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Training “GOED omgaan met dementie”
Alle deelnemers Bestse Seniorenorganisaties geslaagd. 

Op 1 februari hebben in Prinsenhof 20
mensen deelgenomen aan een cursus
“Goed omgaan met dementie”.  Het
waren dit keer bestuursleden en vrij-
willigers van de Seniorenraad, KBO en
PVGE. Allen kregen een diploma mee
op zak (zie foto). Deze cursus, die op
initiatief van de stichting Samendemen-
tievriendelijk.nl tot stand is gekomen,
zal de komende tijd aan steeds meer
groepen mensen in Best worden gege-
ven. Hiermee wordt bijgedragen aan
het doel om van Best een dementie-
vriendelijke gemeente te maken.
De cursus in Best wordt gegeven door
Henk van de Heuvel, een Bestse oud-onderwijzer, samen met Ruud van Eeden, voormalig directeur 
Zorgcentrum. Tijdens de cursus geven zij aan hoe beginnende dementie te signaleren. Middels vele 
praktische voorbeelden en een rollenspel geven zij aanwijzingen, hoe je goed kunt omgaan met 
mensen met beginnende dementie. 

Op dit moment zijn er in Best 503 personen, waarbij dementie is 
vastgesteld en de verwachting is dat deze ziekte in 2040 al ca. 1000 
personen in Best zal betreffen. In heel Nederland zal 1 op de 3 vrouwen 
en 1 op de 4 mannen te maken krijgen met een of andere vorm van 
dementie, waarvan Alzheimer de meest bekende is. Het grotere aandeel
vrouwen wordt veroorzaakt doordat zij gemiddeld ouder worden. Door 
de grote drempel voor opname in een verpleegtehuis wonen in Neder-
land meer dan 70% van alle dementerenden nog thuis. 
Al meer dan 300.000 mantelzorgers besteden meer dan 20 uur per 
week zorg aan deze dementerenden die gemiddeld nog ruim 8 jaar thuis
wonen. Deze mantelzorgers worden dan ook wel onze “nieuwe heiligen”
genoemd. 
De cursus “GOED omgaan met dementie” zal aan steeds meer groepen

mensen worden gegeven. , zoals mensen die werken in zorgcentra, vrijwilligers in verenigingen, 
winkelpersoneel, enz. Dit wordt op tijd aan de betrokkenen bekend gemaakt.

27 februari: Thema-avond in het Alzheimer café B.O.S 
“Muziek en Dementie



Op woensdagavond 27 februari 2019 is er in het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum ‘t Zand aan 
de weg van Best naar Oirschot  een avond met als thema: “Muziek en Dementie“.  Het is voor velen 
bekend dat muziek een positieve invloed heeft op de stemming en dat muziek lang bewaard blijft 

wanneer iemand achteruit gaat door dementie. Het is ook een manier om 
contact te maken. Naar aanleiding van de muziek kommen vaak allerlei 
herinneringen, verhalen en emoties los. Op welke manier kun je hier voor 
je verwante met dementie gebruik van maken? Wat kan muziektherapie 
bijdragen in de zorg voor de naaste? Vanavond is onze gast Evelien 
Mescher, muziektherapeut en initiatiefnemer van “Miracles of music”. Zij 
zal met ons in gesprek gaan over muziek en de waarde daarvan voor 
mensen met dementie. Daarbij maakt ze gebruik van voorbeelden uit de 
praktijk.

Het Alzheimer Café B.O.S. (Best, Oirschot, Son en Breugel ) is Zalencentrum `t Zand aan de weg van
Best naar Oirschot, (adres  Bestseweg 52, Oirschot). De bijeenkomst op begint vanaf 19.30 uur, is 
gratis toegankelijk en bij binnenkomst krijgt u een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de 
mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er 
folders en brochures over dementie. Voor inlichtingen: Jan Verbeek (06-41546859 ). Zie voor meer 
informatie:  www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant. . 

