
Nieuwsbrief nr. 38 – Sept. 2017 
 

Informatiebijeenkomst Seniorenraad op 23 november 
over voeding en voedingssupplementen  

 
"Wat is nu gezonde voeding voor senioren? Hebben voedingssupplementen zin?"   
Deze en andere vragen over voeding zullen aan de orde komen tijdens een bijzondere Informa-
tiebijeenkomst van de SeniorenRaadBest op donderdag 23 november van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de Prinsenhof. Inleider bij deze bijeenkomst is prof. dr. ir. Lisette de Groot, hoogleraar Voeding 
van de Oudere Mens aan de Universiteit van Wageningen. 
Ook is ze ambassadeur van Active Ageing Nederland. In die 
functies is zij betrokken bij onderzoek naar hoe voeding, ge-
combineerd met een gezonde levensstijl die onze veroude-
ringsprocessen kan vertragen. Denk hierbij aan osteoporose 
(botontkalking), sarcopenie (afname van spierkracht en 
spiermassa), cognitieve achteruitgang (afname concentratie 
en geheugen) en verminderde eetlust. Hoe kunt u deze pro-
cessen met uw voeding beïnvloeden?    

Na de inleiding door prof. De Groot kunt u in de pauze vragen stellen over wat naar voren is ge-
bracht, en over alles wat met gezonde en ongezonde voeding te maken heeft. Ook met wat u altijd 
al had willen weten. Alle vragen worden verzameld en aan een panel voorgelegd.  In het panel zal 
naast de inleider ook mevr. Suzanne Blom deelnemen, diëtiste uit Best, bekend bij de deelnemers 
van het net afgesloten TOM project. Ook Jan Ackermans, oud-huisarts uit Best, zal meedoen en de 
paneldiscussie in goede banen leiden.  
De entree is zoals gebruikelijk slechts € 2, - en dat is zelfs inclusief de koffie. Het belooft een bij-
zonder interessante middag te worden. Direct in de agenda noteren dus!  

 
TOM project feestelijk afgesloten   

 
Ze waren er bijna allemaal, op donderdagmiddag 28 september in de Prinsenhof: de deelnemers, de 
vrijwilligers en alle betrokkenen van alle faciliterende organisaties van het TOM project. Het was 

immers tijd voor een feestje, om nog een keer terug te kijken, 
om de resultaten en leerpunten te benoemen, om iedereen te 
bedanken en … om weer vooruit te kijken. 

Nico Vrijenhoek herinnerde iedereen er nog eens aan waarom 
de seniorenraad in dit project is gestapt en hoe de doelstelling 
van dit project “De mobiliteit van 65 plussers stabiliseren of 
verbeteren zodat men langer zelfstandig kan blijven wonen” 
zo goed past bij de doelstellingen van de seniorenraad.  
Wethouder Annegien Wijnands gaf aan hoe trots de 
gemeente is met de voortrekkersrol van Best en met de 
bijdrage van alle organisaties en vrijwilligers. Mobiliteit en 
zelfredzaamheid, gaf zij aan, gaat immers ook over het elkaar 
weten te vinden. Zij sprak de wens uit dat nu wegen 

gevonden gaan worden om voor dit pilot project,in Best een vervolg te vinden. 



Jessica Hohenschon, projectleider van het TOM project en in dienst van Philips Innovation Services 
nam de gelegenheid te baat om van alle onderdelen van het TOM programma de leerpunten en resul-
taten aan te stippen. Aan de orde kwamen: de In Balans trainingen, de aandacht voor voeding, het con-
tact aan de deur met de medewerkers van PostNL, de bewegingsmonitor, de inzet van de Summa stu-
denten, de ondersteuning van de zorgconsulenten van ONVZ en het invullen van de vragenlijsten door 
de deelnemers. Zij gaf aan dat er nog een laatste nameting gepland staat in de eerste week van  
februari 2018 en dat later alle eindresultaten teruggekoppeld zullen worden.   
Ronald van Litsenburg van Welzijn Best Oirschot was verheugd mee te kunnen delen dat de beslissing 
is genomen om een vervolgproject “à la TOM “op te zetten. De al gevormde kerngroep met deelname 
van Seniorenraad, Summa en WBO, heeft de intentie om alle andere relevante partijen te benaderen.  

