van de deelnemers bleek dat dit onderwerp de moeite waard is om te bespreken en je daarin 
te verdiepen.   

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Deze workshop werd aan PVGE- en KBO-vrijwilligers gegeven door mensen van de SeniorenRaadBest 
in samenwerking met WBO. Beide seniorenverenigingen hebben veel vrijwilligers die regelmatig in con-
tact komen met andere senioren via allerlei activiteiten, huisbezoeken en persoonlijke gesprekken. De 
Seniorenraad wil inspelen op het doel van seniorenverenigingen het welbevinden te bevorderen van 
hun leden. Het is dan belangrijk om te signaleren wanneer het met bepaalde mensen minder goed 
gaat. Met andere woorden: goed 'je oor te luister te leggen.   
Gezien de positieve reacties van de workshopdeelnemers is er een volgende workshop aan een twee-
de groep vrijwilligers voorzien. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met een van de onder-
staande personen.  

Frank Montulet, tel  06-10954560, e-mail: frankmontulet@gmail.com,  

Nico Droog,       tel. 06-22959159  e-mail: n.drynd@gmail.com 
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'Goed voor elkaar festival' voor vrijwilligers en mantelzorgers   

Het hele jaar door staan vrijwilligers en mantelzorgers klaar voor een ander. En daarom verdienen zij 
het om er iets voor terug te krijgen. Voor hen organiseert WBO dit jaar van 7 t/m 11 november iets 
speciaals: het 'Goed voor elkaar festival', vorige jaren Vrijwilligersacademie geheten. Elke dag kan men 
gratis deelnemen aan een interessant programma. Het zijn activiteiten als workshops, trainingen, pre-
sentaties. De trainers zijn zelf vaak ook vrijwilligers, die dit zonder enige vergoeding aan hun medevrij-
willigers en mantelzorgers aanbieden. Zo zorgen wij goed voor elkaar. Noteer dit vast in uw agenda en 
houd de WBO-site in de gaten. Enkele activiteiten zijn al bekend, zoals:  
  

Kennismakingsles 'Qi Gong',  
Workshop 'OneNote',  
Training 'De kracht van helpen',  
Voorlichting 'Zo leven moslims' .  

Oefeningen Hatha Yoga 
Cultuurhistorische Fietstocht  
Workshop Hand- en voetmassage  
Fotografie workshop

Voorlichting en behandeling Voetzoolreflexologie  
Workshop 'Omgaan met mensen met een psychische aandoening',  
 

Fotowedstrijd “Zicht op Best”  

Meer dan 50 foto's zijn inmiddels al binnengekomen bij de Heemkundekring voor de fotowedstrijd 'Zicht 
op Best', opgezet ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. De foto's zijn gemaakt door gewone 
mensen, die het leuk vinden iets bijzonders in het Best van nu te fotograferen. Het kunnen foto's zijn 
van gebeurtenissen, gebouwen, natuur, landschap, mensen, dieren, kunst, cultuur en wat al niet meer. 
Alles kan. Het is verwonderlijk hoeveel leuke dingen je ziet als je eens een ochtend of middag met je 
camera, i-pad of smartphone erop uittrekt en goed kijkt naar de dingen en mensen om je heen. Er ge-
beurt zoveel. Of als je een bekend gebouw of onopvallend iets eens vanuit een heel ander perspectief 
neemt. Met deze wedstrijd wil de Heemkundekring Dye van Best bereiken dat wij ons een gevarieerder 
beeld vormen van de historie en de gemeenschap van Best. 
   

Iedereen kan maximaal 4 foto's insturen, per e-mail naar foto@dyevanbest.nl. Je moet per foto ook een 
aanmeldingsformulier invullen, waarop je een motivatie kunt beschrijven. Dat vind je op de webpagina 
foto.dyevanbest.nl. Insturen kan nog tot 15 november. 
Elke ingezonden foto's komt direct op de website van de Heemkundekring, ook op 
www.foto.dyevanbest.nl, waar ze dus voor iedereen allemaal te zien zijn (zie linkerkolom). De hele 
maand december is er in CultuurSpoorBest een expositie van alle foto's die de moeite waard zijn. Een 
jury gaat de ingezonden foto's beoordelen o.a. op kwaliteit, intentie en originaliteit. Op 15 december 
reikt de burgemeester prijzen uit aan de beste foto's, ook in Cultuurspoor Best.  

 
Geen Sociale Markt meer in Best  

Best is een gemeente met meer vrijwilligersorgansaties op sociaal gebied dan elders. Al vele jaren pre-
senteren die zich allemaal aan alle inwoners van Best op de Sociale markt, die steeds weer perfect ge-

organiseerd werd door WBO (Welzijn Best Oirschot). Traditiege-
trouw was dat samen met de Braderie, die veel mensen trok. Het vo-
rig jaar was het samen met de Zeskamp. 
Dit jaar stelde WBO dat “het sociale markt concept achterhaald is.”  
Zij zochten naar een nieuwe vorm, waarbij de bezoekers zelf meer 
actief bezig konden zijn. 'Feel Good Better Best' werd het nieuwe 
concept genoemd en er werden inspirerende voorbeelden gegeven 
hoe je dat vorm kon geven. Maar bij de deelnemende organisaties 
bleek hiervoor minder belangstelling dan gedacht. Er kwamen ook 
minder nieuwe organisaties op af. Het resultaat is nu dat de sociale 
markt niet meer wordt gehouden, althans niet in 2017, niet in de 
oude en niet in de nieuwe vorm. Jammer voor Best.  
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