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Hebt u PleinBest.nl al ontdekt?
Informatie over (bijna) alles wat er in Best te doen is

Zoekt u op uw computer of mobiel informatie over bedrijven, vereni-
gingen, instellingen, activiteiten of evenementen in Best? Wat er te
doen en te beleven valt, vandaag, morgen, deze week of komende
maand? Vergeet Google en ga direct naar PleinBest.nl, want daar
staat “alles” wat er in Best te doen is. 
Honderden organisaties, verenigingen, bedrijven en activiteiten
hebben in Pleinbest.nl, dat in 2018 is gestart, al een plekje ingericht
en er komen elke dag nieuwe bij. Zij zetten er nuttige informatie in,
nieuwsberichten, foto’s, filmpjes en ook een link naar hun eigen website voor detailinformatie. Hun 
nieuwsberichten worden in PleinBest automatisch gecombineerd tot een evenementenagenda voor heel 
Best – afgestemd op uw interesses, als u die eerder opgegeven hebt.  

De ‘Sociale Kaart’ van Best
Een apart onderdeel is de ‘Sociale Kaart’ van de gemeente Best, te vinden op ‘pleinbest.nl/sociale-kaart’.
Hierop staan alle organisaties gebundeld die op maatschappelijk en medisch gebied actief zijn in Best. 
Vaak met een uitgebreide omschrijving, soms met een summiere omschrijving, die de gemeente er 
alvast in gezet heeft. Typ de naam of een passend zoekwoord in en u krijgt de informatie over de vere-
niging, instelling, medische of sociale instantie die u zoekt - met veel meer informatie dan u vroeger in de
papieren gemeentegids kon vinden. 

Eigen plekje in PleinBest
U kunt trouwens als inwoner van Best ook een eigen plekje in PleinBest.nl inrichten over uzelf en/of uw 
gezin en ook prikbordadvertenties plaatsen. Om dat te doen moet u zich de eerste keer inschrijven met 
uw naam, een wachtwoord en een profiel. Daarna kunt u zo vaak als u wilt eigen informatie toevoegen 
die voor anderen van belang of gewoon leuk kan zijn, zoals aankondigingen, prikbordadvertenties, 
foto’s, filmpjes en links naar andere websites. 

Veel tips over hoe je lang en veilig thuis kunt blijven wonen

Je luistert aandachtig in Bestwijzer naar de lezing “Lang en veiliger thuis blijven
wonen” en voor je het weet sta je daar op één been te balanceren en kost het alle
moeite jezelf in evenwicht te houden. Dat overkwam de bezoekers van deze the-
mabijeenkomst van de seniorenraad in april. De ergotherapeuten Willem de Koning
en Sander Willems lieten hun toehoorders aan den lijve ervaren hoe makkelijk je
kunt vallen als je niet geregeld je evenwicht oefent, bijv. bij een gymclub, yogaclub,
fitnesscentrum of ergotherapeut. 

Wonen op z’n Best
In de voordracht daarvóór had Jo Goossens van de werkgroep ‘Wonen op z’n Best’
al verteld dat er jaarlijks 69.700 mensen in Nederland ernstig letsel oplopen door
een val. Alleen in Best overlijden er naar schatting zo’n 5 á 20 mensen aan, bijna



allen 65-plussers. 

Systematisch liep hij met de toehoorders alle vertrekken van een woonhuis door om 
aan te stippen wat er allemaal kan leiden tot een val – en dat is veel meer dan waarvan
je je bewust bent – met als topper de trap naar boven. Bij elk vertrek kwam hij met  
tips, hulpmiddelen en aanpassingen, die vaak eenvoudig zijn toe te passen. Ze staan 
allemaal in het geïllustreerde boekwerkje, dat werd uitgereikt en dat voor alle belang-
stellenden nog steeds verkrijgbaar is in Bestwijzer. Ook kan iedereen bij ‘Wonen op z’n

Best’; een gratis ‘huistest’ aanvragen, waarbij een goed opgeleide woonconsulent met de bewoner door 
zijn huis loopt en een rapport uitbrengt met adviezen waar en hoe de valkans in eigen woning te verklei-
nen. Zie www.seniorenraadbest.nl onder werkgroepen.

