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Annelies Berende en Ben de Klerk
zoeken een collega-cliëntondersteuner

Zoals u wellicht weet, zijn er in Best twee onafhankelijke cliëntondersteuners, om mensen te 
helpen de weg te vinden in de doolhof aan regelingen voor zorg en welzijn: Annelies Berende
en Ben de Klerk. Zij helpen  mensen bijv. bij het aanvragen van huishoudelijke hulp, 
persoonlijke zorg thuis, dagbesteding, vervoershulpmiddelen, woningaanpassingen, etc. Zij 
geven hen van tevoren aan welke mogelijkheden er allemaal zijn, nog
vóórdat ze dat bij de gemeente de hulp aanvragen, en dienen van advies.
Ook kunnen zij – als de cliënt dat wil – aanwezig zijn op het
aanvragegesprek met de Wmo-klantmanager van de gemeente (het

zogenaamde ‘huiskamergesprek’) of bij een zorginstelling. Bovendien kan men – als de
zorghulp eenmaal is toegekend – bij de cliëntondersteuners terecht met klachten of als de
zorg niet helemaal naar wens verloopt. Zij regelen dan een gesprek om dit bij de juiste
instantie aan te kaarten.

Beide cliëntondersteuners zijn onafhankelijke vrijwilligers, door de Seniorenraad aangesteld en zijn er om 
alle inwoners van Best  te bedienen – ook al is Annelies Berende van de PVGE en Ben de Klerk van de 
KBO. In de afgelopen 4 jaren hebben zij gelukkig veel inwoners van Best kunnen helpen. Maar om ervoor te
zorgen dat dit in Best door kan blijven doorgaan zoeken zij versterking.

Hebt u interesse of kent u misschien iemand anders die dit ook zou willen en kunnen doen?
Ben en Annelies vertellen u graag wat cliëntondersteuning allemaal inhoudt, wat erbij komt kijken en ook 
welke cursussen u krijgt  om aan de slag te kunnen gaan als vrijwillige cliëntondersteuner.
Als u interesse hebt, bel dan Annelies Berende  (tel 06-36514118) of Ben de Klerk (tel. 0499-373039)

‘Zorg en Dienstenwijzer voor senioren in Best’ 
weer verkrijgbaar bij Bestwijzer

De boekjes ‘Zorg- en dienstenwijzer voor senioren in Best’ vinden gretig
aftrek bij Bestwijzer.  Veel senioren hebben deze uitgave van de Senioren-
raad, die het eerst in 2012 is verschenen, mee naar huis genomen om goed
geïnformeerd te zijn over alles wat er in Best aangeboden wordt aan zorg,
hulp en ondersteuning. Het omvat zowel de regelingen van overheidswege,
als de professionele zorginstellingen, de vrijwillige hulporganisaties als het
aanbod van diensten op commercieel gebied. Het geeft aan hoe men de
betreffende zorg of dienst kan aanvragen, waaraan moet worden voldaan en
hoeveel het kost. Deze informatie wordt elk jaar door de Seniorenraad up-to-
date gehouden. 

Van de 2019-editie zijn begin dit jaar een paar honderd boekjes gedrukt, die
halverwege het jaar op waren. Inmiddels zijn er weer 200 bijgedrukt, die bij
de informatiemolens van Bestwijzer beschikbaar zijn, Ze zijn gratis verkrijg-
baar, dankzij de gemeentesubsidie aan de Seniorenraad. Nog actueler
(maandelijks bijgewerkt) dan de boekjes is de online versie van de Zorg- en
Dienstenwijzer die ingezien kan worden op de website www.seniorenraadbest.nl ( > Publicaties > Zorg- en 
Dienstenwijzer).

http://www.seniorenraadbest.nl/


Rectificatie datum van komende themamiddag 

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat op 24 oktober een themamiddag in
Prinsenhof wordt georganiseerd door de seniorenraad met als onderwerp: “Plotseling
optredende medische problemen bij de ouder wordende mens”.  Daarbij werd vermeld dat
het op woensdag 24 oktober plaatsvindt. Maar dat is fout. Dat moet u al gemerkt hebben
toen u het in uw agenda of op uw kalender wilde noteren. De datum is wél juist, maar het
valt niet op een woensdag maar op een donderdag. 