En dan was het tijd voor een uitgebreid “Dank u wel”. Jessica Hohenschon bedankte achtereenvolgens 
de organisaties van  het consortium, in het bijzonder Danone/Nutricia voor hun grote bijdrage in de fi-
nanciering van het project, de deelnemers van de seniorenraad met Frans den Dekker in de rol van 
lokale projectleider, de TOM ondersteuners van KBO en PVGE, de Gemeente Best, KBO Brabant, de 
VBOB, de begeleiders en de studenten van Summa Zorg,  de In balans coördinator en haar trainers, de 
diëtiste, de bezorgers  van PostNL en vanzelfsprekend alle deelnemers.   
Nico Vrijenhoek had tot slot van het formele gedeelte en in naam van de seniorenraad nog bijzonder 
lovende woorden voor de rol van projectleider Jessica Hohenschon.  Heel passend kreeg zij een boek 
met een titel die precies aangeeft hoe zij zich in het afgelopen jaar heeft gevoeld: “Thuis in Best”.   Tijd 
was er tenslotte voor het gezellig nakaarten met een hapje en een drankje.  Voor alle betrokkenen 
betekent TOM intussen immers ook “aandacht voor elkaar”. (Foto: Hans Jansen Fotografie).  
 

Project: Het signaleren van armoede  
 

Bij een eerder onderzoek onder de senioren van Best, geïnitieerd door de Seniorenraad, zijn een 
tiental aandachtspunten aan het licht gekomen, die invloed hebben op het welzijnsniveau van 
ouderen. Een van deze aandachtspunten is Armoede. Een opmerkelijk aantal senioren gaat 

gebukt onder een vorm van armoede, financieel of geestelijk 
(o.a. eenzaamheid). Naar aanleiding hiervan is er door een 
aantal leden een project gestart: 'Het signaleren van niet 
geïndiceerde armoede'. Het opsporen van armoede bij 
mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen, 
door bijvoorbeeld stapeling van regels en wetten. 

Om deze mensen te vinden leek het verstandig om vertegen-
woordigers van maatschappelijke organisaties, zoals thuis-
zorg, welzijn, etc. bij elkaar te brengen en hen handvaten te 



geven om deze armoede te signaleren, bespreekbaar te maken en te helpen oplossen. Tijdens 
twee workshops, verzorgd door de Stichting Vonk, werden de deelnemers geholpen om hier wat 
beter in thuis te raken. Vervolgens zijn er bijeenkomsten gehouden, waarbij de deelnemers een 
aantal mogelijkheden in de bestrijding van armoede werden aangereikt, zoals: 

> Stichting Leergeld  (www.leergeld.nl/best) 
> Lumens, Schuld hulpverlening  (www.gemeentebest.nl/hulp-bij-schulden) 
> Wat kan de Gemeente Best doen, gepresenteerd door een beleidsmedewerker van onze 

gemeente (www.gemeentebest.nl/data/downloadables/6/0/9/6/nota-minimabeleid-2015.pdf) 

Alle sessies werden gevolgd door discussie en voorbeelden uit de praktijk. Het ligt in de bedoeling 
de volgende sessie te besteden aan vluchtelingen, gepresenteerd door een medewerker van 
Vluchtelingenwerk  

 
 

 Rabo Clubkas Campagne verdeelt € 75.000  
 

Ook dit jaar sponsort Rabobank Het Groene Woud Zuid weer een groot aantal maatschappelijke 
projecten uit Best. De verdeling van het beschikbare geld gebeurt naar rato van het aantal stem-
men dat door Rabobankleden op de deelnemende projecten is uitgebracht. Dus hoe meer stem-
men, hoe meer geld. Tijdens de Clubkas Campagne van 4 t/m 14 oktober kunnen Rabobankleden 
5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op hetzelfde project.  
Graag bevelen wij hier in het bijzonder de projecten aan van de seniorenverenigingen die samen-
werken in de SeniorenRaadBest, de PVGE en de KBO. Maar ook de projecten van die 
organisaties die in het verleden uit de SeniorenRaadBest zijn voortgekomen, zoals Het Bijna Thuis 
Huis, Samenspraak en Avondje-Uit.  