Eigen zwakke punten opsporen
De ergotherapeuten gingen dieper in op de lichamelijke aspecten. Wat in je lichaam en in je gedrag kan 
veroorzaken dat je valt?  Ook medicijngebruik, verkeerd schoeisel en valangst zorgen er vaak voor dat je
juist eerder valt. Door een ergotherapeut in te schakelen kan opname in een dagbehandeling of verzor-
gingshuis worden voorkomen. Zij werken nauw samen met huisarts, oogarts of orthopeed. De ergothe-
rapeut spoort via allerlei testen je zwakke punten op en adviseert je hoe daar wat aan te doen. Die tes-
ten kunnen ze ook bij je thuis komen doen. Bel 06-13358448 of kijk op www.ergobest.nl.

Studenten komen ouderen helpen
Het meest aansprekend was de voordracht over het
Lokaal-plus project van het Summacollege in Eind-
hoven. Daarin komen studenten in de zorg voor € 5
per dagdeel wekelijks bij ouderen thuis om hen te
helpen met allerlei dingen, die ze zelf niet meer kun-
nen of die ze graag (samen) zouden willen doen, zo-
als koken, wandelen, boodschappen doen of omgaan
met mobiel, iPad of computer. 
Fred in zijn rolstoel en Summa-student Mitchell ver-
telden honderduit hoe fijn het is om iemand te helpen
en om geholpen te worden. Ook mensen in Best kun-
nen de hulp van een zorgstudent aanvragen, en wel
via 040-2694306 of www.lokaal-plus.nl. 

Boeiende themamiddag van de Seniorenraad
‘De cholesterol maffia – Zin en onzin over cholesterol’

De grote zaal van het Prinsenhof zat op 11 april weer bomvol met Bestse senioren voor de themamiddag
van de SeniorenRaad, waarop dhr. Joost Ekering, huisarts in ruste, vertelde over het gebruik van chole-
sterolverlagende middelen en andere medicijnen en de kwalijke rol die de farmaceutische industrie hierin
speelt.  

Met deze opvatting staat dhr. Ekering niet alleen. Er is het bekende toneelstuk
“Slikken en Stikken” van “De Verleiders” en er zijn boeken verschenen als “De
Cholesterol leugen”, “Dodelijke Medicijnen” en “Feiten en fabels over Chole-
sterol”. Kern van zijn boodschap is dat bij de farmaceutische industrie alles 
draait om winstmaximalisatie ook als dat ten koste gaat van de consument. 
Prijzen van nieuwe medicijnen worden zo bepaald, dat alle gemaakte kosten 
al in het eerste jaar zijn terug verdiend. Daarvan zijn de ontwikkelingskosten 
slechts 10%, maar marketingkosten 70%. Ook toekomstige boetes zijn alvast 
ingecalculeerd, Het zijn meestal “schikkingen” na vonnissen omwille van het 
doelbewust misleiden van de consument. Dhr. Ekering gaf een voorbeeld van 

zo’n vonnis uit 2009 voor doelbewuste misleiding. De schikking was “slechts 2,3 miljard dollar”. Daarop 
steeg het aandeel van dat bedrijf op de beurs flink in waarde! Deze bedrijven zorgen er ook goed voor 
dat ze (over)vertegenwoordigd zijn in commissies en instituties die het consumentenbelang moeten 
bewaken. 

Nee, het is niet om vrolijk van te worden. Gelukkig had de spreker ook een aantal adviezen om vat te 
krijgen op je eigen medicijnengebruik.  



> Bij een uitspraak als “het is wetenschappelijk bewezen dat ...” hoort altijd een gezonde dosis wantrouwen. 
Want veel onderzoek wordt gedaan door instellingen die gesponsord worden door de farmaceutische 
industrie. En vaak worden zogenaamde bewijzen door beter onder-
zoek later weer onderuitgehaald.

