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Seniorenraad Best, KBO Best en PVGE Best  wensen
Alle senioren van Best een  Gelukkig en Gezond 2019! 

Vanuit de Seniorenraad wens ik u voor 2019 fijne dagen toe, in gezondheid en voorspoed. Vanuit de 
Seniorenraad willen wij ook in 2019 weer werken aan het welzijn van alle Bestse senioren. Dat doen we  
via het voeren van overleg met o.a. de gemeente, het initiëren van specifieke projecten, het organiseren 
van themabijeenkomsten en het beschikbaar maken van informatie voor senioren,  zoals via informatie-
bulletins, de seniorenpagina in Groeiend Best, de Zorg-en dienstenwijzer en natuurlijk via deze 
Nieuwsbrief. 
De Seniorenraad is een samenwerkingsverband van KBO Best en PVGE Best maar werkend voor alle 
senioren in Best . Wij zijn een stichting zonder leden, maar met vrijwilligers die zich inzetten voor 
bovengenoemde zaken. Van KBO Best en PVGE Best kunnen alle Bestse senioren al vanaf 50 jaar lid 
worden en zo deelnemen aan een groot scala van clubs, evenementen, reizen en andere activiteiten, 
goed voor lichaam en geest. (De contributie is laag en snel terug verdiend door de verleende kortingen bij 
de Bestse middenstand, bij verzekeringen en andere voorzieningen). Meedraaien in een levendige sociale
omgeving is belangrijk voor het gezond houden van ons lichaam en onze hersenen. 

Het jaar 2019 zijn we verrassend begonnen. De Seniorenraad én KBO Best én PVGE Best kregen op 19 
januari ‘t Pluimke 2019 uitgereikt, bedoeld voor personen of organisaties die zich bijzonder hebben ingezet
voor de Bestse gemeenschap. Uitdrukkelijk werd bij de uitreiking  gezegd, dat deze onderscheiding vooral 
bedoeld is voor  vele honderden vrijwilligers die zich in deze organisatie inzetten voor anderen. Wij zien 
het als een aanmoediging om ook in 2019 met volle inzet door te gaan. .
De besturen van de drie Bestse seniorenorganisaties gaan eraan werken om ieders wens “een Gelukkig 
en Gezond 2019” waar te maken. En ik zie u graag dit jaar weer terug op onze themabijeenkomsten, zoals
u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Frans den Dekker
Voorz. Seniorenraad

Pluimke 2019 voor de Seniorenraad, KBO en PVGE

Verrassend was het zeker, de uitreiking van het 24e Pluimke in ‘t Tejaterke
aan een man, vrouw of organisatie die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft
gemaakt voor de Bestse gemeenschap. Maar het was niet een man, niet
een vrouw, en ook niet één organisatie, maar het werden er drie: de
SeniorenRaadBest, KBO-Best én PVGE-Best. Zij kregen gezamenlijk het
Pluimke 2019 toegekend door de  Aouw Steeke en de Ere Durdouwers.
Het is geen carnavalsonderscheiding, maar een blijk van waardering voor
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Bestse gemeenschap.
Alle drie organisaties spannen zich al vele jaren in, zo betoogde Mari
Vervaart in zijn toespraak, om het leven van zo’n 5000 ouderen in Best
aangenaam en interessant te maken. Weg van de spreekwoordelijke
geraniums, actief meedoen in zo’n 40 clubs op sportief, cultureel of  recreatief gebied, tientallen 



reizen, cursussen, lezingen, etentjes en andere interessante evenementen, Dat zijn net zoveel 
plaatsen van ontmoeting, ontdekking en ontspanning, maar ook van zorgzaamheid. Het  bezoeken 
van mensen bij vreugde en verdriet, bij ziektes en tegenspoed, het helpen bij problemen en het 
voorkomen van eenzaamheid, is net zo belangrijk – zo beklemtoonde de spreker. Het Pluimke is dan 
ook bedoeld voor al die honderden vrijwilligers in deze 3 seniorenorganisaties, die zich hiervoor 
belangeloos en met enthousiasme inspannen.  