> De PVGE gaat een Multiculturele dag organiseren. De 
bedoeling is dat inwoners, die naar Best zijn gekomen 
van waar ook ter wereld, daar hun muziek, dans, kunst 
en kookkunst komen etaleren zodat we met zijn allen 
een beetje dichter bij elkaar komen. 

> De KBO Best heeft als sponsorproject gekozen voor 
'Tuin op hoogte' bij Volkstuinvereniging De Oude Boch-
ten. In verhoogde bakken kunnen 50-plussers dan 
planten of groenten kweken zonder dat ze hoeven te 
bukken. Ook is de omvang zodanig dat het makkelijk bij 
te houden is. 

> Het Bijna Thuis Huis biedt een huiselijke omgeving aan 
ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven, 
voor wie dat thuis niet mogelijk of wenselijk is. Daar 
begeleiden familieleden, mantelzorgers, huisarts, 
verzorgkundigen en vrijwilligers hen bij de afronding 
van hun leven. 

> Bij Stichting Samenspraak zetten vrijwilligers zich in om anderstaligen die in Best wonen, te hel-
pen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cul-
tuur. Dat gebeurt in het Taalmaatjesproject, de Taalklas en het Taalcafé.  

> Avondje-Uit is er voor mensen met lichamelijk of verstandelijke beperkingen, die er zelf niet op uit 
kunnen. Vrijwilligers nemen hen mee naar voorstellingen in theater, bioscoop, concertzalen of 
andere evenementen. 160 gasten maken daar nu gebruik van; er zijn zo'n 25 uitjes per maand.         

Laat uw stemmen dus vooral niet verloren gaan - stem via www.hgwz.mijnbankenik.nl. Wilt u stem-
men en hebt u een rekening bij de Rabobank, maar bent u nog geen Rabobanklid? Geef u dan 
snel (gratis) op als lid op via www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden. Mensen die geen 
computer hebben kunnen zich aan de balie van Rabobank opgeven als lid, en nadat ze een stem-
oproep gekregen hebben ook daar hun stemmen laten uitbrengen (wel stemoproep en legitimatie-
bewijs meenemen).  
 

Vind je jouw buurt ook belangrijk?  
 

http://www.leergeld.nl/best
http://www.gemeentebest.nl/hulp-bij-schulden
http://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/6/0/9/6/nota-minimabeleid-2015.pdf


Kom dan op donderdag 12 oktober om 19.00 uur naar buurthuis Kadans voor een gezellige en 
informatieve avond. Op deze avond zullen WBO (Welzijn Best Oirschot), het GOEB (Gezamenlijk 
Overleg Erkende Bewonersgroepen) en de gemeente Best hun ideeën presenteren voor een nog 
mooier en meer verbonden Best. Geef u wel op voor 9 oktober via www.hierinbest.nl.   
Waar gaat het over? De afgelopen tijd is nagedacht over hoe we alle bewonersgroepen binnen 

Best kunnen samenbrengen op één platform. Zodat je snel kunt 
vinden wat waar gebeurt, er beter gebruik van kunt maken en 
elkaar gemakkelijker kunt ontmoeten en inspireren. 
Op basis van opgehaalde behoeften heeft een werkgroep zich 
georiënteerd op platforms en raakte erg enthousiast over een 
aanpak die online en offline met elkaar verbindt. In deze aanpak 
zorgen buurtbewoners, in de rol van buurtverbinder, voor meer 
verbinding in Best. Een digitaal platform, ook wel een ‘online 
dorpsplein’ genoemd, ondersteunt deze aanpak.   

