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Run op verslagboekje over  
infobijeenkomst Voeding en gezond ouder worden 

 
Op de drukbezochte infobijeenkomst 'Voeding en gezond ouder 
worden' van de Seniorenraad op 23 november werd zoveel 
interessante, praktische informatie naar voren gebracht over 
voeding en voedingssupplementen dat veel toehoorders het 
gratis verslagboekje daarover bij Bestwijzer de week daarop al 
hadden opgehaald.  
Daarin staat niet alleen een uitgebreide weergave van de voor-
dracht van prof. Lisette de Groot, maar ook alle antwoorden op 
de stortvloed aan vragen, die na de pauze vanuit de zaal op het 
panel o.l.v. Jan Ackermans werden afgevuurd.  Er zijn intussen 
extra boekjes bijgesteld, zodat ook zij die niet aanwezig konden 
zijn, nu kennis kunnen nemen van alles wat verteld is.  
 
Ook nog verkrijgbaar bij Bestwijzer: de actuele versie van het 
boekje 'Zorg- en dienstenwijzer voor Senioren in Best 2017', 
een 80 pagina's tellend naslagwerk over alle organisaties, 
bedrijven, verenigingen en instanties in Best die senioren iets te 
bieden hebben op het gebied van zorg en dienstverlening. Ook met allerlei gemeentelijke rege-
lingen in Best betreffende Wmo, huisvesting en financiële voordelen, etc.  Een must voor elke 
senior. Ook deze publicatie van de Seniorenraad is gratis.  
 

16 december: Benefietconcert in Legerplaats Oirschot 
voor Bijna Thuis Huis en Alzheimer Stichting 

 
Op zaterdag 16 december 2017 wordt voor het 5e jaar een prachtige Kerstproms in de zaal van 
Legerplaats Oirschot gegeven. Het concert wordt verzorgd door de Regimentsfanfare 'Garde Gre-
nadiers en Jagers’ en een vocaal soliste. Dat is niemand minder dan de gedreven en sprankelende 

mezzosopraan Tania Kross. Naast sfeervolle kerstnummers volgt een 
gevarieerd concert van klassieke en populaire nummers. De 
opbrengst van dit benefietconcert gaat naar het Bijna Thuis Huis in 
Best en Oirschot en naar de stichting Alzheimer Best Oirschot.  
 
Het concert begint om 19.30 uur. De bioscoop is al om 19.00 uur 
open. Bij de toegang tot de kazerne is legitimatie verplicht. De toe-
gangskaarten voor de zaal kosten € 17,50, voor het balkon € 25,00.  
Dit bedrag is inclusief een kop koffie/thee voor aanvang en in de pau-
ze. Alle informatie over het concert, de goede doelen en de kaartver-
koop staat op www.bestoirschot.lions.nl/jaarlijkse-kerstproms.  Daar 
kunt u ook kaarten bestellen en betalen. De kaarten worden dan per 
post naar u toegestuurd. Graag tot ziens op 16 december! 

http://www.bestoirschot.lions.nl/jaarlijkse-kerstproms


Uitreiking mantelzorgcompliment op 19, 20 en 21 dec. in Bestwijzer 

Iedere mantelzorger in Best is op 19, 20 en 21 december wel-
kom in Bestwijzer voor de uitreiking van een zgn. 'mantelzorg-
compliment'.  Het is in de vorm van een VVV-bon ter waarde 
van € 150. Met dit compliment wil de gemeente Best hun man-
telzorgers belonen voor hun inzet in het afgelopen jaar. Om 
hiervoor in aanmerking te komen moet men zich wel vóór 1 de-
cember hebben aangemeld via een aanvraagformulier bij Best-
wijzer. Als u zich na 1 december aanmeldt, krijgt u het compli-
ment het volgend jaar. Toch is ook dan een bezoek aan Best-
wijzer op 19, 20 of 21 december alleszins de moeite waard. 