Zo zag je bij de uitreiking van 
het Pluimke dus vele blijde 
gezichten. De bestuursleden 
van PVGE, KBO en Senioren-
raad mochten de felicitaties in 
ontvangst nemen van de Aouw 
Steeke en Ere durdouwers, van
de burgemeester en wethou-
ders en van alle andere aanwe-
zigen. Namens de drie onder-
scheiden organisaties sprak 
voorzitter Frans de Dekker van 
de Seniorenraad met een 
zekere trots een dankwoord uit 
voor deze toekenning, waarin 
hij aangaf dat hoe belangrijk 
het is voor de Seniorenraad, 
KBO en PVGE te werken aan 
een goed woon- en leefklimaat 
voor alle senioren in Best, 
oftewel: Best seniorenproof! 

Dat het daarna erg gezellig werd in ‘t Tejaterke hoeft geen betoog. Het werd een samenzijn om warm 
van te worden.

Informatiebijeenkomst “Van het gas af’’ op 13 februari
Graag herinneren we u nog eens aan de informatiebijeenkomst “Van het gas af’’, die
op 13 februari in de Prinsenhof wordt gehouden, georganiseerd door de
Seniorenraad in samenwerking met Best Duurzaam. De bijeenkomst is bedoeld
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de isolatie en verwarming van hun woning
en in de overgang van gasverbruik naar iets anders. 

De inloop is om 13.30 uur. Om 14.00 start de bijeenkomst met een presentatie
over praktische zaken en kosten die komen kijken bij de installatie van
verschillende maatregelen voor isolatie en verwarming. Wat moet je doen om een
start te maken (offerte vragen, advies vragen aan Best Duurzaam,…)?  Hoe lang
duurt een traject van offerte tot uitvoering? Wat is er nodig om zonder gas te koken en te verwarmen?
Hoe werkt een warmtepomp precies? 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? En hoe lang duurt een installatie van de verschillende
maatregelen?.

Na de pauze, rond 14.00 uur, zullen 1 of 2 mensen komen vertellen, hoe zij dit karwei zelf in de 
praktijk hebben ervaren. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Iedereen is welkom. Van tevoren aanmelden hoeft niet . De bijeenkomst begint om 14.00 uur en 
eindigt om 16,00 uur. Entree is € 2,  en daarvoor krijgt u ook nog koffie of thee met een plakje cake.

. 
            



Data ‘Blijf in Balans’ trainingen

De eerste cursus ‘Blijf in Balans’ in 2019, gaat op 7 februari beginnen. Hij is helemaal volgeboekt. De 
cursisten die hebben ingeschreven, hebben inmiddels bericht gekregen. Omdat de cursisten al 
betrokken waren bij de eerder gehouden infobijeenkomst, was het niet nodig om nog een 
voorbereidende infobijeenkomst te houden. Dat geldt wel voor de volgende cursus die in september 
begint.
De volgende data zijn vastgesteld voor 2019:

Donderdag  7  februari 2019 1e cursusdag Blijf in Balans 14.00 – 16.30 uur
Donderdag 14 februari 2019 2e cursusdag Blijf in Balans 14.00 – 16.30 uur
Donderdag 21 februari 2019 3e cursusdag Blijf in Balans  14.00 – 16.30 uur
Donderdag 21 maart 2019 Terugkomdag Blijf in Balans  14.00 – 16.30 uur

Donderdag  13 juni 2019 Informatiemiddag Blijf in Balans 14.00 tot 16.00 uur 
in Bestwijzer

Donderdag  5 september 2019 1e  cursusdag Blijf in Balans  14.00 – 16.30 uur
Donderdag 12 september 2019 2e cursusdag Blijf in Balans  14.00 – 16.30 uur
Donderdag 19 september 2019 3e cursusdag  Blijf in Balans  14.00 – 16.30 uur
Donderdag 17 oktober 2019 Terugkomdag Blijf in Balans  14.00 – 16.30 uur

Themabijeenkomst op 11 april 
”De cholesterol maffia. Zin en onzin over cholesterol“

De titel van deze themabijeenkomst, georganiseerd door 
de Seniorenraad, mag op u misschien nogal overdreven 
of sensationeel overkomen. Toch wijst het op een ver-
schijnsel in onze samenleving, dat ernstige proporties 
heeft aangenomen: de macht van de farmaceutische 
industrie en de methodes die er worden toegepast om te 
komen tot winstmaximalisatie. Het promoten van chole-
sterol verlagende middelen is hiervan een treffend voor-
beeld.

