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Geniet van een fietstocht als je zelf niet meer fietsen kunt 

 28 april: “Ontdek-de-riksja-of-duofiets-dag”  
 
Komende zaterdag kunt u gaan ontdekken, hoe fijn een fietstochtje op de riksja of een duofiets is.   
U maakt een proeftochtje van een half uur door uw buurt, het centrum van Best en de natuur bij u in de 
buurt. Prinsheerlijk zit u met z’n tweeën op de voorbank van een riksja en geniet van de mensen, de na-
tuur en het gebeuren om u heen. Achter u zit de fietser, een vrijwilliger, die u vooruit trapt. Maar u kunt ook 
een tochtje maken met de duofiets. Dan kunt u zelf zo af en toe 
meetrappen, maar dat hoeft niet per se. U zit dan op een tweeper-
soons driewieler met een fietser naast u, die u vooruit trapt en 
tegelijk met u praat over alles wat u bezig houdt.   
 
Deze Ontdek-de-riksja-of-duofiets-dag is opgezet door een groepje 
fietsvrijwilligers, die een hart hebben voor senioren die niet meer zo 
mobiel zijn en niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Zij zijn aangeslo-
ten bij het ‘Fietsen Alle Jaren’-project van de Fietsersbond, met 
lokale groepen in zo’n 20 plaatsen in Nederland.  
Iedere senior die een fietstocht op riksja of duofiets maakt ervaart 
het als een unieke belevenis, zeker als je jaren niet meer gefietst 
hebt. Je ziet en beleeft alles om je heen veel intenser en je zoeft 
heerlijk door de frisse buitenlucht, voelt de wind door je haren. 
Senioren met beperkte mobiliteit kunnen zich hiervoor opgeven. 
Bent u de dochter of zoon van zo iemand, dan kunt u uw vader of 
moeder eens goed verrassen door samen een proeftochtje te 
maken.  
 
Als deze kennismaking van een half uur met riksja of duofiets u goed bevalt, kunt u gelijk een afspraak 
maken om op een latere datum een langer tochtje te maken naar een verderweg gelegen bestemming, 

bijvoorbeeld naar de Heilige Eikkapel in Oirschot, de 
watermolen in Spoordonk, het Joe Mann paviljoen, door de 
Mortelen of naar een kasteel in Boxtel of Oisterwijk. Met een 
terrasje onderweg voor iets lekkers. Maar u kunt ook een 
eigen bestemming kiezen waar u al lang niet meer geweest 
bent. 
 
Lijkt u dit wat? Wilt u het eens proberen? Meldt u dan vóór 
vrijdag a.s. voor zo’n tochtje aan per e-mail via 
riksjabest@gmail.com of telefonisch via 06-24674732 (de 
riksjef Henri Berende). Het kan ook bij Archipel Nazareth aan 
de informatiebalie, telefoon 0499-362601. U wordt dan vrijdag 
teruggebeld om af te spreken hoe laat u zaterdag wordt 

afgehaald, De duofiets en riksja worden beheerd door Archipel/Kanidas en zijn het hele jaar beschikbaar 
voor iedereen die ze wil gebruiken. De fietsvrijwilligers hebben een gedegen training als riksjafietser 
gehad, zodat u met een gerust hart kunt vertrekken.  
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Overvloedige informatiebron over alles in Best      

Digitaal Platform PleinBest.nl gelanceerd  
 
 
Sinds afgelopen weekend heeft Best zijn eigen digitaal platform, waarop je alles kunt vinden wat er in 
ons dorp te doen is: al het nieuws, alle evenementen, een 
activiteitenkalender, maar ook informatie over allerlei mensen, groepen, 
organisaties, verenigingen, diensten, bedrijven in Best. “Plein Best” heet 
dit digitaal platform, dat afgelopen zaterdag werd gelanceerd op het 

Raadhuisplein tijdens de weekmarkt. Een 
gezellige drukte was het daar, rondom de 
muziekkiosk. Wethouder Peet van de Loo, 
opende het gebeuren, dat geïnitieerd is door 
“Samen op z’n Best”. Ook de 7 ‘buurtverbinders’ 
waren er: Bestenaren die Plein Best promoten 
binnen hun omgeving, anderen enthousiasmeren, stimuleren te kijken en er 

zelf informatie op te zetten.  Want het leuke is dat iedereen er alles op kwijt kan: verenigingen hun 
activiteiten, bedrijven hun aanbiedingen, mensen de hulp die ze zoeken of aanbieden, de gemeente 
hun voorlichting, sportverenigingen hun wedstrijdverslagen, kunstenaars hun werken – en ga zo maar 
door.  
 