Want op deze drie dagen zullen de medewerkers van WBO, de WMO klantmanagers en stagiaires 
voor u klaar staan met een luisterend oor. U kunt bij hen terecht met uw verhaal en uw zorgen, 
problemen of vragen en samen zoeken naar een oplossing of verlichting. 
Ook zal er een nieuwe folder zijn met alle mogelijke vormen van mantelzorg-
ondersteuning. Daarin staan de vele manieren om u te ontlasten en te voorko-
men dat u als mantelzorger in de problemen komt. Het blijkt dat veel mantel-
zorgers niet op de hoogte zijn van wat voor hen allemaal mogelijk is. U kunt 
hiervoor ook op andere dagen aankloppen bij WBO in Bestwijzer, het Infopunt 
voor Mantelzorgondersteuning. Het is op alle werkdagen open van 8:30 tot 12:30 

 

Gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekeringspremie  
voor mensen met laag inkomen  

 
Wist u dat de gemeente Best een voordelige collectieve zorgverzekering aanbiedt voor inwoners 
met een laag inkomen. Het is een basisverzekering met 6 % korting plus een goedkopere aanvul-
lende verzekering, o.a. voor brillen, fysiotherapie, tandarts, etc.  U bent dan goed verzekerd voor 
minder geld. Het gaat als volgt: U betaalt uw premie, maar ontvangt van de gemeente elke maand 
een gedeelte daarvan (via bijzondere bijstand) terug. Het staat duidelijk beschreven op de website 

van de gemeente: www.gemeentebest.nl/collectieve-zorgverzekering 
 
Wie komen hiervoor in aanmerking? Hier komen de exacte voorwaarden. U moet een inkomen 
hebben dat lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm, dat wil zeggen:  
> voor alleenstaanden met een maandinkomen van minder dan € 1.330,18 
> voor gehuwden met een gezamenlijk netto maandinkomen minder dan € 1.817,69 
En het (gezamenlijk) vermogen, d.w.z. het spaargeld, mag niet meer zijn dan € 11.880. 

 
Om na te gaan of u in aanmerking komt, gaat u naar: 

www.gezondverzekerd.nl/gemeente/best. Als u inderdaad van 
dit voordelige aanbod gebruik wil maken, kan dat helaas alleen 
maar online. Als u dat zelf niet kunt, vraagt u het iemand die het 
voor u wil doen. Op bovengenoemde webpagina moet eerst 

gekozen worden voor een pakket bij CZ of VGZ, dan op volgende schermen een aantal vragen 
beantwoorden en persoonlijke gegevens invullen en tot slot klikken op de knop ‘Aanvraag 
versturen’. U krijgt uw aanvraag via een email bevestigd. 
 

Vrijwilligers gezocht voor maaltijdbezorging  
bij ouderen, zieken, etc 

 
Voor de maaltijdbezorging in Best zijn dringend extra vrijwilligers 
nodig. Zij zijn bijrijder van de taxi-bus en geven de maaltijden af op 
de juiste adressen. Het gaat om de bezorging van warme maaltijden, 
van Sint-Joris, bij ouderen, zieken of mensen met een beperking. 
Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen, lekker en gezond 
blijven eten en hebben zij dagelijks contact met een vrijwilliger.  

https://www.gemeentebest.nl/collectieve-zorgverzekering
http://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/best


De chauffeur van de taxibus kent de route en u bezorgt de maaltijden op een vaste dag in de 
week. De werktijden zijn van 11.45 uur tot uiterlijk 14.00 uur en de werkdag is in overleg te 
bepalen. Wilt u meer informatie of vrijblijvend een keer meerijden? Neem dan contact op met 
WBO, Carla van Heugten via 0499-770110 of c.van.heugten@wbo.nl. 