Op donderdagmiddag 11 april van 14.00 uur tot 16.00 
uur zal de heer Ekering, huisarts in ruste, komen vertellen over het veelvuldige gebruik van 
cholesterolverlagende middelen en de achtergronden daarvan.  Met zijn voordracht over de 
cholesterolmaffia wil hij aantonen dat de hele farmaceutische industrie indrukwekkende 
verschijnselen vertoont, die passen bij het gedrag van maffiosi. Dit verhaal geldt dus ook voor 
bijvoorbeeld psychofarmaca, pijnstillers etc. Uitzonderingen
zijn er gelukkig ook, bijvoorbeeld medicijnen bij suikerziekte.
Zijn we ons er altijd van bewust waarom we welke medicijnen
slikken? Realiseren we ons wel dat veel medicijnen slechts
een beperkt werkzaam effect hebben? Of soms zelfs hele-
maal niet? Wat weten we van de bijwerkingen? Leven we
door de medicatie langer en/of met meer plezier? Durven we
wel altijd kritische vragen te stellen aan onze huisarts?

Op deze middag krijgt u geen gerichte medische adviezen,
daarvoor moet u bij uw huisarts zijn. Maar u krijgt wel
richtlijnen voor oplettendheid en welke vragen u mogelijk kunt stellen. 
De entree voor deze themabijeenkomst is € 2, -  en dat is inclusief koffie/thee.



Infomiddag over belastingen voor hen die de aangifte zelf invullen

Iedereen die de aangifte voor de inkomstenbelasting over 2018 zelf wil invullen is 
welkom op de Belasting-infomiddag die op donderdag 21 februari in CultuurSpoor 
Best wordt gegeven. Belastingkenner Toos de Groen zal dan de vragen op de 
belastingaangifte 2018 met toehoorders doornemen en vertellen wat er voor dit jaar 
veranderd is. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst in 
CultuurSpoor begint om 14.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. 

Belasting invulservice in Best

De belastinginvulhulpen van KBO Best en PVGE Best staan binnenkort weer klaar om senioren in 
Best te helpen met het invullen van de inkomstenbelasting, die dat niet zo goed zelfstandig kunnen. 
Zij doen dat voor gehuwden en samenwonenden met een inkomen tot € 50.000 en voor 
alleenstaanden met een inkomen tot € 35.000.  Men hoeft geen lid van de KBO of
PVGE te zijn. De belastinginvulhulpen checken ook of u recht hebt op zorg- en
huurtoeslag. Is dat zo, dan zal de invulhulp direct een aanvraag voor u regelen.
Hoe en waar u zich hiervoor kunt aanmelden, waar de invulhulp plaatsvindt (bij u
thuis of op een centrale locatie), hoeveel het kost (reken op een bedrag van 10 á
12 euro) en wat er precies van u verwacht wordt, wordt in de maand februari
bekend gemaakt.    

Fit en gezond ouder worden

Gezond ouder worden, fit blijven, wie wil dat nou niet? Maar hoe flik je
hem dat? Als je mensen van boven de 100 vraagt, wat hun ‘geheim’ is
dat ze al zo oud zijn geworden, dan hoor je ze vaak zeggen dat ze
daarvoor eigenlijk niks bijzonders voor hebben gedaan. “Gewoon
doorgaan met ademhalen.” En verder: “Ik heb wel wat kwaaltjes. Dat
hoort er gewoon bij. Want wat oud is, dat slijt. Maar verder niks
ernstigs.”

Toch zijn er wel vijf factoren aan te wijzen die ervoor zorgen dat je NIET
oud wordt. Dat hebben al heel veel onderzoeken uitgewezen. 
Het zijn: 1. Te zwaar 2. Slechte voeding, 3. Weinig lichamelijke activiteit
4. Eenzaamheid en  5. Vaak klagen en somber zijn. 

Dus hier dan de vijf tips om gezond ouder te worden: 
1. Hou je gewicht in de gaten 
2. Elke dag gezond, vers eten, vooral groentes (pakken in supermarkt laten staan)  
3. Blijf in beweging, in huis en buiten 
4. Doe mee met anderen (bijv. bij de KBO of PVGE)  
5. Geniet van wat je nog wel kunt. Tel je zegeningen.  

Makkelijk?

