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 Themamiddag op 24 oktober:  

“Plotseling optredende medische problemen  
bij de ouder wordende mens” 

 
Dit is de vooraankondiging van een themamiddag die op 24 oktober a.s. wordt georganiseerd door het 
Gehandicapten Platform Best en de SeniorenRaadBest gezamenlijk. Het onderwerp is: “Plotseling optre-
dende medische problemen bij de ouder wordende mens”.   
Hennie van de Loo, actief lid van de EHBO-afdeling Best, zal dan een 
overzicht geven van plotseling opkomende medische problemen thuis 
of onderweg. Het gaat om de herkenning van het probleem. Denk aan 
hartproblemen, TIA, maar ook aan verwondingen bij valpartijen zoals 
botbreuken. De nadruk ligt niet op de patiënt maar op aanwezigen die 
het mogelijke medische probleem onderkennen en als eersten hulp in 
kunnen roepen en ook geven. Belangrijk is te weten wat u als hulp-
verlener kan doen maar vooral ook wat u niet moet doen! Jan Acker-
mans, oud huisarts, zal in voorkomende gevallen extra aanwijzingen 
geven en ingaan op medische vragen.  
 
Tijdens de pauze wordt u in de gelegenheid gesteld schriftelijk vragen in te dienen. Aan het eind van de 
middag worden deze vragen door de inleiders beantwoord. De themasessie wordt gehouden donderdag 24 
oktober in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43. Er is een ringleiding voor slechthorenden in de zaal aanwezig. 
Tijd: 14.00 – 1600 uur. Entreekosten € 2,00. Vanaf 13.30 uur willen wij u graag verwelkomen met een gratis 
kopje koffie. Kom op tijd, vol is vol! 
Graag tot ziens! 

 

Help mee om het reizen voor 65-plussers makkelijker te maken 

 
De PVGE, KBO en Seniorenraad in Best gaan in september en oktober bijeenkomsten organise-
ren waarin de senioren van Best bij kunnen dragen in een groot project met de naam Soulmate. 
In het project wordt door onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven in Europa gewerkt aan de 

ontwikkeling van hulpmiddelen waarmee 65-plussers 
makkelijker kunnen reizen. De hulpmiddelen werden ont-
wikkeld op basis van de informatie die senioren gaven over 
problemen met het drukke verkeer, het lawaai, de digitali-
sering van reisinformatie en de soms moeilijke toegang tot 
vervoer. 
 
De bedoeling nu is om de hulpmiddelen te testen. Om met 
groepjes senioren in de praktijk bij elk hulpmiddel te kijken of 
het naar behoren werkt, of het de juiste ondersteuning en 
voldoende bedieningsgemak biedt en of er nog andere 
mankementen of wensen zijn. 

Lijkt het u leuk om aan zo’n bijeenkomst deel te nemen en te helpen het reizen voor 65-plussers een-
voudiger te maken, doe dan ook mee. Het vraagt geen extra inspanning en elke sessie belooft een 
leuke en interessante bijeenkomst te worden. 
Meer weten of direct inschrijven? Kijk op de website bij https://best.pvge.nl/belangenbehartigingbest 
(linker kolom project Soulmate) of neem contact op met Cor van den Bosch, telefoon 06-50638128 of 
email voorzitter@pvge-best.nl. 
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IVN Natuurfoto-expositie op 5 en 6 oktober 
“Een andere kijk op de natuur” 

 
Houdt u van de natuur? Bekijkt u wel eens iets van dichtbij? Op 5 en 6 
oktober 2019 is er in ‘t Tejaterke in Best een foto-expositie te bewonde-
ren van de natuurfotowerkgroep van IVN Best. Op beide dagen kunt u 
van 14.00 tot 17.00 uur komen kijken. 
De werkgroep natuurfotografie neemt u mee in een andere kijk op de 
natuur. De leden van de werkgroep exposeren diverse foto’s die ge-
maakt zijn in de natuur in Best en/of directe omgeving. De natuur wordt 
in diverse vormen in beeld gebracht, landschap, close-up, macro, zwart 
wit of op een kunstzinnige manier.  
De expositie is te zien in de muziekzaal en de gangen van ’t Tejaterke, 
In de foyer kunt u genieten van een kopje koffie of thee. Ook kunt u daar 
tussentijds een slideshow bekijken met vele foto’s, die u een impressie 

geven van het werk van de werkgroep. 
 

