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Interessante infobijeenkomst op 14 november 

“Hoe houd ik mijn hersenen gezond?” 

 
Graag herinneren wij u aan de infobijeenkomst die op woensdag 14 november om 14.00 zal plaats 
vinden in de Prinsenhof, georganiseerd door de Seniorenraad. De titel luidt: “Hoe houd ik mijn herse-

nen gezond?”. Dat gezonde hersenen niet zo vanzelfsprekend zijn, weten we wel. 
Hoeveel mensen krijgen tijdens hun leven niet te maken met een hersenaandoe-
ning? Gelukkig is er ook goed nieuws: we hebben zelf veel in de hand.  
 
De heer Jac van de Goor van de Hersenstichting in Nederland komt ons uit te 
doeken doen wat we zelf allemaal kunnen doen om onze hersenen in goede 
conditie te houden. Naast voldoende slaap, regelmatig bewegen en gezonde 
voeding is dat vooral ook: ze steeds blijven uitdagen. 
Hij legt uit wat het verschil is tussen vergeetachtigheid en geheugenproblemen 
veroorzaakt door een hersenaandoening. Hij komt tijdens de lezing met allerlei 
adviezen en concrete tips, met interne en externe strategieën. Hoe eerder je die 
gaat toepassen, hoe groter de kans dat je hersenen ook bij het ouder worden goed 

blijven functioneren.  
Er is tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid tot het stellen van vragen. En op een informatietafel 
zullen allerlei gratis brochures beschikbaar zijn. De entree kost € 2, – en dat is inclusief koffie en thee. 

 
Tip voor huiseigenaren: de ‘Duurzame Huizen Route’ op 10 november 

Op zaterdag 10 november is er een bijzonder gebeuren in Best voor iedereen die met het idee rond-
loopt of met plannen bezig is zijn hun woning aan te passen of te verduurzamen. Op die dag is er – 
net als in veel andere plaatsen in Nederland – de zogenaamde ‘Duurzame Huizen Route’. In Best 
zullen dan een achttal huiseigenaren, die hun woning al duurzaam heb-
ben verbeterd, hun huis openstellen tussen 13.30 en 16.00 uur voor be-
langstellenden. In een ongedwongen sfeer kunt u bekijken en bespre-
ken welke dingen ze hebben uitgevoerd of laten uitvoeren. Zoals de 
aanleg van een warmtepomp, energiebesparing door zonnepanelen, 
comfort verhogen door isolatie, geen gasverbruik, een ‘nul-op-de-
meter”-appartement.  

U hebt bij een bezoek bij hun thuis alle tijd om over hun ervaringen te 
praten en hen gedetailleerde vragen te stellen hoe ze het hebben 
aangepakt. De deelnemende huizen zijn inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag te gaan. Op  
www.bestduurzaam.nl/over-ons/nieuws/191-duurzame-huizenroute-2018 vindt u de panden in Best 
die hun deuren hebben geopend op deze dag en waar u welkom bent tussen 13.30 en 16.00 uur.  

De Duurzame Huizen Route op 10 november begint met een informatiebijeenkomst in de Cultuur-
bank om 12:00 uur – inclusief lunch. Op deze bijeenkomst, die geopend wordt door wethouder Rik 
Dijkhoff, geven adviseurs van Best Duurzaam een overzicht van de te bezoeken huizen en welke 

http://www.bestduurzaam.nl/over-ons/nieuws/191-duurzame-huizenroute-2018


technische oplossingen er te zien zijn. Wilt u deelnemen aan deze infomeeting met lunch, dan moet u 
zich van tevoren inschrijven via www.bestduurzaam.nl/activiteiten/kalender/evenement/382-nationale-
duurzame-huizen-route. 

De Duurzame Huizen Route wordt georganiseerd door de Coöperatie 
Best Duurzaam, die in 2013 door enkele enthousiaste Bestenaren is 
opgericht en intussen al 340 leden telt. Er zijn 40 vrijwilligers die be-
trouwbaar en onafhankelijk advies geven. Leden ontvangen voor veel 
zaken extra korting bij leveranciers. Meer informatie kunt u vinden op de 
website www.bestduurzaam.nl.  Best Duurzaam is gevestigd in de 

Cultuurbank (Raadhuisplein 30-32; kantoor 1.3 - open op aanvraag). 
Hebt u specialistische vragen, dan kunt u die ook per mail stellen via  
energieloket@bestduurzaam.nl.   