> Vraag uw arts hoe werkzaam een medicijn is. Bij statines en normale
cholesterolwaardes tussen 3.5 en 6.5 treedt het gewenste effect op in
slechts 1 op de 100 gevallen. Soms zijn statines zelfs erger dan de
kwaal. (Toch wordt in Nederland meer geld besteed wordt aan statines
dan aan brood: € 370 miljoen versus € 340 miljoen). 

> Bespreek met uw arts de zinvolheid van bloedverdunners. Ze vermin-
deren het risico op een herseninfarct maar verhogen het risico op een hersenbloeding. Hetzelfde geldt
voor een steeds lagere bloeddruk. Een lage bloeddruk beperkt het risico op hart en vaatziekten, maar 
hersenen blijven wel langer functioneren bij een hogere bloeddruk.

>  Ook goed om te weten: bij aderverkalking gaat het niet om echte verkalking, maar om bindweefsel, 
een fenomeen dat alleen voorkomt bij slagaders.

Tot slot benadrukte dr. Ekering dat het voor 80% onze “lifestyle” is, die onze gezondheid bepaalt. Daar-
om het advies: niet roken, veel bewegen, alcohol met mate, geen overgewicht, gevarieerd en gezond 
eten. 

Komen er contactgroepen voor de 700 mantelzorgers in Best?

Op de informatiebijeenkomst voor mantelzorgers, die georganiseerd werd door WBO Steunpunt Mantel-
zorg is de eerste aanzet gegeven voor de oprichting van een of meer ‘lotgenotencontactgroepen’ in Best.
De bedoeling is dat daar mantelzorgers hun ervaringen, zorgen en problemen met elkaar kunnen delen. 
Ook kwam naar voren dat een open inloop, eventueel lezingen en training en een regelmatig verschij-
nende nieuwsbrief bij mantelzorgers een goed onthaal zouden vinden. Voor al deze voorzieningen moet 
men nu naar Eindhoven. WBO wil dit ook in Best gaan opzetten. 

Persoonlijke verhalen
Dat daar behoefte aan is, bleek uit de vele persoonlijke verhalen die op de 
informatiebijeenkomst tussen de aanwezige mantelzorgers werden uitgewis-
seld. Zij spraken over zaken als: de zware belasting elke dag, de twijfel of je 
wel alles doet wat gedaan kan worden, de neiging om je aan de buitenwereld 
sterker voor te doen dan je bent, niet weten waar je hulp of vervanging kunt 
krijgen, het gebrek aan contact en begrip van anderen en de behoefte om af 
en toe je hart te luchten. Een lotgenotencontactgroep of een zelfhulpgroep 
zou hier zeker verlichting kunnen brengen. 
Hetty van Asten van de stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant gaf tips 

waar je op moet letten als je een lotgenotencontactgroep wilt starten. Een van de mantelzorgers gaf zich
al op om dit te gaan organiseren, gesteund door Richard Bekkers van het steunpunt Mantelzorg. Wel-
licht worden het meerdere kleine groepjes, laagdrempelig en uitnodigend. 

Hulp en ondersteuning
Er werd gewezen op het Alzheimercafé, trefpunt voor mensen met dementie en hun partners, fami-
lieleden, vrienden en andere belangstellenden op elke 4e woensdag van de maand. Een van de 
aanwezige mantelzorgers vertelde ook over de goede ervaringen met een mantelzorgmakelaar in Best, 
een soort persoonlijke coach die deskundig inspeelt op je eigen situatie en die van alles voor je kan 
regelen. Annelies Berende, cliëntondersteuner, vertelde dat bij haar en haar mede cliëntondersteuner 
Ben de Klerk iedereen kan aankloppen voor het aanvragen van zorg of hulp bij de gemeente en andere 
instanties. In het onlangs door WBO uitgegeven “Wegwijzer Mantelzorgondersteuning in Best” staat 
beschreven wat er nu allemaal al voor mantelzorgers beschikbaar is in Best, alsook in de “Zorg- en 
Dienstenwijzer voor senioren in Best”, beide gratis verkrijgbaar in Bestwijzer. 