 

Sfeervolle kerststallenroute in De Vleut  

Maar liefst 75 kerststallen zijn er ook dit jaar weer in De Vleut op de Kerststallenroute. Dat kan vanaf 16 
december t/m 6 januari. De mensen die langs de route wonen, hebben een kerststal gemaakt in de tuin, 
onder een carport of afdak, of voor een raam. Ze zijn allemaal verschillend, hele oude, zelfgemaakte, 

moderne, hele grote of juist hele kleine. Dat maakt de route extra 
leuk om te lopen of te fietsen. Dit jaar is het al voor de 5e keer en 
het is ieder jaar een groot succes.  

3 km lang is de route die langs alle huizen in De Vleut loopt. Men 
kan ook de lange route van 7 km nemen vanaf Quatre Bras; want 
ook aan de St.Oedenrodese weg zijn er veel kerststallen 
gemaakt.  

Vanaf 17.00 uur zijn de meeste kerststallen ook verlicht, wat alles 
nog veel sfeervoller maakt. Een speciale attractie is de natuurtuin 
De Meulenwiel, die Toon en Maria van de Wiel hebben 

omgetoverd in een sfeervolle kersttuin waar een wandelroute doorheen loopt met tientallen verlichte, 
romantische taferelen. De Kerststallenroute is open van 16 december tot 6 januari.  

 

Voor als je moeilijk kunt lopen: doe de Kerststallenroute in een riksja! 

Dit jaar kunnen ook mensen die niet zo goed ter been zijn de kerststal-
lenroute in De Vleut volgen. In een riksja, met z'n tweeën gezeten op de 
voorbank, warmpjes aangekleed, kan men elke kerststal langs de route 
goed bekijken. De fietser achter trapt u vooruit. U kunt uitstappen als u 
een kerststal van nabij wilt bewonderen. Bij de Meulenwiel is een rollator 
beschikbaar voor de wandelroute door de tuin.  

De riksjafietser heeft een thermosfles met warme koffie, thee of glühwein 
bij zich. Een deken over uw benen en schoot zorgt ervoor dat u niet zult 
verkleumen. De riksja is er voor mensen die niet goed kunnen lopen, 
maar de partner, een familielid, goede kennis of mantelzorger kan ook 
mee op de voorbank.  

Wat ook kan: de kerststallenroute volgen met de duofiets. Daarop zit je 
met z'n tweeën naast elkaar, waarvan de fietsvrijwilliger trapt. U kunt 
zelf af en toe meetrappen als u dat wil, maar het hoeft niet. 

Om per riksja of duofiets de Kerststallenroute te doen, moet u zich minimaal twee dagen van 
tevoren aanmelden. Dat kan bij de infobalie van Archipel Nazareth, tel. 0499-362601 (9.15-16.15 
uur; op zon- en feestdagen 9.15-13.15 uur). U kunt zich ook opgeven door te mailen naar 
riksjabest@gmail.com. U wordt in alle gevallen teruggebeld om het tijdstip en plaats van vertrek af 
te spreken. Het vertrekpunt kan op de Vleut zelf zijn, maar u kunt ook thuis met de riksja of duo-
fiets worden afgehaald en weer teruggebracht. De duofietstocht kost € 5,00, de tocht per riksja is 
gratis.  

Liever Thuis! beurs: een terugblik 

Voor de 5e keer vond op 23, 24 en 25 november de Liever Thuis! plaats in het 
Beursgebouw van Eindhoven. Van alles was er weer te zien en te beleven. Mooi 
en divers was het aanbod, van huisautomatisering tot tuininrichting en van elek-
trische fietsen tot services aan huis. Serieuze onderwerpen werden afgewisseld 
met entertainment en praktische workshops. Het samenvatten van al het gebo-
dene is onbegonnen werk. Wel lichten we hier enkele aandachtsgebieden eruit, 
die wij als seniorenraad erg belangrijk vinden. 