 

Voorkom valongevallen in huis: vraag een (gratis) Huistest aan 

 
Het aantal valongevallen onder 65-plussers blijft helaas alsmaar toene-
men. In 2017 waren er weer meer dan het jaar ervoor: 102.000 behan-
delingen bij spoedeisende hulp, waarvan 69.700 met ernstig letsel en 
3.849 overlijdens ten gevolge van een val, oftewel 11 per dag. En dan te 
bedenken dat veel hiervan eenvoudig voorkomen hadden kunnen wor-
den. Laten we de meest voorkomende redenen van een val eens bekij-
ken: 
 
> Struikelen over een steen, tegel, drempel, stoeprand of vloerbedekking: komt omdat we strammer 
en stijver worden. Remedie: meer bewegen; volg de cursus “Blijf in Balans” in Bestwijzer.  
> Val van trap: zorg voor een tweede trapleuning, veiligheidstrips op de treden, goed schoeisel en ook 
goede verlichting. 
> Val uit bed: hier blijkt een goede nachtverlichting cruciaal, 
> Val vanaf een stoel: ga niet op een stoel staan, maar gebruik een trap 

> Uitglijden in bad/douche: zorg voor badbeugels of douchekruk en mijd nattigheid 

> Val over drempels in huis: drempels laten weghalen.  
 

De werkgroep “Wonen op z’n Best” van de Seniorenraad wil u graag helpen om 
het valrisico’s in en om uw eigen huis te minimaliseren. Daarom bieden wij ge-
heel gratis een Huistest aan. Na een grondige inspectie van uw woning, samen 
met u, krijgt u van ons een lijst van tips en adviezen van wat u kunt doen om uw 
huis veiliger te maken voor uzelf en uw medebewoners.  
Deze gratis huistest kunt u aanvragen bij Wonen op z’n Best, tel. 06- 51360418 
of mail naar info@wonenopzijnbest.nl.  Leo van Zeeland, woonconsulent  

 
Aanpakken!! 

Seniorenraad dringt bij gemeente aan op betaalbare  
woningaanpassingen en levensloopbestendige woningen 

 
Dat we als senioren langer in ons eigen huis willen (vaak ook moeten) blijven wonen is bij iedereen 
bekend. Dat langer zelfstandig wonen ook gevaren met zich meebrengt daarvan is niet iedereen zich 

bewust. In Nederland zijn er elk jaar meer dan 100.000 senioren die op de 
spoedeisende hulp terecht komen vanwege een val in of om het huis. Uiteindelijk 
overlijden daarvan bijna 4.000 mensen per jaar.   
De werkgroep “Wonen op z’n Best” van de Seniorenraad geeft daarom al vanaf 
2013 voorlichting over het veiliger maken van de woning. Als men dat vraagt 
komen we aan huis om te adviseren over de mogelijkheden. Toch hebben we ook 
ondersteuning en actie van de gemeente nodig. Denk maar aan regelingen om 

woningaanpassing betaalbaar te maken, maar ook aan voorrang voor het bouwen van 
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levensloopbestendige woningen. 
 
In 2015 heeft de werkgroep “Wonen op z’n Best” van de 
Seniorenraad dan ook een notitie opgesteld waarin de 
nodige acties zijn voorgesteld. Dit leidde tot de gemeentelijke 
nota Wonen en Zorg, en vervolgens werden alle punten 
overgenomen in de Woonvisie 2017.  
 
Helaas blijkt nu, bijna twee jaar na vaststelling van de Woon-
visie, nog niks te zijn gebeurd: 
> In Bestwijzer is er nog geen informatiecentrum en 
aanspreekpunt over wonen. 
> De voortdurende gecoördineerde voorlichting van 
gemeente, woningcorporaties, ergotherapie, brandweer enzovoorts, is er niet.  
> De mogelijkheid om woningaanpassing voor senioren betaalbaar te maken (de verzilverlening) is er 
niet. 
> Planmatige sturing op woningbouw, ook voor de vrije sector huur, voor de doelgroep ontbreekt. 
 
Kort en goed: Van alle beleidsvoornemens komt niets terecht! 
Wij vragen daarom de Raad en het College met klem om alle toezeggingen waar te maken en op 
korte termijn te laten zien dat het niet bij beloftes blijft. 
  

Bijeenkomst op 23 november over de toponymie van Best  
 
Hier een berichtje voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de naamgeving van allerlei plekken in en 
rondom Best en de geschiedenis van het grondbezit in ons dorp.  
Op vrijdagmiddag 23 november is ervan af 14.00 uur in Prinsenhof een bijeenkomst, georganiseerd door 
de Erfgoedvereniging (voorheen geheten: Heemkundekring) Dye van Best in samenwerking met de 
Gemeente Best.  Het gaat over een nieuw verschenen boek met de titel ‘De toponymie van Best’. 
 
