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Informatiemiddag in Bestwijzer op 3 april 

“Lang en veilig thuis blijven wonen”’ 
 

We willen u graag nog eens herinneren aan de interessante informatiemiddag, die komende 
woensdag 3 april in Bestwijzer, aan de Zonnewende 173 wordt gehouden over valpreventie bij 
ouderen, georganiseerd door ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel Best)  
Het gaat over fit en gezond oud worden. Dat willen we allemaal wel, 
maar in de loop der jaren voelt ons lichaam steeds minder soepel 
aan en wordt ons reactievermogen trager. Gelukkig kunnen we 
met training, adviezen en hulpmiddelen de kans op een valpartij in 
huis beperken. Daarover gaat deze middag. 
 
De ergotherapeuten Willem de Koning en Sander Willems 
(Ergotherapie Best-Oirschot) vertellen over de risicofactoren van 
valpartijen, hoe u lichamelijke achteruitgang kunt voorkomen en 
welke verbeteringen u in huis kunt doorvoeren. Jo Goossens van Wonen op z'n Best vertelt met 
welke maatregelen u valgevaar kunt helpen voorkomen. De middag wordt afgesloten door 
Jolanda van den Bersselaar. Als teamleider van Lokaal+, onderdeel van het Summa College, 
vertelt zij wat zorg- en welzijn studenten kunnen betekenen. Zij komen op uitnodiging langs om 
ondersteuning te bieden bij allerlei activiteiten en hebben zo ook een rol in valpreventie. De 
inloop is vanaf 13.30 uur. Het programma loopt van 14.00 uur tot 16.30 uur. De entree is gratis 
en iedereen is welkom. 

 

Website SeniorenRaadBest geheel vernieuwd. 
 

Met bijzondere dank aan webmaster Jacob Wesseling kan de senioren-
raad met gepaste trots melden, dat per 1 maart haar website geheel is 
vernieuwd. Gekozen is voor een moderne en eenvoudige opzet, waarbij 
toegankelijkheid voor de gebruiker en de actualiteit van de informatie 
voorop staat.  
De seniorenraad beoogt in deze website actuele informatie aan te 
bieden voor de Bestse senioren. Denk hierbij aan de laatst verschenen 
nieuwsbrief, de meest recente versie van de Zorg- en Dienstenwijzer, de 
agenda met de geplande SRB-themabijeenkomsten, publicaties over 

gehouden themabijeenkomsten, zoals recent die “Van het gas af” en voor de komende maand 
“Lang en gezond thuis blijven wonen” en “De cholesterolmaffia”.  
Verder komt er geregeld nieuws over onderwerpen waarmee de werkgroep Zorg en de werk-
groep Wonen zich bezighouden en over de projecten Krachtenbundeling en ThOM-B (Thuis 
Onbezorgd Mobiel in Best).  Ook kunt u er een woonscan bij u thuis aanvragen, uit te voeren 
door Wonen op z’n Best en zelf alvast een digitale huisscan uitvoeren. 



  
Via de website kunt u ook gemakkelijk contact opnemen met het bestuur van de seniorenraad, 
kan iedereen zich opgeven of uitschrijven voor de elektronische nieuwsbrief die ca. 10 keer per 
jaar verschijnt, en kunt u de nieuwsbrieven van de afgelopen 3 jaar raadplegen. En natuurlijk 

bevat de website informatie over het beleid van de seniorenraad en de actuele 
bestuurssamenstelling.   
Neem voor dit alles nu vast een kijkje op www.seniorenraadbest.nl. 

 
 

Themabijeenkomst in Prinsenhof op 11 april 

‘De cholesterol maffia.  Zin en onzin over cholesterol’ 
 

Het belooft weer een interessante themabijeenkomst van de seniorenraad te worden op 
donderdagmiddag 11 april in Prinsenhof. Dan gaat het van 14.00 uur tot 16.00 uur over het 
veelvuldig gebruik van medicijnen, zoals cholesterolverlagende middelen.  
Met zijn verhaal over de cholesterolmaffia als voorbeeld wil de heer Ekering, huisarts in ruste, 
aantonen dat de hele farmaceutische industrie indrukwekkende verschijnselen vertoont, die 
passen bij het gedrag van maffiosi. De spreker geeft u 
inzicht in de gang van zaken met medicijnen in de farma-
ceutische industrie en de medische wereld. Hij geeft aan 
hoe u zich daartegen kunt wapenen. Het verhaal geldt 
voor vele andere medicijnen, zoals psychofarmaca, pijn-
stillers etc. Uitzonderingen zijn er gelukkig ook, bijvoor-
beeld medicijnen bij suikerziekte. 
  
Ook geeft de spreker aan wat dit voor uzelf betekent en 
hoe u vat krijgt op uw eigen medicijnengebruik. Zijn we ons er altijd van bewust waarom we 
bepaalde medicijnen slikken? Realiseren we ons wel dat veel medicijnen slechts een beperkt 
werkzaam effect hebben? Of soms zelfs helemaal niet? Wat weten we van de bijwerkingen? 
Leven we door de medicatie langer of met meer plezier? Durven we wel altijd kritische vragen te 
stellen aan onze huisarts? 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 kost € 2, en dat is inclusief koffie/ thee. 

