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Informatiebijeenkomst  

Hoe houd ik mijn hersenen gezond? 

 

Op woensdag 14 november om 14.00 uur tot 16.00 uur in de Prinsenhof organiseert de 
seniorenraad weer een interessante informatiebijeenkomst. Deze keer zal de heer Jac van de Goor 
van de Hersenstichting ons op een boeiende manier, handige en slimme tips geven om langer 
geestelijk gezond en fit te blijven.  

Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot 
onthouden en van emoties tot ingewikkelde denkprocessen. Onze 
hersenen maken ons tot wie we zijn.  
Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen 
gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. Gelukkig is er 
ook goed nieuws. U kunt zelf veel doen om uw hersenen in een zo goed 
mogelijke conditie te houden. Zoals voldoende slaap, regelmatig bewegen 
en een gezonde voeding. Daarnaast is het belangrijk om de hersenen uit te 
blijven dagen. 
 
U krijgt tijdens de lezing meer concrete tips. Hoe eerder u daarmee begint, 
hoe groter de kans dat ook uw hersenen tot op hoge leeftijd actief blijven. 

Aan de orde komt ook het verschil tussen normale vergeetachtigheid en geheugenproblemen 
veroorzaakt door een hersenaandoening en tips om uw geheugen te helpen met zowel interne als 
externe strategieën.  
En natuurlijk krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Op een informatietafel zullen ook 
gratis brochures beschikbaar zijn. Iedereen is weer van harte welkom, ongeacht de leeftijd. Entree is 
€ 2, – en dat is inclusief koffie en thee.  

 

Workshop voor mensen met e-bike of scootmobiel 

 
Het fietsen op een e-bike is iets anders dan op een 

gewone fiets. Je moet met veel meer dingen 
rekening houden. Dat er veel ongelukken 
gebeuren met e-bikes, vooral bij ouderen, komt 
omdat mensen hiervan niet op de hoogte zijn. 
Ook het berijden van een scootmobiel vergt een 
bijzondere vaardigheid die niet vanzelfsprekend 
is. Bovendien is het belangrijk de speciale 
verkeersregels te kennen die voor 
scootmobielen gelden.  
Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) workshops voor mensen met een 
scootmobiel of een e-bike.  



In Best geeft VVN Best binnenkort in samenwerking met de Fietsersbond en met de Gemeente Best 
twee workshops: 

> Workshop Scootmobiel op donderdag 27 september 
> Workshop E-bike op donderdag 04 oktober  

 
Op beide dagen zijn de workshops van 9.30 tot 16.00 uur. U bent al om 9.15 welkom: dan is er 
ontvangst met koffie. Tussen de middag krijgt u een gratis lunch. Beide workshops worden gehouden 
in de Oranjestraat (oude HASCO hallen). Voor meer informatie over deze workshops kunt u terecht bij 
Jan Geraedts, email  Jcjg.geraedts@kpnmail.nl 
 
 

Informatiebijeenkomst Blijf in Balans weer drukbezocht 

   

Op de informatiebijeenkomst over ThOM-B (Thuis 
Onbezorgd Mobiel in Best) in Bestwijzer waren op 30 
augustus weer een veertigtal belangstellenden afgekomen. 
Tijdens het welkomstwoord herinnerde Giel van Schijndel als 
plaatsvervangend voorzitter van de seniorenraad de 
aanwezigen nog eens aan het succesvol verlopen TOM 

project vorig jaar en gaf aan hoe dit project nu voortgezet wordt als Thuis Onbezorgd Mobiel Best 
(ThOM-B) in een samenwerkingsverband tussen WBO, Seniorenraad Best, Summa College, 
Ergotherapie Best-Oirschot, Oefentherapie Cesar Best-Oirschot en Voeding en Dieet Best.   
Voor de pauze ging oefentherapeute Marion Vermeer in op het grote belang van bewegen en Willem 
de Koning op het belang van een veilige woonomgeving. Na de pauze ging Suzanne Blom in op het 
belang van gezonde voeding en gaf Carla van Heugten informatie over de komende cursus Blijf in 
Balans. De cursus wordt gegeven op 20 september, 4 oktober, 11 oktober en 8 november van 14.00 
uur tot 16.30 in Bestwijzer. En natuurlijk was er weer volop gelegenheid om vragen te stellen. De inte-
resse voor deze cursus bleek echter zo groot dat deze snel geheel was volgeboekt en een aantal per-
sonen daardoor op een wachtlijst zijn gekomen. Of er dit jaar nog een extra cursus gepland kan wor-
den is nu afhankelijk van de beschikbare financiën bij WBO voor het inzetten van de professionals.    
 