Eerst geven auteurs van het boek, Paul Maas en Daniël Vangheluwe, een 
korte inleiding, waarna dr. Vic Mennen vertelt over de toponymie als hulp bij 
de studie van de landschapgeschiedenis en het historisch onderzoek. 
Vervolgens geeft prof. dr. Frans Theuws aan wat de rol van toponymie is bij 
het archeologisch onderzoek. 
Hierna, rond 15.30 uur, is de uitreiking van het eerste exemplaar van het 
boek “De toponymie van Best” aan onze burgemeester Hans Ubachs. Deze 
middag wordt afgesloten met een samenzijn onder het genot van een borrel 
of ander blijmakend vocht. 
 

Kerstproms op de kazerne van Oirschot op 15 december 
ten bate van project ‘Dementievriendelijke gemeenschap’ 

 
Twee vliegen in één klap kunt u slaan op zaterdag 15 december a.s.  U kunt dan genieten van een 
Kerstconcert (Kerstproms) in de bioscoopzaal van de Legerplaats Oirschot, en wel door het Trompet-

terkorps der Koninklijke Marechaussee met vocale opluistering 
door de Meisjes met de Wijsjes. Maar ook geeft u met uw 
entreekaartje een financiële ondersteuning aan het project 
‘Dementievriendelijke gemeenschap’ in Best en Oirschot.  
  
Om met het laatste te beginnen: het project ‘Dementievrien-
delijk gemeenschap ‘omvat allerlei activiteiten in Best en Oir-
schot die ertoe moeten leiden dat mensen met dementie blijven 
meetellen, zich op hun gemak blijven voelen en dat iedereen 
normaal met hen omgaat. Dat gebeurt o.a. door het bespreek-



baar maken van dementie, door een cabine waarin men aan den lijve kan ervaren hoe het is dement 
te zijn, door films en toneelvoorstellingen over dementie, door training van personeel in bedrijven en 
winkels en door goede zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.  
 

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechausse zal op-
treden in fanfarebezetting met professionele musici die de 
basis vormen van het korps, dat verder uit marechaussees 
bestaat.  De Meisjes met de Wijsjes is de vocalpopgroep 
die sinds 2015 sprankelende en frisse optredens geeft, 
waarop ze vierstemmig klassiekers zingen van het Neder-
landstalige lied met een theatrale knipoog.  
 
Nu de praktische zaken: 
Het concert begint stipt om 19.30 uur en eindigt om 21.45 
uur.  U kunt ervoor kiezen om met de eigen auto te gaan of 
met de bus, die KBO en PVGE samen geregeld hebben – 
hiervan kunnen ook mensen gebruik maken die geen KBO- 
of PVGE-lid zijn. 
 
1. Met de bus kan vanuit twee opstapplaatsen in Best: bij de 
Prinsenhof om 18.15 uur en op het Wilhelminaplein om 18.30 
uur. Let op: aan de poort van de kazerne moet iedereen in de 
bus zich kunnen legitimeren. Het concert plus de retourreis 
per bus kost bij elkaar € 21,50. De kaartjes hiervoor zijn te 
koop bij Cultuurspoor (alleen pinbetaling). Let op: er zijn 
hiervoor slechts 65 kaarten beschikbaar. Op is op. 
 
2. Met de auto:  dan moet u zich ook legitimeren als u het 

kazerneterrein oprijdt. U koopt vantevoren een toegangskaartje, alleen voor het concert. Dat kost € 17,50 
(in de zaal) of € 25,- (op het balkon). Deze kaartjes zijn te koop bij de volgende verkooppunten: 
> in Best: AH Wilhelminaplein, AH Boterhoek, Plus Erwin Kenter en Plus Ton Henst 
> in Oirschot: Jumbo en Bakkerij De Reijsende Man. 
> of via de webwinkel www.mijnwebwinkel.nl/winkel/lions-kerstproms-2018 (€ 2,50 extra admini-
stratiekosten per bestelling); u krijgt dan de kaarten thuisbezorgd. Tip: wees er snel bij, want de 
belangstelling is erg groot.  
 
 

En tot slot 
 
...een herinnering aan de Liever Thuis Beurs op 22 t/m 24 november in het Beursgebouw in Eindho-
ven. Gratis kaartje is te bestellen via www.plusgenieten.nl met de code ‘nb2018’.   
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