 

Onderteken de petitie  
“Gun mantelzorgers een week vakantie, zonder gedoe” 

 
Als mantelzorgers op vakantie willen, komen ze vaak van een koude kermis thuis bij hun zoek-

tocht naar vervangende zorg voor hun naasten. 
Vervangende zorg blijkt maar beperkt beschik-
baar, levert veel regelwerk op en mantelzorgers 
worden van het kastje naar de muur gestuurd: 
van gemeente naar zorgverzekeraar en weer 
terug.  
Dit moet anders, vinden het magazine Margriet 
en de organisatie voor mantelzorgers, 
MantelzorgNL. Daarom is een petitie gestart 
waarmee men een mantelzorgvrije week moge-

lijk willen maken voor alle mantelzorgers. U kunt deze petitie ondertekenen door te klikken op 
www.margriet.nl/actueel/teken-de-petitie-gun-mantelzorgers-een-week-vrij-per-jaar-zonder-
gedoe/ 
 

Doe het snel, want de petitie met handtekeningen wordt al eind maart door Margriet en 
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MantelzorgNL overhandigd aan Clémence Ross-van Dorp, die in februari is aangesteld als 
landelijke aanjager respijtzorg. Zij heeft de opdracht met een verbeterplan te komen voor de 
vervangende zorg in Nederland. Zij zal in gesprekken met gemeenten, zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars de voorgestelde mantelzorgvrije week aankaarten en bespreken hoe dit in de 
praktijk kan worden gebracht. 
 

Praten over de mantelzorg die je later nodig zult hebben  
of zult moeten geven. Hoe doe je dat? 

 

Als je de 50 passeert ga je steeds meer merken dat je ouders ouder worden. En ouderdom 
komt met gebreken. Op zeker moment zullen ze jouw zorg nodig hebben. Ben je de 70 
gepasseerd dan sta je aan de andere kant en ga je je afvragen wie later voor jou zal zorgen.  
Sinds de verzorgingstehuizen zijn afgeschaft en we allemaal 
thuis ouder moeten worden, krijgen alle ouderen vroeg of laat 
met mantelzorg te maken. Dan is het verstandig als je je er 
tijdig op voorbereidt: dat je mantelzorg nodig zult hebben of dat 
je zelf mantelzorg zult moeten geven aan je naaste, je ouders, 
broer, zus of goede buur.  
 
Als je dit van tevoren gaat bespreken, is dat vaak geruststel-
lend aan beide kanten. Maar niet iedereen vindt dat makkelijk. 
Daarom is er nu een handig hulpmiddel verschenen: een 
“Praatpakket voor een Familiegesprek”. Het bevat een boekje 
waarin veel onderwerpen worden aangedragen die van belang 
kunnen zijn, zoals: 
–  Hoe ziet het sociaal netwerk eruit? Wie verlenen er nu al af en toe hulp als dat nodig is? 

–  Welke ziektes, kwalen, klachten zijn er nu; welke artsen, welke medicijnen? 

–  Is de woning geschikt voor het ouder worden? Welke aanpassingen zijn nodig? 

–  Is er gespaard voor bijvoorbeeld het inkopen van particuliere zorg? 

–  is er een wilsverklaring, codicil, levenstestament of een andere verklaring opgesteld? 

–  Is er al iets geregeld, wie voor je mag beslissen, mocht je ooit wilsonbekwaam raken? 

 
Met dit boekje als leidraad kun je makkelijker over deze dingen praten. Het praatpakket met 
boekje is opgesteld na een tweejarig onderzoek van de TU Delft, Design Academy Eindhoven, 
zorginstanties, gemeenten en verzekeraars. Het is gratis en je kunt het bestellen via 
nl.surveymonkey.com/r/QMSGQ85. Je krijgt het binnen 2 weken thuisgestuurd.   
Meer hierover kun je lezen op https://mantelzorg.nl/pagina/je-ouders-worden-ouder-en-nu  

 

Aanrader voor senioren die van de natuur houden 

GROENcursus ‘De 4 seizoenen’ van IVN Best  
 

Wilt u de natuur in en rondom Best eens beter leren kennen? Meer gaan zien in de bossen, de 
heidegebieden, in en rond de vennen en beken, en op het boerenplatteland? De verschillende 
gezichten van de natuur dicht bij huis? Dan is de Groencursus ‘De 4 Seizoenen’ van IVN Best 
een echte aanrader.   

Het werkt als volgt. De cursus van één jaar bestaat uit 4 blokken: ieder 
seizoen volg je 3 lesavonden en loop je 2 excursies door de natuur in en 
rondom Best. Op de lesavonden wordt steeds een geïllustreerde inleiding 
gegeven en een aantal kleine, praktische opdrachten, die de basis vormen 
voor de excursies die erop volgen. Je leert zo over een jaar verspreid 8 
verschillende natuurgebieden in en om Best goed kennen en zult er tal van 
nieuwe ontdekkingen doen.  

 
De lessen zijn op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in ‘t Tejaterke; de excursies zijn 
zaterdagsmorgens van 9.30 tot 12.00 uur. Het maximumaantal deelnemers in elk seizoen is 30. 
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Je bent niet gebonden aan een heel jaar, want je geeft je voor elk seizoen apart op. De kosten 
bedragen: € 30,00 per seizoen; voor IVN-leden is het € 15,00. 

 

De komende zomercursus 
start op donderdag 23 mei, de 
herfstcursus op 12 september 
en de wintercursus op 14 
november.  Inschrijven doe je 
via de website van IVN Best  
www.ivn.nl/best  > Activiteiten. 
Daar vind je ook nog andere 
speciale cursussen en diverse 
groepswandeltochten in Best 
en omgeving om aan mee te 
doen.   
 

 
 

Agenda Seniorenraad 

 
Woensdag 3 april: Themamiddag “Lang veilig en gezond thuis wonen” van 13.30 tot 16.30 uur 
in Bestwijzer. Een initiatief van project ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel in Best). Entree gratis.  
 
Donderdag 11 april: Themamiddag “De Cholesterol Maffia” van 14.00 uur tot 16.00 uur  
in Prinsenhof door de heer Ekering. Entree € 2, - inclusief koffie/thee. 
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