 Nieuwe informatie voor mantelzorgers 

■  “Wegwijzer Mantelzorg  Best e.o.” verschenen

Op de valreep van 2018 is in Best het boekwerkje ‘Wegwijzer Mantelzorg Best e.o.’” door WBO 
uitgegeven. Het is al uitgereikt aan de mensen die in december het mantelzorgcompliment zijn gaan 
afhalen in Bestwijzer. Het is een heel praktisch boekje, waarin allerlei mogelijkheden staan, waarmee 
u uw taak als mantelzorger kunt verlichten. 



De wegwijzer bevat verwijzingen naar veel organisaties die je 
daarbij behulpzaam kunnen zijn. Die hebben voorzieningen voor
uzelf en/of voor degene die u verzorgt, zoals dagbesteding, 
zorgboerderijen, maaltijdservice, klussendienst, persoonlijk 
alarm, pasje voor vervoer per taxbus en valys, de ov-
begeleiderskaart, vervangende thuiszorg, respijtzorg (opvang 
buitenshuis),  de Algemene Hulpdienst, de Zonnebloem, 
administratieve hulp, gesprek met cliëntondersteuner of 
zorgtrajectbegeleider. hulp bij verzorging en verpleging, etc.. 
Ook wordt aangegeven welke financieringsmogelijkheden er zijn
en waar u juridisch advies kunt krijgen.
Om na te gaan of een bepaalde vorm van ondersteuning iets 
voor u is en hoe u die precies kunt krijgen, kunt u elke werkdag 
binnenlopen in Bestwijzer en een afspraak maken met het  
WBO steunpunt Mantelzorg. Het steunpunt is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur.

■  “Financieel zakboekje – Mezzo”

De mantelzorgersorganisatie Mezzo (nu omgedoopt tot MantelzorgNL) heeft een boekwerkje uitgegeven, 
dat de mantelzorger een overzicht geeft van allerlei regelingen die van invloed zijn op zijn of haar 
financiële situatie. Van WMO, PGB tot aftrek van parkeerkosten en belastingvrije schenkingen. Met dit 
zakboekje kunt u als mantelzorger met meer kennis belastingaangifte (laten) doen of vragen stellen bij 
(gemeentelijke) instanties. Het zakboekje kost € 6,49 en is te bestellen op de website 
mantelzorg.nl/producten/134, of via de Mantelzorglijn 030-7606055 of per email naar  
mantelzorglijn@mantelzorg.nl

■  Financiële ondersteuning door de gemeente Best 

Ondersteuning in de vorm van Wmo-hulp (zoals hulp in de huishouding, dagbesteding, scootmobiel, 
woningaanpassingen) moet u regelen bij de gemeente via het Wmo-loket. Dit wordt door de gemeen-
te vergoed óf u krijgt een PGB (Persoons Gebonden Budget). Maar u moet zelf wel een ‘eigen 
bijdrage Wmo’ betalen, die via het CAK (Central Administratie Kantoor) bij u wordt geïnd. Vanaf 1 
januari 2019 is deze bijdrage niet meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen, zoals vorgaande e 
jaren, maar is het een vast bedrag van € 17,50 per periode van 4 weken. 

Verder heeft de gemeente nog verschillende financiële regelingen waarvan een mantelzorger of degene 
die verzorgd wordt gebruik kan maken, als het inkomen lager is dan 110%
van het sociaal minumum (in 2019 is dat € 1195 /maand voor alleenstaanden
en € 1615 /maand voor gehuwden). 
Voor 2018 waren deze regelingen te vinden in de gemeentelijke folder
'Uitkomen met inkomen' van de gemeente Best, verkrijgbaar in Bestwijzer,
Deze folder is nu niet meer beschikbaar en een geactualiseerde folder voor
2019 is er nog niet, ook niet digitaal. Ëen beschrijving van deze gemeente-
lijke financiële regelingen kunt u wel vinden in de “Zorg- en dienstenwijzer
Best voor senioren” (op pagina’s 78/79), uitgegeven door de
SeniorenRaadBest. Dit boekwerkje kunt u verkrijgen in Bestwijzer en kunt u
ook online raadplegen op www.seniorenraadbest.nl  

Leren omgaan met computer, iPad of iPhone 
via cursussen in CultuurSpoor van Seniorweb