 

WMO uitvoering moet soepeler, ook in Best  
 
Toch maar weer eens over de WMO, omdat wij steeds maar weer horen dat een aanvraag niet zo 
soepel loopt als het zou moeten. Dat komt vooral, omdat de belangen zo verschillend zijn. Aan de 
ene kant de burger en aan de andere kant de overheid. De burger wil goed geholpen worden en 
de overheid heeft maar een beperkt budget. De burger met een hulpvraag heeft bepaalde ver-
wachtingen. Hij is realist genoeg om te beseffen dat niet alle wensen die hij heeft, gehonoreerd 
kunnen worden. Het is duidelijk dat de overheid ook op de kleintjes moet passen. De overheid 
heeft richtlijnen waar ze zich aan te houden heeft. Budgetten dienen niet overschreden te worden.  

Vervelend is, dat de interpretatie van de regels van gemeente tot gemeente kunnen verschillen en 
dat de budgetten van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. De soms tegenover elkaar 
staande belangen maken het voor de burger een verrassingspakket. Hij vraagt, en moet dan maar 
afwachten wat er uit de hoed van de gemeente komt. Juist omdat het zo moeilijk is een inschatting 
te maken, waar je als burger op kunt rekenen, is het verstandig bij een ge-
sprek met de gemeente iemand aan je zijde te hebben die je in het gesprek 
bijstaat. Iemand die wel weet hoe de vork in de steel zit.  

De Seniorenraad raadt iedereen die een gesprek aangaat met de gemeen-
te betreffende de WMO gebruik te maken van de hulp en ondersteuning die 
geboden wordt door de cliëntondersteuner in Best: Annelies Berende (tel. 
329070 of 06-36514118). Zij is goed op de hoogte van de regelgeving, kan 
vantevoren met u nagaan of een WMO-aanvraag een goede keuze is en 
kan u daadwerkelijk ondersteunen tijdens het WMO-aanvragegesprek.  
Ook als u daarna niet tevreden bent met de WMO-ondersteuning die u 
krijgt, kan zij u helpen daar wat aan te doen. 
 

Samen een ontspannend tochtje maken in de riksja  
Vanaf 1 september zijn de tochten begonnen met de riksja-van-Best voor mensen met lichamelijke 
beperkingen die niet meer zo mobiel zijn. Het is zowel voor thuiswonenden als mensen die wonen 
in een zorgcentrum. Allen die al een tochtje gemaakt hebben waren erg enthousiast. Op de voor-

bank is er ruim plaats voor twee. Zo kan een ander iemand 
met beperkingen mee, maar ook de mantelzorger, een fami-
lielid of goede kennis. Weer eens de wind door je haren voelen 
waaien. Samen van de natuur en omgeving genieten. Dat is de 
bedoeling. De aanvrager bepaalt zelf waar hij/zij heen wil 
gaan. Zwerven door Het Groene Woud, naar de Heilige Eik, de 
Spoordonkse watermolen, kasteel Henckenshage of  
herberg de Schutskuil - het zijn geliefde bestemmingen. Er zijn 
altijd meerdere terrasjes onderweg om te pauzeren. Al 18 
vrijwilligers hebben een training voor riksjabestuurder gevolgd 
en staan te popelen om met mensen op stap te gaan. Bij mooi, 
zonnig weer, maar ook als het wat kouder is: uw voeten en 
benen blijven dan tot aan het middel lekker warm in de  



gewatteerde 'benenzak'. Wilt u zelf een riksjatocht maken of kent u iemand met beperkingen, die u 
met zo'n tochtje eens een plezier wil doen? Dan kunt u zich aanmelden bij de infobalie van 
Archipel Kanidas (tel. 0499-362601) waar de riksja in beheer is óf bij de 'riksjef'' Henri Berende (tel. 

06-24674732), die verantwoordelijk is voor het inplannen van alle aangevraagde ritten. U kunt de 
riksja ook reserveren per email: riksjabest@gmail.com. De vrijwilliger die de riksja gaat besturen, 
belt u vantevoren op om af te spreken hoe laat hij bij u voor de deur staat. Deze riksjatochten zijn 
een onderdeel van het landelijk Fietsen Alle Jaren-project van de Fietsersbond. Daardoor zijn alle 
tochten geheel gratis. 

mailto:riksjabest@gmail.com