Infomiddag 3 april:  “Lang en veilig thuis blijven wonen”
door ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel Best)

Bent u 60-plusser, maar nog hartstikke fit? Dan denkt u misschien nog niet aan uw toekomstige 
woonsituatie. Vanwege het tekort is aan verzorgingshuizen en woningen met alle voorzieningen op 
één verdieping, is de kans groot dat u in uw eigen huis zult blijven wonen. Maar juist in het eigen huis 
gebeuren de meeste ongevallen bij ouderen. Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 100.000 
ongevallen plaats, waarvan 4.000 met voortijdig overlijden tot gevolg. 
Alleen al in Best overlijden er 20 mensen per jaar als gevolg van een val in eigen huis. Gelukkig 
kunnen we hier wat aan doen!  Met de juiste training, adviezen en hulpmiddelen kunt u voorkomen, 
dat u het slachtoffer wordt van een ernstige valpartij in huis. 

Op woensdag 3 april vindt er over valpreventie bij ouderen in Bestwijzer weer een informatiemiddag 
plaats van ThOM-B, Thuis Onbezorgd Mobiel Best. En u bent van harte uitgenodigd!
> De ergotherapeuten Willem de Koning en Sander Willems (Ergotherapie Best-Oirschot) vertellen 

dan over de risicofactoren van valpartijen. U hoort hoe u lichamelijke
achteruitgang kan voorkomen om het valrisico zo klein mogelijk te
houden en welke verbeteringen u in huis kunt doorvoeren. 

> Zo vertelt Jo Goossens van ‘Wonen op z'n Best’ hoe het plaatsen van
extra trapleuningen, het vastleggen van loshangende kabels en het
weghalen van drempels valgevaar kan helpen voorkomen. Het lijkt zo
simpel, maar is onmisbaar om lang en veilig in uw eigen huis te
kunnen blijven wonen. 

> De middag wordt afgesloten door Jolanda van den Bersselaar. Als
teamleider van Lokaal+ (onderdeel van het Summa College) weet zij als geen ander hoeveel zorg- 
en welzijnstudenten kunnen betekenen voor bewoners in de wijk. Zij komen op uitnodiging bij 
mensen thuis om ondersteuning te bieden bij allerlei activiteiten, zoals boodschappen doen, 
huishoudelijke taken of oefeningen van de therapeut. Op die manier spelen ook zij een belangrijke 
rol in valpreventie.

We zien u graag op 3 april in de Bestwijzer aan de Zonnewende 173 in Best. We zetten de koffie en 
thee voor u klaar! Programma:
13:30-14:00 uur Inloop
14:00-16:00 uur Informatiemiddag
16:00-16:30 uur Afsluiting

http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant


2019-editie van de Zorg- en Dienstenwijzer verschenen

Deze maand is een geheel geactualiseerde 2019-versie van de Zorg- en Dienstenwijzer verschenen, 
verzorgd door werkgroep Zorg van de seniorenraad. Het is beschikbaar op internet, op de website 
www.seniorenraadbest.nl, maar ook als boekwerkje kosteloos verkrijgbaar aan de balie in Bestwijzer. 

Dit is bedoeld voor senioren die het boekje nog niet eer-
der hebben ontvangen.

Deze “Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best” 
bevat gedetailleerde informatie over alle organisaties in 
Best die zorg, hulp, ondersteuning en diensten leveren 
aan senioren op allerlei gebied. U vindt er zowel profes-
sionele organisaties als vrijwilligersorganisaties, com-
merciële dienstverleners en diensten die de gemeente 
levert. Als een bepaalde dienst niet in Best geleverd 
wordt, vindt u waar u deze wel  kunt vinden in de omge-
ving van Best. 

Ook bevat deze wegwijzer – in het voorwoord aanbevolen
door burgemeester Hans Ubachs – veel tips over gezond 
leven, duurzaam wonen en adviezen op financieel en 
juridisch gebied. Er is een uitgebreide zoekindex, zodat u 
makkelijk de informatie kunt vinden die u zoekt. 
De druk van van deze actuele 2019-versie van het boekje
is mogelijk gemaakt dankzij de jaarlijkse subsidie die de 
seniorenraad van de gemeente Best ontvangt voor de 
collectieve belangenbehartiging van alle senioren in Best.

