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Voor mensen die moeilijk kunnen lopen 

Kerststallenroute in De Vleut – ook op een riksja of duofiets  
 
De Kerststallenroute in de Vleut is elk jaar weer een feest en een lust voor het oog. Hij kan ook dit jaar 
afgelegd worden door mensen die minder goed ter been zijn. Zij kunnen vanaf 16 december t/m 6 januari 
alle kerststallen in De Vleut bekijken vanuit een riksja, met z'n tweeën gezeten op de voorbank, warmpjes 
aangekleed. Ook kan het op een duofiets, waarop men zelf kan meetrappen. U wordt thuis opgehaald en 
teruggebracht, maar u kunt ook starten vanaf Kanidas, Nazareth, vanaf de Vleutse Hoeve of bij de grote 
kerststal in De Vleut. 
 

Tips voor onderweg: Riksjarijders kunnen gebruik maken van 
een warme, wollen bedekking vanaf de voetzolen tot op borst-
hoogte, die ervoor zorgt dat u niet zult verkleumen.  
U neemt de Kerststallenroute langs allerlei soorten kerststallen 
die Vleutenaren zelf in hun tuin, onder hun carport of afdak of 
voor het raam hebben gemaakt van allerlei soorten materialen. U 
kunt van de riksja of duofiets afstappen als u een mooie kerststal 
van meer dichtbij wilt zien. Trek er maar een uur of 2 voor uit.  
Er is zoveel te zien….. 
Bij de Meulenwiel maakt u een wandeling door de natuurtuin met 
tientallen verlichte kersttaferelen en een sprookjesachtig verlich-
te vijver.  De riksja en duofiets is te breed voor de paden; daarom 
staat er een rollator bij de ingang klaar. 

Bij BestZoo kunt u warme chocomel/koffie/thee drinken met iets lekkers erbij. Bij De Vleutse hoeve kunt u 
terecht voor  arrangementen, bestaande uit chocomel/koffie/thee met een worstenbroodje, erwtensoeep, 
stamppot of warme apfelstrudel.  
 
Riksja of duofiets? Op de riksja zit je met twee mensen samen op de voorbank. Naast uzelf kan dat 
iemand anders zijn die niet goed kan lopen, maar ook uw partner, familielid, mantelzorger of een goede 
vriend(in). Bij de duofiets zit je in het zadel als op een gewone fiets met een vrijwilliger naast je die trapt. 
Je kunt ook zelf meetrappen als je wilt, maar het hoeft niet.  
  
Aanmelden: Om de Kerststallenroute per riksja of duofiets af 
te leggen, moet u zich – liefst twee dagen vantevoren of 
meer –  aanmelden bij de balie van Kanidas (tel. 0499-
362501), of bij Henri Berende (tel. 06-24674732) of via een 
mail naar riksjabest@gmail.com.  
U wordt dan teruggebeld om het tijdstip af te spreken en 
plaats vanwaar u opgehaald wilt worden. Dat kan zijn: bij u 
zelf thuis, bij Kanidas/Nazareth, in de Vleutse Hoeve 
(St,Oedenrodese weg 23) of bij de grote kerststal naast de 
Mariakapel in De Vleut,   
Het mooiste is de Kerststallenroute als het donker is. En dat 
is al vanaf 17.00 uur. Een rit met de riksja of duofiets kost € 7,50. 

Nieuwjaarswens van de voorzitter van de SeniorenRaad 



We sluiten 2018 af met de kerstdagen en de jaarwisseling in zicht. 
Veel senioren zijn in 2018 op de been gebracht. Het was een genoegen 
om u tijdens de bijzondere bijeenkomsten met inspirerende gastspre-
kers te ontmoeten. Of het nu ging om “Zou het dementie zijn?” of “Hoe 
houd ik mijn hersenen gezond?” u was aanwezig en geïnteresseerd. 
Fijn als u er was en jammer als u deze bijeenkomsten hebt gemist. 