Open Dag Cesartherapie op 6 oktober in nieuw onderkomen   
   

Oefentherapie Cesar in Best is verhuisd naar CultuurSpoor, Raadhuisplein 30C. 
Ter gelegenheid daarvan wordt er een Open Dag gehouden op zaterdag 6 
oktober. Na ontvangst met koffie kunt u de nieuwe behandel- en oefenruimten 

voor Cesartherapie bekijken op de 1e etage (lift aanwezig).Speciaal voor 
senioren is er van 10.00 tot 11.30 uur een workshop waarin u met behulp van 
een aantal kleine testen uw spierkracht, balans, souplesse en looppatroon 
kunt laten testen. Ook kunt u zich deze ochtend inschrijven voor een proefles 
of voor een persoonlijk advies, bijvoorbeeld vanwege pijnklachten bij het 

bewegen.  

Cesartherapie – zo genoemd naar de Nederlandse therapeute Marie Cesar – richt zich op (het 
voorkomen van) klachten door een incorrecte houding of beweging. Daarbij wordt geen gebruik ge-
maakt van apparatuur maar wordt verandering gebracht in de lichaamshouding en het bewegen.  
Bij Cesartherapie in CultuurSpoor kunt u terecht voor zowel individuele lessen als groepslessen. 
Ergotherapie Best is ook partner in ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel Best) en de cursus “Blijf in 
Balans”. Voor meer informatie kunt u terecht op www.oefentherapiecesarbest.nl en op 
telefoonnummer 0499 396979. 
 

Lezing op 13 september over zorg voor hoogbejaarde ouders 

 

Op donderdag 13 september geeft Ina Luichies in CultuurSpoor voor iedereen die geïnteresseerd is 
een lezing over de zorg voor hoogbejaarde ouders. Tijdens deze lezing gaat zij in op de betekenis 
van zorgen voor je eigen ouders. Dit doet ze aan de hand van persoonlijke ervaringen uit de literatuur. 
Ina Luichies woont in Oirschot en is in haar dagelijks leven werkzaam als coach; ze geeft 
bedrijfstrainingen en advies. De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur en de entree is € 5,- 
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“Ons kan niks gebeuren” 

 
 

Allerhande activiteiten op 6 oktober 
vanwege de “Week van de Toegankelijkheid” 

 
In de eerste week van oktober wordt de "Week van de 

Toegankelijkheid" gevierd. Het Gehandicapten Platform Best 
(GPB) gaat daar op zaterdag 6 oktober a.s. publiekelijk 
aandacht voor vragen. Dit zal met name gebeuren door 
middel van een rolstoeltocht door het centrum, een tocht met 
personen met visuele beperkingen en aandacht voor 
beperkte toegankelijkheid van winkels door (te hoge) drem-
pels en verkeerd geplaatste reclameborden en/of fietsen. Ook 
gevaarlijke oversteeksituaties krijgen aandacht. Het GPB 
heeft diverse andere organisaties benaderd om op 6 oktober mee te doen. De fotoclub van PVGE 
Best heeft bijvoorbeeld al haar medewerking toegezegd en natuurlijk brengt de seniorenraad via deze 
weg graag dit initiatief mede onder de aandacht.  