28 augustus: Thema-avond in het Alzheimer Café B.O.S. 
over “De dementievriendelijke gemeenschap” 

Op woensdagavond 28 augustus is er in het Alzheimer Café B.O.S.(Best, Oirschot, 
Son en Breugel) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “De dementievriende-
lijke gemeen(te)-schap“. Marieke de Goede vertelt deze avond meer over inhoud 
van de trainingen die in deze drie gemeentes worden gegeven. o.a. aan balieper-
soneel van de gemeentes, personeel in winkels en supermarkten, welzijnsorga-
nisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, kerken en banken.  
Er is ruimte tijdens deze avond om vragen te stellen en dieper in te gaan op demen-
tievriendelijk zijn in je eigen omgeving. Wat kun je doen voor iemand met dementie 
in je buurt? En hoe kun je in jouw omgeving om hulp vragen? En welke 
inspanningen zijn in Best, Oirschot, Son en Breugel nog meer verricht om deze drie

gemeentes dementievriendelijk te maken?
Het Alzheimer Café B.O.S wordt gehouden in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52, halverwege 
Oirschot. Het is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op 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: bel Jan Verbeek (tel. 06-41546859), Voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de 
regio Zuidoost Brabant: raadpleeg  www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant   

15 t/m 20 september: ‘Beleefweek Dementie’
in Nazareth met workshops en expositie

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. In de aanloop daar
naartoe is er in Archipel/Nazareth van 15 t/ 20 september de
‘Beleefweek Dementie’, die gewijd is aan het omgaan met mensen
met dementie. Hoe speel je bijvoorbeeld met respect in op vergeet-
achtigheid of veranderend gedrag? 
Tijdens deze week zijn er dagelijks verschillende workshops voor
waaraan iedereen kan deelnemen: 

ma 16 sept. Workshop Samen dementievriendelijk 14.00 u en 19.00 u
di  17 sept. Workshop Omgaan met onbegrepen gedrag 14.00 u
wo 18 sept. Workshop Klankschalen 14.00 u
do 19 sept. Workshop Handmassage 14.00 u en 15.30 u 
do 19 sept. Workshop Taichi 14.00 u
do 19 sept. Workshop Mimakkes 18.30 u 
vr 20 sept. Silent disco (alleen voor mensen met dementie) vanaf 14.00 u 
16 t/m 20 sept:   Expositie

U kunt aan deze workshops gratis deelnemen. Wel moet u zich van tevoren aanmelden, uiterlijk op 13 
september, telefonisch via Joris Zorg 0499-572124 of per mail:  telefoniste@joriszorg.nl. 
Per workshop is er een maximaal aantal deelnemers. Wees dus snel, want vol = vol. Heeft u zich aange-
meld en hoort u niets, dan is de aanmelding de bevestiging.
De hele week is er in Nazareth een expositie te zien. Een leven lang werken, zorgen, hobby, liefhebben. De 
passie voor muziek, bloemen, schilderen, dieren verzorgen, enz. blijft. Deze passies kunt u in beeld zien op 
de expositie. Een blik in het leven dat vooraf ging. 

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


Grootschalige herdenkingsactiviteiten van 
oorlog en bevrijding in Best

Voor de ouderen onder ons, die in hun kinderjaren de oorlog hebben meegemaakt, maar ook voor hen die 
vaker verhalen van hun ouders hebben gehoord over de oorlog en bevrijding, zijn er de komende maanden 
in Best heel wat activiteiten, waarin teruggekeken wordt op die bewogen periode. Want het is dit jaar precies
75 jaar geleden dat in 1944 in Best de oorlog ten einde liep. Wij hebben alle activiteiten in Best die met de 
oorlog of de bevrijding te maken heeft voor u op een rijtje gezet, zodat u weloverwogen kunt kiezen wat u 
wilt zien, horen en/of beleven.

●  30 en 31 augustus: Toneelstuk “Oorlogstuig” door theatergroep BLUV in het Joe Manntheater
Het stuk is gebaseerd op het verhaal 'Dansen met de vijand' over een dans-
lerares die concentratiekamp Auschwitz wist te overleven door Duitse officieren
dansles te geven. Het stuk gaat over liefde, klein geluk, moed en overleven. Hoe
men zich in tijden van diepe ellende toch nog mens kon blijven voelen. De
kaarten kosten € 16 en zijn verkrijgbaar via website www.tgbluv.nl

●  Tot eind augustus: Tentoonstelling over Joe Mann in CultuurSpoor
Deze tentoonstelling geeft aan de hand van (oude) foto's, artikelen en voor-
werpen een beeld van Joe Mann en hoe zijn naam voor altijd aan Best verbonden
is. U komt te weten wat zijn heldendaad precies was, hoe die verbeeld is op het
Joe Mann monument en wat de atletiekvereniging en wielerclub ermee te maken hebben. Nog te zien tot 
eind augustus: ma t/m vr van 10.00 tot 22.00 uur en za van 10.00 tot 17.00 uur.