Hebt u een nieuwe computer, iPad of iPhone aangeschaft of gekregen, dan zijn de cursussen van 
SeniorWeb Best misschien wel wat voor u. U leert dan snel hoe u ermee mee om moet gaan en wat u
er allemaal mee kunt doen. De cursussen worden  gegeven in het computerlokaal  in CultuurSpoor 
Best, steeds door twee docenten voor maximaal 8 cursisten en in een rustig tempo, altijd ‘s morgens 
van 10.15 tot 12.15 uur. Voor maart staan de volgende cursussen  op het programma:

mailto:mantelzorglijn@mantelzorg.nl


■  Cursus Werken met de iPad en iPhone –   13, 20 en 27  maart 
Deze cursus van drie woensdagochtenden is voor mensen die hun iPad en iPhone beter willen leren 
kennen en er handiger mee willen omgaan. Behandeld worden: de bediening van uw iPad en iPhone,
de instellingsmogelijkheden en we gaan het internet op. We
behandelen de agendafunctie, notities en contacten, apps,
de e-mailfunctie en het aanmaken van postbussen, het
maken en bewerken van foto’s, het lezen van boeken met
iBooks, muziek, de iCloud en Phishing. En we gaan in op
alle vragen die u heeft.  N.B. Deze cursus is niet voor
Android tablets, maar alleen voor de iPhone en  iPad tablets
. De kosten bedragen € 40,-- p.p. 

■  Cursus Basis Computer –  14, 21 en 28 maart
Krijgt of hebt u een computer maar weet u niet zo goed hoe u die moet gebruiken en wat u er 
allemaal mee kan doen? Dan is deze cursus van drie donderdagochtenden voor u van  belang. Stap 
voor stap leert u de kneepjes van het computergebruik zodat u thuis naar hartenlust kunt gaan 
internetten, e-mailen, etc. De cursus wordt vooraf gegaan door de cursus Klik & Tik., die op 28 
februari  wordt gegeven. Daarna verder op 14 en 21 en 28 maart 2019. De kosten bedragen € 40,-- 
p.p. en voor Klik & Tik  € 10,-- p.p.

■  Cursus Windows10 vaardigheden: 11, 18, 25 maart  en  17, 24 april, 1 mei
Op deze cursus leert u in drie ochtenden  hoe om te gaan met besturingssysteem Windows 10. De 
gebruikelijke bezigheden die zeker aan de orde zullen komen: browsen en zoeken op internet, e-mail 
verzenden en ontvangen, het opstellen van een documentje; brief. printen, beluisteren van muziek, 
bekijken van foto’s. In de eerste les kunt u opgeven aan welke onderwerpen in deze cursus verder 
nog aandacht moet worden besteed. De kosten bedragen € 40,-- p.p. 

Inschrijven voor deze cursussen moet u uiterlijk 1 week van tevoren bij de balie van CultuurSpoor of 
via de webpagina  CultuurSpoorBest.lerendoeje.nu/cursussen.  Informatie over de cursussen, ook die
verderop in 2019 worden gegeven, staat op www.seniorwebbest.nl/

Groencursus over de natuur in en om Best
Liefhebbers van de natuur in en rondom Best worden gewezen op de ‘Groencursus Lente’ die u in de 
maand maart in ‘t Tejaterke kunt volgen. U maakt dan kennis met 8 verschillende natuurgebieden, 
gezichten van de natuur dicht bij huis. U krijgt achtergrondinformatie en
zult zeker ook nieuwe ontdekkingen doen.  De cursus bestaat uit 3 lessen
op de donderdagavond in ‘t Tejaterke (op 14, 28 maart en 11 april, 20.00-
22.00 uur) en 2 excursies op zaterdagochtend (16 maart en 30 maart 9.30-
12.00 uur).
De lesavonden bestaan uit een geïllustreerde inleiding en een aantal
kleine, praktische opdrachten, die de achtergrond basis vormen voor de
excursies. De cursus wordt georganiseerd door IVN-Best en gegeven door
Rini Kerstens.  
Kosten: € 30,- (voor IVN-leden: € 15,-). Aanmelden via
www.ivn.nl/afdeling/best/groencursus-lentedoor. Wacht niet te lang, want er
kunnen maar 30 mensen meedoen.

http://www.seniorwebbest.nl/