Nieuwe zanggroep “Memories” van start 

Voor mensen met geheugenproblemen, NAH of beginnende dementie 

 
Muziek stimuleert het geheugen en daardoor komen vergeten herinneringen naar boven. Wie heeft er 
geen mooie herinneringen bij de songs van ABBA, Elvis, The Beatles en The Everly Brothers? De 
eerste verliefdheid en de wekelijkse dansavonden bij het Blauw Boerke, de Instuif in Best of bij `t Zand 
in Oirschot. Of op de bromfiets, met vriendin achterop, naar Son, Liempde of Eindhoven. 
 
Een glimlach wordt vaak spontaan tevoorschijn getoverd bij het luis-
eren naar liedjes uit de zestig en zeventiger jaren. Maar wat te denken 
bij onze vaderlandse toppers van weleer zoals Wim Zonneveld, Toon 
Hermans of…...?? 

Vanaf eind september is er in Best een nieuwe zanggroep, speciaal 
bedoeld voor mensen met geheugenproblemen, beginnende de-
mentie of NAH (Niet aangeboren Hersenletsel). Een zanggroep met 
de toepasselijke naam “Memories “. De deelnemers geven zelf aan 
welke “songs “ze graag willen zingen. De bedoeling is dat er om de 
twee weken op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.00 uur in de 
Vlinderhei in Best gezongen wordt. De groep wordt begeleid door 
dirigente Els van der Waard en pianiste Monique Schippers. 
 

Op dinsdagmiddag 17 september kunnen de leden die interesse hebben in ‘Memories” om 13.30 uur in 
buurthuis de Vlinderhei kennis met elkaar maken. Daar ook zal het koor op dinsdagmiddag 24 sep-

tember starten, om 13.30 uur.  Meedoen met Memories kost € 5 per 
middag, inclusief een kopje koffie of thee. Er wordt gewerkt met een 
strippenkaart van € 50 voor 10 keer. De leden van het zangkoor moe-
ten wel zelf zorgen voor vervoer, bijvoorbeeld via de Algemene Hulp-
dienst (tel. 770100). Aanmelden voor Memories kan bij: 
Berty van de Elsen, berty.van.den.elsen@archipelzorggroep.nl  
Lenie Brummans, l.brummans@zuidzorg.nl  
Of telefonisch: 06-12721325 (alleen tijdens kantooruren) 
 

 

Onderzoek van inspectie wijst uit: 
Huisartsen en wijkverpleging in Best werken goed samen voor ouderen 

 
Dat is de conclusie van een onderzoek dat de inspectie voor de Volksgezondheid dit jaar in Best heeft 
verricht. Best is de eerste van de zes gemeenten in Nederland waar zo’n onderzoek wordt gedaan. Vorige 
maand juli bracht de inspectie het verslag uit van hun bevindingen.  Daaruit blijkt dat de ouderen in Best zelf 
tevreden zijn over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundigen, De 
ouderen zijn van mening dat zijzelf zoveel mogelijk de regie over de zorg voor henzelf hebben. Het blijkt dat 
vooral de praktijkondersteuners een belangrijke coördinerende rol spelen. Ook de mantelzorgers kunnen bij 
de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverplegers goed terecht. 
 



 
Dat het in Best zo goed loopt is mede te danken aan het goede overleg tussen de vier thuisorganisaties voor 
de wijkverpleging: ZuidZorg (4 teams), Archipel Thuis (2 teams), Buurtzorg (1 team) en Rinette zorg (1 
team).  Deze thuisorganisaties weten elkaar te vinden, ondanks de concurrentie die in het zorgstelsel in 
Nederland is ingebakken. Zij verwijzen collegiaal cliënten naar 
elkaar door. Ze organiseren zelfs jaarlijks een gezamenlijke 
bingo voor alle cliënten.  
 
De huisartsen kunnen goed bij hen terecht en omgekeerd 
voelen de wijkverpleegkundigen zich in hun signalerende 
functie serieus genomen door de huisartsen. Huisartsen, 
praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen weten elkaar 
te vinden o.a. door de gezamenlijke huisbezoeken. Verder zijn 
de huisartsen positief over de informatie-uitwisseling met de 
Huisartspost in Eindhoven: als een patiënt daar ‘s nachts of in 
het weekend geweest is krijgt de betreffende huisarts daar de 
volgende dag al een bericht van. De wijkverpleegkundigen 
echter missen een directe lijn met de Huisartsenpost.   
 