De Bibliotheek helpt bij digitale belastingaangifte

Mensen die hulp nodig hebben bij de digitale belastingaangifte of online toeslagen aanvragen, kunnen vanaf 
februari ook terecht in CultuurSpoor Best. Samen met  WBO, FNV, KBO, PVGE en Sociale raadslieden biedt 
CultuurSpoor Best een informatiebijeenkomst en twee inloopspreekuren ter ondersteuning bij het  digitaal 
aangifte doen. Deze service is gratis. Ook biedt CultuurSpoor Best gratis computergebruik voor mensen die 
thuis geen computer hebben, maar toch hun belastingaangifte online willen invullen. En er worden cursussen 
gegeven over het gebruiken van digid’s, websites van de overheid en van social media. Alle informatie hierover 
is te vinden op www.cultuurspoorbest.nl. Hier volgt een beknopt overzicht: 

> 21 februari: Infobijeenkomst Belastingaangifte 2018:  Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijgt u uitge-
legd wat de wijzigingen in de belastingaangifte 2018 zijn t.o.v. het voorgaande jaar. Daarnaast zal aan de hand 
van een casus het invulprogramma van de belastingaangifte 2018 online worden doorgenomen. De presentatie 
wordt verzorgd door Toos de Groen, belastinginvuller namens de seniorenverenigingen in Best.

> 19 en 20 maart: Inloopspreekuur Belastingzaken: Deze
spreekuren zijn bedoeld voor mensen die zelf hun eenvoudige
aangifte invullen en hierbij vragen hebben of een laatste controle
van het ingevulde formulier wensen. Hiervoor geldt een vrije
inloop. Mensen die niet zelf hun belastingaangifte kunnen in-
vullen verwijzen wij  naar  de invulhulpservice van  WBO, FNV,
KBO en PVGE. 
    –  Dinsdag 19 maart  14.00 – 16.00 uur zijn 

   Geke (Sociale Raadslieden) en Elly (KBO)  aanwezig
    –  Woensdag 20 maart  19.00 –  21.00 zijn 

   Jan (FNV), Toos (WBO) en Leo (PVGE) aanwezig. 

> Zelf aangifte doen in de bibliotheek: Wie zelf aangifte wil
doen maar geen computer thuis heeft, kan gebruik maken van
een computer in de bibliotheek. Deze is hier speciaal voor inge-

http://www.cultuurspoorbest.nl/
http://www.seniorenraadbest.nl/


richt en privacy afgeschermd. De belastingformulieren mogen ook gratis geprint worden. 
Bibliotheekmedewerkers kunnen wel hulp verlenen bij problemen met de computer, maar voor specifieke hulp 
bij de belastingaangifte verwijzen zij door. 

> Cursus Digistekker en Klik&Tik: Bij de belastingaangifte moet u een DigiD met wachtwoord opgeven. Om 
een DigiD voor uzelf aan te vragen en te gebruiken is er de cursus Digisterker. Daarin leert u ook overheids-
websites te bezoeken als MijnOverheid en MijnToeslagen en gebruik te maken van de diensten van overheids-
organen, als UWV en de Gemeente. Hebt u nog geen of weinig ervaring met computers, dan is er de cursus 
Klik&Tik. Tot slot is er ook een cursus over het gebruik van sociale media zoals Facebook, Skype en WhatsApp.

Leerlingen Heerbeeckcollege brengen “Beste Opa’’s en Oma’s” 
– dit jaar op 28 februari over dementie –  