U bent in 2018 ook met veel nieuwsbrieven op de hoogte gehouden met nieuws voor senioren en de 
specifieke activiteiten die georganiseerd werden. De voortgang van de pilot TOM in 2017 kreeg in 
2018 een vervolg in ThOM-B met een 2-tal cursussen en met inzet van WBO wordt ThOM-B in 2019 
gecontinueerd. Vooruitkijkend gaat de Seniorenraad met inzet van veel vrijwilligers in het nieuwe jaar 
wederom aan de slag met een aantrekkelijk programma. Het jaar 2018 was succesvol en laten we 
vooruit kijken naar een even succesvol 2019 gevuld met interessante activiteiten. 
Vanuit de Seniorenraad wens ik u fijne dagen toe, in gezondheid en een voorspoedig 2019. Ik zie u 
graag in het nieuwe jaar terug tijdens de informatieve bijeenkomsten of overige activiteiten.    

Frans den Dekker 
Voorz. Seniorenraad 

 

Infobijeenkomst over het gebruik van rollators goed ontvangen      

In het kader van het ThOM-B project was er op dinsdag 11 december in Bestwijzer een gratis inloop-
spreekuur voor alle gebruikers van een rollator. Uit onderzoek door Consument en Veiligheid is  ge-
bleken dat er met rollators veel ongelukken gebeuren die vaak voorkomen hadden kunnen worden. 
Voorkomen van ongelukken kan op twee manieren: enerzijds door de rollator regelmatig te laten na-
kijken en indien nodig af te laten stellen en te repareren, en anderzijds door het testen en verbeteren 
van de eigen behendigheid. Beide werd op deze bijeenkomst door een vijftiental gebruikers in de 
praktijk gebracht.  

Eerst gaf ergotherapeut Willem de Koning  instructie over 
het goed en veilig gebruik van de rollator in alle 
dagelijkse situaties zoals bijvoorbeeld het gaan zitten, 
het opstaan, het nemen van hoge drempels, het om-
gaan met andere obstakels, het instellen van de 
hoogte van de rollator en het inklappen van de rollator. 
Daarna kon iedereen het geleerde  uitproberen op een 
klein parcours. 
Vervolgens werd elke rollator gecontroleerd op moge-
lijke gebreken met bijzondere aandacht voor een 
goede afstelling van de looprem en de parkeerrem. En 
met dat laatste hadden de vier medewerkers van het 
Repair Cafe het deze middag behoorlijk druk want bij 
vrijwel alle rollators moest er wel iets gebeuren.  

Tenslotte kreeg iedereen nog de gelegenheid om in een persoonlijk gesprekje met Marion Vermeer, 
oefentherapeute Cesar, tips te krijgen die aansloten bij de persoonlijke situatie. Al met al een zeer 
interessante bijeenkomst over het voertuig waar je zo sterk afhankelijk van kunt worden.  Voor hen 
die niet konden komen: informatie is verkrijgbaar bij Infopunt Bestwijzer, telefoon 0499-770110, email 
: infopunt@wbo.nl  

Informatiebijeenkomst “Van het gas af’’ op 13 februari 

Dit is de vooraankondiging van een themabijeenkomst die op 13 februari in Prinsenhof wordt ge-
houden met als actuele titel “Van het gas af”. Het wordt georganiseerd door de Seniorenraad in 
samenwerking met  ‘Duurzaam Best’ en is  bedoeld voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in de isolatie en verwarming van hun woning.  
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit: 

13.30 uur: Inloop met koffie en cake  



14:00 uur: Presentatie over praktische zaken en kosten die komen kijken bij de installatie van 
verschillende maatregelen voor isolatie en verwarming. Na de pauze zullen 1 of 2 mensen vertellen 
hoe zij dit in de praktijk zelf hebben ervaren. 
16:00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen 

  
De praktische toelichting bestaat vooral uit het beschrijven van wat er gebeuren gaat bij de installatie 
van maatregelen voor isolatie en verwarming. Wat moet je doen om een start te maken (offerte 
vragen, advies duurzaam best,…)? Hoe lang duurt een traject van offerte tot uitvoering? Wat gebeurt 
er tijdens de verschillende installatievormen. Ramen eruit? Hoe lang in de kou? Afvoer van afval (in of 
exclusief)? Hoeveel wordt er overhoop gehaald en hoeveel rommel geeft het allemaal? Hoe lang 
duurt een installatie van de verschillende maatregelen? 
             