Informatie
Zo werd deze bijeenkomst de eerste aanzet van faciliteiten voor de meer dan 700 mantelzorgers, die er 
in Best zijn. Waarschijnlijk wordt nog een tweede bijeenkomst als deze gehouden. Iedereen die hierover 
geïnformeerd wil werden kan terecht bij het Infopunt Steunpunt Mantelzorg van WBO in Bestwijzer, 
telefoon 0499-770110. E-mail: infopunt@wbo.nl

mailto:infopunt@wbo.nl


De Bestse Klomp onthuld – Klompenbeleefroutes in de maak
Met de onthulling van een klomp van meer dan 1 meter lang
langs de Oirschotseweg brengt Best een ode aan zijn roemrijke
geschiedenis als klompenmakersdorp. In de hoogtij-jaren, mid-
den 19e eeuw, werkten 200 van de 8000 inwoners van Best als
klompenmaker en had Best zelfs een drukbezochte klompenvak-
school. 
Op 23 april 2019 hielden Harrie van der Velden van de gelijkna-
mige Bestse klompenfabriek en Harrie van Vroenhoven van de
Bestse Erfgoedvereniging (= heemkundekring) een toespraak bij

de nog toegedekte klomp, waarna de 4 kleinkinderen van der
Velden de Bestse Klomp onthulden door het verwijderen van 
een Brabantse vlag. De wethouders Marc van Schuppen en 
Stan van der Heijden onthulden ook nog een informatiebord 
over de klompengeschiedenis van Best. Gaat dat allemaal 
zien aan de Oirschotseweg – even voorbij de rotonde-
kruising met de Ringweg – onder de populieren bij de 
schoorsteen van de oude klompenfabriek. 

In Best worden sinds 2010 geen klompen meer gemaakt. 
Maar toch, als je bij Harrie van der Velden binnenstapt, staan 

er rekken vol. "Ze komen blank binnen en dan schilderen we ze." Toen hij met zijn bedrijf begon in de 
jaren zestig, maakte hij ze nog wel zelf. Maar het was op een gegeven moment niet meer rendabel: de 
klomp raakte uit de running. Dus ging hij zich richten op de moderne variant. Met een leren kap dus.

Dit jaar zijn alle klompendorpen van de Meijerij – Best, Liempde, Sint-Oedenrode en Schijndel – druk 
doende ieder zijn eigen “Klompenbeleefroute” te ontwikkelen. Deze verschillende dorpenroutes zullen 
vervolgens verbonden worden tot één grote Klompenbeleefroute. Als die klaar is, zult u hem kunnen 
vinden op www.hetgroenewoud.com.

Vanwege 25 jaar Gehandicapten Platform Best
Ludieke toneelvoorstelling  ‘Drempelvrees’  in ‘t Tejaterke

Op 31 mei kunt u ‘s avonds genieten van een amusante voor-
stelling ‘Drempelvrees’ in ‘t Tejaterke ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het Gehandicaptenplatform in Best. 
Mensen van het GPB spelen het toneelstuk ‘Drempelvrees’
samen met leden van toneelvereniging De Narrekap. Na
ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u meegenomen
op een satirische manier over allerlei drempels die je moet nemen als je een beperking hebt. Er zit veel 
herkenbaars in de situaties. De titel Drempelvrees is al veelzeggend dus gaan we niet te veel verklap-
pen. Het wordt lachen geblazen. Da’s een ding wat zeker is.

De mensen van het GPB zijn al 25 jaar bezig met aandacht vragen voor verbeteringen van straten, toe-
gang tot openbare gebouwen, winkels, horeca; voorlichting geven, overleg met de gemeente en nog 
veel meer. Zij weten dus van wanten, om dit toneelstuk op een ludieke manier te kunnen spelen en met 
veel herkenbare situaties. 
Na de voorstelling wordt u van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje
op het 25-jarig bestaan van het Gehandicaptenplatform onder het genot van live
muziek met Anita van Hoof o.l.v. Jannes van der Velde. 
     
De kaartjes kosten € 4,- (incl. koffie/thee). U kunt uw kaartje rechtstreeks bestellen
bij ‘t Tejaterke. 

http://www.hetgroenewoud.com/
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