Zo is er ook een ‘sociale kaart’ met alle zorginstanties in Best, medische voorzieningen, vrijwilligersor-
ganisaties, woningcorporaties. etc. Ook kun je van buurtgenoten lezen wat er voor nieuws in de buurt 
is en een prikbordadvertenties plaatsen. Het platform is er om ‘mekaar te ontmoeten, te vinden en te 
verbinden’. Het is nog maar net begonnen, de informatie is nog compact, maar het zal steeds verder 
groeien. En het leuke is: iedereen kan er zijn steentje aan bijdragen.  
Wordt je niet hoorndol van al die informatie? Overdonderd met allerlei ongewenste informatie -  over 
de weggelopen kat van drie straten verder en over allerlei maatjes die worden gezocht? Gelukkig kun 
je een profiel opgeven van zaken waarover je wel en waarover je niet geïnformeerd wil worden. Ga 
dus naar www.pleinbest.nl en doe er je voordeel mee. 
   

Afsluiting TOM-pilot – start van opvolger ThOM-B   
 

Donderdagmiddag 12 april was in Bestwijzer de laatste TOM-bij-
eenkomst: een terugkombijeenkomst voor de deelnemers aan de 
TOM-pilot in 2017. Trouw hadden zij vanaf de afsluitingsbijeen-
komst van TOM in september nog bijna dagelijks de ‘Balansdans’ 
uitgevoerd. Na een presentatie over voeding werden weer enkele 
oefeningen gedaan met het in beweging zijn en 
blijven. Zo kon met gepaste trots de TOM-pilot 
worden afgesloten, om de aanzet te geven voor 
de opvolger: het ThOM-B project  

 
Als vervolg op de zo succesvolle TOM-pilot is onlangs ThOM-B opgericht. Dat staat 
voor ‘Thuis Onbezorgd Mobiel – Best’.  Voor de mensen die zich voor het TOM-
project hadden opgegeven, maar niet konden meedoen om het maximumaantal 
deelnemers al was bereikt, is dit een hele uitkomst. In de THOM-B groep werken 
samen: de SeniorenRaadBest, WBO, Summa College, Ergotherapie Best-Oirschot, Oefentherapie 
Cesar Best-Oirschot en Voeding en Dieet Best samen. De komende activiteiten van ThOM-B worden 
financieel gesteund door de gemeente Best.   
De eerste activiteiten die de ThOM-B groep organiseert zijn: een informatiemiddag “Steviger op de 
benen, beter in balans’ op 17 mei en de cursus ‘Blijf in balans’ in de zomermaanden.’ 
 

17 mei: Informatiemiddag ”Steviger op de benen, beter in balans” 

Voor iedereen, die zich soms onzeker in de benen voelt, die wel eens is uitgegleden of gevallen - of 
gelukkig nét niet - is er een informatiemiddag op 17 mei in Bestwijzer. Op deze informatiemiddag 
“Steviger op de benen, beter in balans" wordt uiteengezet wat de oorzaken kunnen zijn van 
verminderd evenwicht en hoe men de kans op vallen kan verkleinen. Zoals bekend kan een lelijke val 
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aanzienlijke consequenties hebben voor nu en later. Ook wordt verteld op welke manieren men zijn 
balans kan verbeteren en de valrisico's daadwerkelijk kan verminderen via allerlei testen en 
oefeningen, waaraan men kan meedoen in de cursus "Blijf in Balans" - bestaande uit vier 
bijeenkomsten vanaf 31 mei. Op de informatiemiddag in Bestwijzer zal verder een diëtiste het belang 
aangeven van gezonde voeding voor een goede balans. Ook wordt gewezen op het project 'Lokaal+' 
van het Summacollege, waarbij men hulp kan krijgen van studenten om tegen een geringe 
vergoeding kleine diensten te verrichten.  
 