 

 
Boeiende tentoonstelling ‘Van klomp naar schoen’ 

 
Een schot in de roos is het, de tentoonstelling ‘Van klomp naar schoen’ die de Erfgoedvereniging Dye 
van Best (voorheen Heemkundekring geheten) heeft ingericht in de bibliotheek van CultuurSpoor 
Best. Want wat is er vanuit de historie van ons dorp nu typischer dan de talrijke klompenmakerijen in 
vroegere tijden en de Batafabrieken met het Batadorp in de vorige eeuw. 
De tentoonstelling "Van klomp naar schoen" duurt de hele maand september – en is te bezoeken 
tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Het is de moeite waard. Hier komt al wat 
achtergrondinformatie: 
 

Leuk om te weten voor u de tentoonstelling bezoekt 
 
Je mag Best gerust de bakermat van de klompenindustrie in Neder-
land noemen, samen met Oirschot, Sint-Oedenrode en Schijndel. 
Maar Best had de meeste klompenmakers. Ze werkten achter hun huis 
of in een kleine werkplaats. Mensen van buiten verbaasden zich 
erover dat hier zoveel populieren langs percelen en wegen stonden, 
hier kanidassen genoemd. De gemeente plantte er zelf ook veel van 
en de jaarlijkse houtverkopingen brachten goed geld in het laatje. Al 
snel werd het hout gekocht in heel Brabant, daarna Holland en het 
buitenland. Uit Rusland werden de kanidassen per trein aangevoerd. 
Op het hoogtepunt, rond 1900, waren er in Best 248 mannen 
werkzaam in 60 klompenmakerijen. Daarna kwamen er moeilijke 
tijden: concurrentie uit België, de crisis in de 30’er jaren en de komst 
van rubberlaarzen en goedkope schoenen. Maar toen kwam Bata naar Best!  
 

Het Bata-concern uit Tsjecho-Slowakije was een van de grootste leveranciers 
van schoenen in Nederland. Ze besloten er een fabriek te bouwen. De keuze 
viel op Best vanwege de goede verbindingen (spoorlijn, kanaal, autowegen) 
en de goedkope grond. Ten zuiden van het Wilhelminakanaal verrees een 
fabriek en een dorpje met eigen voorzieningen, want er was geen brug over 
het kanaal. Na de oorlog draaide de fabriek op volle toeren, met arbeiders uit 
Drenthe, Zeeland en zelfs uit Spanje en Griekenland. Op het hoogtepunt in 
1950 werkte 1/3 van de Beste bevolking er, in totaal werkten er 1878 mannen 
en 368 vrouwen. Later besloot Bata, net als andere concerns, het werk over te 
hevelen naar landen met lagere lonen. Alleen de productie van veiligheids-
schoenen bleef bestaan. De Batafabrieken en diverse Batawoningen zijn nu 
rijksmonumenten en het hele Batadorp is een beschermd dorpsgezicht. 

 
 

Toon Gruijters schreef boekje  
over zijn oorlogservaringen als jonge knul 

 
Toon Gruijters staat in Best en vooral bij de PVGE Best bekend als oud 
dirigent van vele koren. Nu echter is hij ook even auteur en nog wel van 
een oorlogsboek. Over de oorlog zijn al veel boeken geschreven maar voor 
zover bij hem bekend, waren belevingen gezien door de ogen van een 
jonge knul nog niet op papier gezet. En dat terwijl er uit die, voor het 
zuiden, vier oorlogsjaren bij hem toch aardig wat in zijn hoofd was blijven 
hangen. Dus aan de slag er mee.  
 
De titel werd: “Oorlog '40/ '44” met als subtitel “Ik was nog maar een jonge 
knul”. Het speelt vanuit Toon's woonplek indertijd in Eindhoven/ Woensel. 
Toon was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. In 98 pagina's vertelt hij van 



 
angsten, het verlies van vrijheid en het geploeter van een groot gezin.  
Zoals hij zelf schrijft: geen spectaculair verhaal, maar het is zeker de moeite waard om te lezen. 
Het boekje is te koop bij Bruna Best, bij de boekhandel bij de supermarkt Ton Hens, bij museum 
Bevrijdende vleugels en bij de auteur zelf. Zijn telefoonnummer is 0499- 375511.  
Het boekje kost € 8,50 

 
    

 
 

 
 
 