In de eerste plaats is dat alles wat te maken heeft met dementie. Prof. de Groot 
had ons op de informatiebijeenkomst in de Prinsenhof al verteld hoe groot de kans is dat ook ons dit 
ooit kan overkomen. En hoe we die kans enigszins kunnen verkleinen. Daarom zal de seniorenraad het 

mailto:c.van.heugten@wbo.nl
mailto:riksjabest@gmail.com


komende jaar een meeting organiseren over verschillende aspecten van dementie. Noteer alvast maar 
15 maart. Samen met anderen gaan we kijken met welke initiatieven we Best dementievriendelijker 
kunnen maken.  

Een tweede aandachtsgebied is veiligheid in en om de woning. Nu die-
zelfde prof. de Groot ons met foto’s heeft laten zien hoe onze botten met de 
leeftijd echt brozer worden, beseffen we nog beter hoe riskant vallen is – en 
waarom in 2016 vallen heeft kunnen leiden tot 3600 dodelijke slachtoffers. 
Dat is maar liefst 6 keer meer dan alle verkeersslachtoffers bij elkaar.  Heel 
veel tips om vallen te voorkomen waren her en der op deze beurs te vinden. 
Zo waren en trapliften, voor mensen die steeds moeilijker de trap op of af 
komen of bang zijn daar te vallen, maar wel in hun eigen huis willen blijven 
wonen. Op de beurs bleek dat tweedehands trapliften wel 60 % voordeliger zijn dan nieuwe. Van 
nieuwe trapliften is de prijs vaak erg hoog of moet u - als u hem van de gemeente krijgt via de Wmo - 
een hoge eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie, zie www.smienktrapliften.nl 

Een handige manier om over alle woontips geïnformeerd te worden is gratis lid te worden van Senioren 
Society via www.seniorensociety.nl, Elke week krijg je dan twee populaire “weetjes” doorgemaild. Over 
hulpmiddelen, Dominica en andere tips om langer zelfstandig thuis te wonen. De ontwikkelingen gaan 
immers snel.  

Mocht u deze beurs gemist hebben, noteer dan alvast de datum van de Liever Thuis beurs in 2018: 22, 
23 en 24 november, weer in het Beursgebouw. 

 

Kerst- en Nieuwjaarswens 
Namens alle deelnemers van SeniorenRaadBest wens ik u en de uwen sfeervolle 
Kerstdagen en een voorspoedig en vredig 2018. 

Een korte terugblik op 2017: De diverse informatiebijeenkomsten die we hebben 
gehouden weerspiegelen thema's die belangrijk zijn voor senioren. Dat waren: 
Babbeltrucs/Inbraak- en brandpreventie/overvallen, Fit blijven in Best, Hoe staat het 
nu werkelijk met onze pensioenen, (Levens-)testamenten/Schenkingen, Voeding 
voor ouderen/ Zin en onzin van voedingssupplementen, Wonen op z’n Best en TOM 

(Thuis Onbezorgd Mobiel) gericht op bewegen en valpreventie. Met name de laatste twee thema’s 
werden ingegeven door het besef dat langer thuis willen of moeten blijven wonen hoog op de agenda 
dient te staan. 

Onze nieuwsbrieven wezen u bijna maandelijks op wat de SeniorenRaadBest voor u kan betekenen. 
Ook was u bekend met de beschikbaarheid van onze Vervoerswijzer, Zorg-en Dienstenwijzer en 
verslagboekjes van Themabijeenkomsten; deze handige informatiebronnen 
kunt u altijd raadplegen op www.seniorenraadbest.nl. Bij deze complimenteer ik 
het team dat ons via nieuwsbrieven en website van al het actuele voor senioren 
in Best op de hoogte houdt. Veel dank Jacob, John en Johan voor jullie 
betrouwbare en zorgvuldige inzet. 

De SeniorenRaadBest bundelt de krachten van KBO en PVGE waar het gaat 
om behartiging van gezamenlijke belangen. Zo is in 2017 begonnen met het 
project Krachtenbundeling - waarover later meer -, dat het omzien naar elkaar 
stimuleert. “Omzien naar elkaar” is een betekenisvol thema ook voor 2018.   

Ik wens u allen het allerbeste, Nico Vrijenhoek (voorzitter). 
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