Deze zomer: cursus ‘Blijf in balans’   

De cursus "Blijf in balans" zal gegeven worden op 31 mei, 14 juni, 21 juni en 19 juli. Deze cursus is 
niet alleen voor mensen die problemen hebben met evenwicht of meer moeite krijgen met het lopen, 
maar ook voor ouderen die nog wel goed ter been zijn en dat zo willen 
houden. Een goede balans werkt immers door op het welzijn en de 
gezondheid en voorkomt dat u gaat vallen.  
Als deelnemer aan deze cursus doet u allerlei testen zoals een balanstest 
en een veilig wonen-test. U doet oefeningen voor balans en ontspanning, 
versterkende en losmakende oefeningen voor voeten, enkels en benen, 
tips bij het lopen en het lopen met stok of rollator. Er worden ook thuis-
opdrachten gegeven. De testen worden op de 4e bijeenkomst nog eens 
herhaald zodat u kunt zien of de oefeningen hebben geleid tot een beter 
resultaat. Ook krijgt elke deelnemer een uitgebreide cursushandleiding 
waarin u alle informatie kan nalezen en waarin alle oefeningen beschreven 
staan. Een handige gids voor later. Voor wie op bovengenoemde dagen 
verhinderd is, zal na de zomervakantie een tweede cursus worden gestart. 
 
De cursus wordt gegeven door docenten van oefentherapie Cesar, de ergotherapeut Willem de 
Koning en door Suzanne Blom, diëtiste van Voeding en Dieet Best. De kosten bedragen € 22,50 voor 
de hele cursus van 4 bijeenkomsten plus cursusboek. U kunt zich aanmelden bij het Infopunt van 
WBO (op werkdagen 8.30-12.30 uur), per e-mail via infopunt@wbo.nl of telefonisch via 0499-770110. 
 

'Wat kan ons gebeuren?' 

14 mei: Opvoering van aangrijpend stuk over dementie in de Enck 
 
Graag herinneren we u aan de opvoering van het aangrijpende stuk “Ons kan niks gebeuren”  
op 14 mei in De Enck, Het gaat over een echtpaar dat de diagnose 'dementie' krijgt, wat het teweeg 
brengt, wat ze meemaken in de opeenvolgende fasen van de ziekte en hoe ze contact blijven houden 
met elkaar.  

Wat doet dementie met je? Wat gebeurt er als je zelf niet meer (zo 
goed) kunt zeggen wat voor jou belangrijk is? Wat als je van de 
zorg afhankelijk wordt?  Vragen om bij stil te staan! Samen kijken 
naar thema's als wat is waardigheid in dit soort situaties, wanneer 
lever je goede zorg, wanneer praat je over hoe de zorg in de laat-
ste levensfase moet worden vormgegeven. 
Het stuk wordt opgevoerd door een team dat graag met ethische 
dilemma's aan de slag gaat. Samen op verschillende manieren 
hiermee bezig zijn, ervaren waar je eigen normen en waarden zit-
ten en hoe dit soms de invulling van de zorg beïnvloedt. De 

spelers stellen er prijs op een nagesprek te hebben met de mensen in de zaal. 
Deze voorstelling van de theatermakers Jan Rau en Herman Giebels is gratis. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. De voorstelling in De Enck is op maandag 14 mei, van 14 tot 16 uur. In 
Best zal hij gegeven worden op 21 september in Best in ‘t Tejaterke. Voor beide voorstellingen moet 
je je aanmelden bij ine-meijer@hotmail.nl. (Excuses voor het foutieve e-mailadres in onze vorige 
nieuwsbrief)  