Vernieuwde gezondheidsverklaring voor rijbewijs 75-plussers 

 

Als u 75 wordt moet u, zoals u wellicht weet, naar een keuringsarts 
om uw rijbewijs verlengd te krijgen. De procedure daarvoor is on-
langs veranderd. U meldt zich eerst bij de gemeente, waar u een 
formulier ‘Gezondheidsverklaring’ krijgt, dat u moet invullen en 
opsturen naar het CBR. Deze verklaring bevat 14 vragen. De ge-
meente heeft een folder die extra uitleg geeft voor het invullen van 
deze vragen.  
Van het CBR krijgt u vervolgens een ander formulier toegestuurd dat 
door de keuringsarts moet worden ingevuld. Is meteen al duidelijk 
dat er ook informatie van nog een andere arts nodig is, zoals een 
specialist, dan ontvangt u gelijk ook een verwijzing naar deze arts. 

 
Voor de medische keuring kunt u de keuringsarts zelf kiezen, maar het mag niet uw eigen huisarts 
zijn. De keuringsarts in Best is dr. F. Wittkämper. Zij heeft praktijk is op Tamboer 20, tel.  0499-
232020. (keuringskosten: € 37). Haar eigen patiënten kunnen vrijdags op haar praktijk terecht bij een 
andere huisarts, dr. J. Castel. Andere dichtstbij gelegen locaties voor rijbewijskeuringen zijn: 
– Buurtcentrum "De Rondweg", Camphuysenstraat 1 Eindhoven, tel. 040-2518144 (kosten: € 35) 
– Wijkcentrum “'t Oude Raadhuis", 't Hofke 15 Eindhoven, tel.  040-2811737 (kosten: € 30)  
 
Voor de Gezondheidsverklaring van het CBR moet u nog eens 
€ 34,80 betalen, dus bovenop de kosten die de keuringsarts 
al in rekening heeft gebracht.  
Momenteel is het erg druk bij het CBR, waardoor het beoor-
delen van de rijgeschiktheid soms helaas langer dan 4 
maanden kan duren. Er wordt dan ook geadviseerd om de 
Gezondheidsverklaring vooral op tijd op te sturen. 
 
De gegevensuitwisseling met het CBR kunt u ook sneller 
regelen via internet. Om uw zaken online geregeld te krijgen  
moet u op de Gezondheidsverklaring uw e-mailadres invullen. U ontvangt dan antwoord via e-mail, 
met een link naar mijn.cbr.nl.  Op Mijn CBR kunt u de meest actuele informatie over uw keuring 
inzien. Dat gaat sneller dan per post.  
Heeft u nog vragen, kijk dan op www.cbr.nl/gezondheidsverklaring 
 

Zorgvraag  

                 door Jan Kuitenbrouwer – overgenomen uit het tijdschrift “Onze Taal”, dec 2018 
 
“Zo, meneer Burger, waar was u nou vorige week? Wij hadden toch een afspraak?”  
“Ja, ik zat te wachten. Aan de keukentafel“.  
”Maar u moest toch hier komen? 
“O. dat wist ik niet. Ik denk: een keukentafelgesprek, dat is bij mij. Dus ik zat klaar aan de keukentafel. Ik 
heb nog speciaal een rol biscuitjes gehaald”. 
“Meneer Burger, het keukentafelgesprek vindt plaats bij de gemeente. Hier, in het Servicepunt”. 

http://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring


“Dus daar is ook een keukentafel? 
“Die keukentafel, dat bedoelen we figuurlijk, om het allemaal wat, wat ménselijker te maken, begrijpt u? 
“Nee”. 
“Meneer Burger, wij willen graag met z’n allen de transitie maken van slagboom naar hefboom, maar daar 
moet u wel een beetje bij helpen”. 
“Slagboom? Ik ben met de bus”. 
“Meneer Burger, weet u waar dit gesprek over gaat? 
“Dat de zuster niet meer komt?” 
“Meneer Burger, ‘gewoon wordt weer gewoon’ zegt u dat iets?“ 
“Gewoon ís toch gewoon?“ 
“Meneer Burger, hoe is het met uw zelfinzicht? Hoeveel eigen regie kunt u aan? Wij willen graag de vraag 
achter de vraag weten. Wat is er daadwérkelijk aan de hand?“ 
“Nou, het begon met mijn been, maar toen…...” 
“”Nee, meneer Burger, niet uw hele medische geschiedenis gaan vertellen; het gaat om uw zórgvraag. 
Meneer Burger, u krijgt zorg op maat, maar dan moet u wel een beetje meewerken. Wij hebben u een 
brochure gegeven, ‘Meedoen, hoe praten we erover?’ Hebt u die niet gelezen?”.  
“Nou, ik heb hem doorgebladerd, maar ik begreep er niks van. Sorry”. 
“Meneer Burger, die workshop ‘Voorbereiden op het keukentafelgesprek’ hebt u die gedaan?” 
“Ik hád me voorbereid. Ben ‘k een dag mee bezig geweest. De keuken aan de kant, theeservies 
afgewassen, koek gehaald…..“ 
“Meneer Burger, wie is uw casemanager?” 
“Ja, vraag het maar aan hem”. 
“Aan wie?” 
“Aan Kees”. 
“Kees wie?“ 