Er zijn door de inspectie ook knelpunten in Best gesignaleerd. 
De eerste is het personeelstekort in de wijkverpleging, vooral in de zomer. De vorige zomer had de wijkver-
pleging zelfs een cliëntenstop. Tweede knelpunt is het gemis van een woonvoorziening voor patiënten met 
de indicatie ‘verpleging & verzorging’ (zorgprofiel 4). Veel mensen wonen veel te lang thuis en willen ook niet 
verhuizen naar een andere gemeente voor een aangepaste woning met zorg. Hier zou iets aan gedaan 
moeten worden. 
Toch blijft de conclusie van de inspectie staan: Huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen in 
Best kennen elkaar goed, overleggen met elkaar en hebben de kwetsbare ouderen centraal in het 
zorgnetwerk staan. .  .   
 

Nieuw in Best: het Schrijfcafé in de bibliotheek van CultuurSpoor 

op elke 2e woensdag van de maand  
 
Schrijft u graag dagboeken, kaarten, brieven of gedichten? Of schrijft u niet, maar zou u dat wel willen? Dan 
is het Schrijfcafé misschien wel wat voor u. 

Het Schrijfcafé in Best wordt een plek om ongedwongen te schrijven, nieuwe inspi-
ratie op te doen, verschillende stijlen uit te proberen en om uw schrijfsels te delen 
met andere schrijfliefhebbers. U wordt met uw medegeïnteresseerden gecoacht 
door schrijfdocente Maria van Deutekom. Zij studeerde Nederlands en drama, 
schrijft verhalen en theaterstukken en is theaterregisseur en verhalenvertelster. Al 
enkele jaren verzorgt zij ook de literaire leesclub bij CultuurSpoor Best.  
 
Het schrijfcafé wordt gehouden in CultuurSpoor Best, en wel in de ontmoetings-
ruimte van de bibliotheek. Het start op 11 december, Daarna is het elke tweede 
woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. De bijeenkomsten zijn los van 

elkaar te bezoeken. U hoeft zich niet van tevoren op te geven of in te schrijven. U komt gewoon naar de 
bibliotheek op de woensdagavonden dat het u past. Betalen doet u per keer op de avond zelf: € 10.00, 
contant aan de docente. 
 

 Circus Alexander in Best 

ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Avondje-Uit 
 
Komende vrijdag 16 augustus viert Avondje-Uit haar 10-jarig bestaan op een 
speciale manier: ze hebben een circus naar Best gehaald, en wel circus 
Alexander, dat haar tent zal opslaan op het evenemententerrein naast de 
Spinnerstraat.  Circus Alexander richt zich speciaal op de iets oudere mensen. 
De circusvoorstellingen roepen herinneringen van vroeger op, met herkenbare 
muziek uit de tijd van na de oorlog, sfeervolle belichting en aankleding, 
blinkende kostuums en bijzondere acts. De blauw-gele tent biedt plaats aan 
150 toeschouwers, die door de circusartiesten zelf naar hun stoelen (nee, geen 
banken) zullen worden geleid. De circusshow is een vrolijke mix van muzikaal 
entertainment, acrobatiek, clownerie en direct contact met het publiek. Circus 
Alexander verzorgt door heel Nederland optredens op kleinere locaties, als 
onderdeel van een evenement, en bij zorginstellingen. Vorig jaar waren er 
ruim 50.000 bezoekers.  



 
Er zullen de komende vrijdag drie circusvoorstellingen worden gegeven, die ieder een uur duren. De eerste 
voorstelling om 11.00 uur is voor de gasten en vrijwilligers van Avondje-Uit, die dan hun 10-jarig bestaan vieren en ook 
van een aansluitend, muzikaal feestmaal in Prinsenhof zullen genieten. De tweede voorstelling om 13.30 uur uur is er 
speciaal voor mensen van de Zonnebloem en Archipel. De derde voorstelling om 15.30 uur is er voor iedereen die van 
circus houdt.  
Inmiddels zijn alle kaartjes al verkocht. Alleen voor de rolstoelplaatsen om 15.30 uur zijn er nog kaartjes over, te 
bemachtigen via de kaarten die door Alaparada bij alle woningen in Best zijn verspreid.  
 

 
 
 
 
 