●  8 september: WOII-wandeling door de bossen tussen Best en Son, 
waarop gidsen u meenemen naar bijzondere plekken waar in de oorlog gevochten is en die tijdens Operatie 
Market Garden van belang zijn geweest. De tocht begint om 10.00 uur bij t Boshuys, is 7 km lang en eindigt 
om 13.00 uur.  Deelname kost € 14 (dat is inclusief koffie voor en na de tocht). Opgeven via 
www.bevrijdendevleugels.nl.

●  14 en 15 september : Film vertoning van ‘Aarle in oorlogsjaren’ in de Tiendschuur 
Het is een boeiende, aangrijpende film met authentiek materiaal uit de oorlogstijd aangevuld met levendige 
verhalen van mensen in Aarle, waar veel Bestenaren naartoe zijn geëvacueerd, maar ook in Best zelf. Er 
zijn drie voorstellingen in de Tiendschuur aan de Hagelaarweg: op 14 sept, om 16.00u, op 15 sept. om 14.00
en 16.00 u. Het kost € 5 (inclusief kop koffie) ter plekke.  

●  15 september : RememberSeptember in en rond Museum Bevrijdende Vleugels 
Dit is een jaarlijks spektakel waar veel (groot)ouders met hun (klein)kinderen op afkomen. Men kan rond-
rijden met allerlei legervoertuigen, van diverse tanks zijn er demo-ritten, er is een kinderstormbaan, er is een
Armytour van 1,5 uur, waarin gidsen u meenemen in historische legervoertuigen naar verschillende WO2 
hotspots in de buurt. En er vindt er een veldslag plaats met nagebouwde, schietende mini-tanks die een 
strijd aangaan met de vijand. Entree kost € 9,50; met de Armytour erbij €
19,50. 

●  19 september : Herdenking bij het Joe Mann monument  
Joe Mann is symbool voor de strijd die geleverd is door de geallieerden voor
onze vrijheid. Hij stierf op 19 september 1944 door zich op te offeren voor
zijn medesoldaten. Het is dan ook op deze datum bij het Joe Mann
monument in de bossen tussen Son en Best, waar de herdenking en
eerbetoon aan onze bevrijders plaats vindt. Het begint om 19.00 uur.

●  20 t/m 29 september: Toneelstuk ‘Brug naar de toekomst’ door de Narrekap in de Batafabriek.   
Dit toneelstuk gaat niet over de oorlog maar over de opbouwperiode na de oorlog, ten gevolge van de 
vestiging van Bata in Best en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de toekomst van het dorp. De kaartjes 
kosten € 15 en zijn te krijgen via website www.narrekap.nl

●  25 september:  Lezing in Prinsenhof over de Amerikanen tijdens de oorlog in Best
Deze lezing van de Erfgoedvereniging Dye van Best  gaat over de gevechten die de Amerikaanse 101e 
Airborne divisie tijdens Operatie Market Garden heeft geleverd in de Vleut, Quatre Bras en langs het 
Wilhelminakanaal. Tussen 17 en 19 september 1944. Het begint om 20.00 uur en is gratis.

●  2 oktober:  Lezing in Prinsenhof over de Schotten tijdens de oorlog in Best
Deze lezing van de Erfgoedvereniging Dye van Best  gaat over de gevechten die er geweest zijn tussen de 
Duitsers en de 15e Schotse divisie in het centrum van Best, bij de Steenfabriek De Leeuwerik en over de 
uiteindelijke bevrijding van Best door de Schotten op 24 oktober.

http://www.bevrijdendevleugels.nl/


 ● 24 oktober:  Herdenking bevrijding in de Koetshuistuin
Terwijl in heel Nederland de oorlog en de bevrijding herdacht wordt op 4 en 5 mei, is dat in Best een half jaar
eerder, op 24 oktober, toen Best door de Schotse divisie werd bevrijd, na een strijd waarbij 130 Schotse 
soldaten zijn gesneuveld. De herdenking wordt muzikaal omlijst door Harmonie St. Caecilia, verschillende 
zanggroepen en een backpipespeler. Het start om 19.00 uur.

 ● 1 t/m 9 november: Toneelstuk “Grof schandaal” door Ons Eygen Landt in de Lidwinakerk. 
Dit toneelstuk gaat over Ludovicus Groffen, burgemeester van Best in de oor-
logstijd, die een dubieuze rol heeft gespeeld. En over een bizarre periode waarin
het moeilijk is te bepalen wat goed en wat fout is. Het is een spannend en aan-
grijpend verhaal  met een tragisch einde. Een extra bijdrage aan het toneelstuk
wordt geleverd met muziek door harmonie St. Caecilia en met dans door
musicalstudio Batico uit Best. De normale toegangsprijs is € 13,50. Supermarkt
Plus zal tegen die tijd een actie houden, waarmee u dit stuk kunt zien tegen een
gereduceerde prijs van € 10,00.  