Op het Heerbeeckcollege geven leerlingen op donderdag 28 februari om 20.15 uur in de aula een 
speciale voorstelling plaats van “Beste Opa’s en Oma’s”. Dat is al voor het 4e jaar. Leerlingen spelen 
daarin samen met  opa’s en oma’s een zelfbedacht toneelspel, elk jaar over een ander onderwerp, 

maar steeds is het  een reis door het verleden en het 
heden. En het gaat over een onderwerp dat mensen 
van beide generaties raakt. De voorstelling wordt 
meerdere keren uitgevoerd: voor de leerlingen van het 
Heerbeeckcollege en voor alle opa’s en oma’s in Best. 
Dit jaar gaat het over dementie, wat prachtig aansluit 
om van Best een dementievriendelijke gemeente te 
maken. Naast opa’s en oma’s spelen nu ook echte 
ervaringsdeskundigen mee, mantelzorgers en 
medewerkers uit de ouderenzorg, onder leiding van 
regisseur Michèle Rijzewijk. Verhalen over de jeugd, 
ouder worden, het verschil in generaties en de 
moeilijke, maar ook grappige situaties die ontstaan 
door dementie, worden op eigentijdse manier aan 
elkaar geregen en afgewisseld met mooie beelden en 

muziek. Het resultaat is een vlotte en ontroerende voorstelling, waarbij leeftijd er niet meer toe doet.
Het begint donderdag 28 februari om 20.15 uur. Locatie: de aula van het Heerbeeckcollege. De 
kaarten kosten € 3,00 per stuk, te bestellen bij s.semeijn@heerbeeck.nl  en te betalen op de dag van 
de voorstelling. De voorstelling duurt een uur.

Nieuwe brochure van WBO voor mantelzorgers in Best

Bent u mantelzorger, dan ligt er in Bestwijzer een nieuwe brochure
voor u klaar, getiteld “Wegwijzer Mantelzorg Best en omgeving”.  In
deze brochure van WBO worden allerlei vormen van hulp en onder-
steuning beschreven, die er in Best en omgeving worden aange-
boden en waarvan u gebruik kunt maken. Dat is veel meer dan u
denkt. Denk aan vervangende zorg, hulp bij verzorging en in het
huishouden, dagbesteding van degene die u verzorgt, maaltijdvoor-
ziening, boodschappenservice, administratieve maatjes, klussen-
dienst, vervoerservice, gespreksgroep met andere mantelzorgers,
online en telefonische hulpverlening, financiële ondersteuning,
wettelijke verlofregelingen en nog veel meer, allemaal in Best. Het is
allemaal bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten. Ben u in iets
hiervan geïnteresseerd, maak dan een afspraak bij het WBO Steun-
punt mantelzorg in Bestwijzer om er het fijne van te weten te ko-
men. 

Heel handig is ook het zojuist verschenen, praktische, veelomvat-
tende boek, getiteld “Reisgids voor mantelzorgers”, Het is zeer goed
leesbaar en tegelijkertijd boordevol praktische informatie. Het telt

mailto:s.semeijn@heerbeeck.nl


124 pagina’s en kost € 14.95. Zie www.reisgidsmantelzorg.nl, te bestellen bij bol.com en bij uw 
boekhandel.
  

Dan is er ook nog het “Mantelzorgboek” dat zorgverzekeraar CZ heeft uitgegeven (voor CZ-klanten 
grats). Daarin verzamelt u alle gegevens bij elkaar die iemand anders zou moeten weten als hij/zij tij-
delijk de mantelzorgtaak overneemt. Welke medicijnen en hoelaat? Welke persoonlijke verzorging en 
hoe laat? Met welke beperkingen rekening te houden? Welke hulpmiddelen worden gebruikt? Welke 
muziek of boeken? Etcetera. Alle gegevens op één plaats te vinden. Meer hierover vindt u op de 
website www.cz.nl (zoek daar op trefwoord “mantelzorgboek”)

Maffia in Prinsenhof ?

Ja, u leest het goed, maar het is anders dan u denkt. Het gaat over de aankondiging
in de vorige nieuwsbrief van de infobijeenkomst, getiteld “De cholesterol maffia”, die
op 11 april a.s. zal worden gehouden, georganiseerd door de seniorenraad. In dat
artikel waren we vergeten te melden op welke locatie deze bijeenkomst zal plaats-
vinden. U hebt het al geraden. Dat is zalencentrum Prinsenhof. U hoort er nog meer
van. 

http://www.cz.nl/
http://www.reisgidsmantelzorg.nl/