 
Themamiddag “Wijs met medicijnen” bleek zeer zinvol 

Arts en apotheker gaven tips voor oudere medicijngebruikers 
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Het was een “zomerse” lentemiddag toen apotheker Cyriel Verkroost van apotheek de Schakel en 
arts Sietske Jorritsma, werkzaam bij praktijk Vos op donderdag 19 april hun boeiend verhaal deden in 
het Prinsenhof. Op uitnodiging van de seniorenraad kwamen zij bij deze gelegenheid met veel infor-
matie en tips over medicijngebruik, toegespitst op senioren.  Dat zo een verhaal zinvol is werd al heel 
snel duidelijk.  
Uit een onderzoek in 2013 blijkt bijvoorbeeld dat er in dat jaar in Nederland niet minder dan 65.000 

vermijdbare ziekenhuisopnames waren door problemen met medicijngebruik. De 
weg tussen het voorschrijven van een medicijn door de arts en het innemen van 
het medicijn door de patiënt is immers lang en op allerlei momenten kunnen er 
vergissingen worden gemaakt. Daarom was de eerste en belangrijkste boodschap 
van arts Sietske Jorritsma om al bij het voorschrijven van medicijnen heel actief 
mee te denken met de arts en vooral niet bang te zijn om kritische vragen te stel-
len en ervaringen in te brengen.  

 
Aan de orde kwam achtereenvolgens:  
… hoe ouderen anders reageren op medicijnen, bijvoorbeeld door meer kans op duizeligheid en 

daardoor ook meer kans op vallen.   
… hoe het effect van medicijnen beïnvloed wordt door wisselwerkingen – zoals het gebruik van melk, 

grapefruitsap en St Janskruid;  
… veel voorkomende bijwerkingen en andere problemen met medicijnen. Mensen raken bijvoorbeeld 

het overzicht kwijt. Vraag daarom in de apotheek om een bijgewerkt medicatieoverzicht.  Een 
goede website is www.lareb.nl.  

… wat de apotheker voor u kan doen – kent u bijvoorbeeld de medicijnrol? - en wat de voorschrijven-
de arts kan doen en wanneer het zinvol is dat beiden overleg plegen. 

… hoe internet zinvol gebruikt kan worden. www.thuisarts.nl en www.apotheek.nl zijn voorbeelden 
van betrouwbare en onafhankelijke sites en op die laatste staan ook 
goede instructiefilmpjes, ook de app “Thuisarts” verdient aanbeveling.   

… het nut van het landelijk schakelpunt om gegevens te laten delen 
tussen zorgverleners (na toestemming van de patiënt via 
www.ikgeeftoestemming.nl). 

...  Hoe huisarts en apotheker samenwerken (de apotheker bezoekt 
bijvoorbeeld oudere patiënten aan huis die 6 of meer medicijnen 
gebruiken of patiënten die extra risico lopen door een verminderde 
nierfunctie en maakt een advies voor de huisarts).  

... wat u zelf kunt doen om medicijngebruik veilig te houden en hoe we 
verspilling tegen gaan.  

 
Aan de orde kwamen ook: 
…  Medicijnkosten; voorbeeld: de totale zorgkosten van het bekende Crestor kunnen wel tot een 

achtste teruggebracht worden door het gebruik van het merkloze Rosuvastatine 
… vergoedingen; hoe zit het nu precies met die veelbesproken terhandstellingskosten? 
… verzekeringen; aanvullende verzekeringen zijn vaak zonde van het geld. 

Tijdens de koffiepauze konden nog overgebleven vragen 
worden ingediend voor een afsluitende interactieve sessie. 
Van die gelegenheid werd weer goed gebruik gemaakt, 
zodanig zelfs dat de beschikbare tijd te kort bleek om nog 
verder in te gaan op een aantal intrigerende stellingen die 
de sprekers hadden voorbereid. Apotheker Cyriel Verkroost 
gaf iedereen nog de aanbeveling mee om meer bewust te 
worden van de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering. 
Dit kan veel onbegrip in de zorg voorkomen, met alle 
discussies en soms zelfs agressie tot gevolg. De 
aanwezigen kregen tot slot ook nog het boekje “Wijs met 
medicijnen” mee naar huis. Belangstellenden, in het 
bijzonder de zonaanbidders onder ons, die deze middag 
hebben gemist, kunnen de gebruikte presentatie 
terugvinden op www.seniorenraadbest.nl   
 

(Foto: Wim Jellema) 

http://www.lareb.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.apotheek.nl/
http://www.ikgeeftoestemming.nl/
https://seniorenraadbest.nl/srb/Externe%20publicaties/Wijs%20met%20medicijnen%2019-04-2018.pdf