“Kees, de manager”. 

 
Handige tips op verrassende lezing  

“Hoe hou ik mijn hersenen gezond?” 

 
Het onderwerp van de themamiddag van de seniorenraad op 14 november, “Hoe hou ik mijn 
hersenen gezond?” bleek een schot in de roos. Het trok 140 nieuwsgierige belangstellenden, 
die verrast werden door de spreker, Jac van den Goor van de Hersenstichting, ook al door de 
kwieke kwinkslagen waarmee hij bekende en onbekende informatie over de hersenen 
rondstrooide.  
Om maar vast enkele hardnekkige misverstanden weg te nemen: Vergeetachtigheid is geen 
voorteken van dementie. Boodschappenlijstjes maken je hersenen níét lui. Stress is gezond 
voor je hersenen want dan blijf je gefocust, alleen een teveel aan stress is slecht.  
 

Terwijl de hersenen niet meer wegen dan 
1500 gram, verbruiken ze wel 20% van al 
onze energie. Ze zijn hongerig, zeker naar 
stoffen die de communicatie tussen de her-
sencellen regelen. Die zitten vooral in het 
mediterrane dieet: noten en volkoren pro-
ducten met veel vezels, verse groenten; 
natuurlijke oliën, weinig vlees, dat verklaart de 
hoge leeftijden van mensen in Zuid-Italië en 
Japan. Vitamine B12 foliumzuur is het be-
langrijkste, o.a. voor de kwaliteit van je 
geheugen. De spreker waarschuwde de 
ouderen voor het verminderen van hun dorst-
gevoel. Als je dagelijks minder dan 1,5 liter 
water drinkt, stroomt het bloed minder goed en kunnen je  hersenen daar minder stoffen aan onttrekken..  
 
Ook benadrukte de spreker hoe belangrijk het is dat je bij het ouder worden je hersenen blijft uitdagen Dus 
niet lekker uitrusten, maar puzzelen, boeken lezen, instrument bespelen, nieuwe reisbestemmingen 
kiezen, museum bezoeken – dat alles houdt je hersenen gezond. Mentaal actief blijven en nieuwe 
uitdagingen aangaan.  En ook bewegen. Niets is beter dan dat:  twee keer sporten per week, wandelen, 



fietsen of  gymnastiek. Juist als je daarin geen zin hebt, werkt het nog het beste!   
 
Bij sporten wordt er serotonine en dopamine aangemaakt, neurotransmitters die signalen doorgeven 
tussen hersencellen. Zelfs gezichtsgymnastiek werkt goed op je hersenen – kauwen, gekke bekken 
trekken, lachen – zo blijkt uit onderzoeken. Ook goed slapen is belangrijk, dus geen alcohol of flinke 
inspanningen van tevoren. De spreker adviseerde ook een notitieboekje naast je bed te leggen voor als 
gedachten je alsmaar bezighouden. En tot slot een levendige sociale omgeving: draai mee in minstens 3 
clubs of groepen in je sociaal netwerk.     
 
Op het eind van de lezing gingen de toehoorders naar huis met een duidelijk inzicht hoe je je hersenen 
gezond houdt. een actieve levensstijl, veel bewegen, goede voeding, genoeg drinken, niet teveel stress, 
goed slapen en meedoen in sociale groepen. Nalezen? Kijk op www.hersenstichting.nl  

 
 

http://www.hersenstichting.nl/

