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Wegwijzer + nieuwsbrief voor alle mantelzorgers in Best

Goed nieuws voor alle mantelzorgers in Best. Om de twee maan-
den zal er voortaan een nieuwsbrief verschijnen over de mantel-
zorg en de mantelzorgondersteuning in Best, uitgegeven door het
Steunpunt Mantelzorg van WBO. Deze nieuwsbrief zal ook het
nieuws bevatten van het Platform Dementie, dat als doel heeft van
Best een dementievriendelijke gemeente te maken. 
Om deze nieuwsbrieven doorgemaild te krijgen moet je je eenmalig
aanmelden bij het steunpunt of digitaal via de website www.wbo.nl/
nieuwsbrief-mantelzorger.
Het Steunpunt Mantelzorg vind je in Bestwijzer en is dagelijks ge-

opend van 8.30 tot 12.30 uur. Bellen of mailen kan ook naar 0499-770110 of  
info@wbo.nl. 

Ook is er een "Wegwijzer Mantelzorg Best en omgeving", zowel op papier als
digitaal beschikbaar. In deze wegwijzer staan alle mogelijke vormen van 
mantelzorgondersteuning binnen en rondom de gemeente Best. Van 
praktische hulp tot vervangende zorg, van vervoer tot financiële informatie. 
Ook biedt de uitgebreide wegwijzer persoonlijke tips voor de mantelzorger. U 
kunt deze wegwijzer bij WBO verkrijgen, maar ook bij veel openbare plekken,
zoals Bestwijzer, CultuurSpoor, Kadans, Gezondheidscentra, Zorgwinkel 
ZHON, en op de plekken van dagbesteding.

Inloop in de huiskamer van Buurthuis Kadans 

Sinds enkele maanden staat de deur van de huiskamer in Buurthuis
Kadans open voor iedereen op verschillende dagen van de week voor
een ontmoeting of een praatje, onder het genot van een lekker kopje
koffie of thee. Iedereen uit Best wordt welkom geheten door een en-
thousiast team van vrijwilligers! De huiskamer is op maandag, dinsdag
en woensdag open van 10.00 tot 12.30 uur. . 

 Inloop in Kadans voor mantelzorgers 

Het is de bedoeling dat vanaf maandag 4 november er 
maandelijks een speciale inloopochtend is in Buurthuis Kadans 
voor mantelzorgers, Tijdens deze inloop kun je praten met andere 
mantelzorgers en met medewerker van het Steunpunt Mantelzorg. 
Ook zal er steeds een gastspreker zijn van een organisatie die is 
aangesloten bij het netwerk Mantelzorgondersteuning in Best en 
omgeving, die zal spreken over een bepaald thema. Er is ruimte 
om algemene en persoonlijke vragen te stellen en om een 
afspraak te maken met een medewerker van het Steunpunt 

Mantelzorg voor een huisbezoek. Vooraf aanmelden voor deze inlopen is niet nodig.
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Uitreiking mantelzorgcomplimenten op 16, 17 en 18 december

Bent  u mantelzorger, dan hebt u jaarlijks recht op een mantelzorgcompliment van de gemeente Best. Dat 
wordt vanaf dit jaar gegeven in de vorm van een Best Bijzonder bon ter waarde van € 75,-. Deze cadeaubon
is in te wisselen bij een groot aantal winkels in Best.
De uitreiking ervan vindt plaats in de ontmoetingsruimte van
Bestwijzer op drie dagen in december:
–  maandag 16 december van 9.00-16.00 uur, 
–  dinsdag 17 december van 9.00-17.00 uur en 
–  woensdag 18 december ook na werktijd: van 9.00 tot 19.00 u,. 

Via het mantelzorgcompliment laat de gemeente haar waardering
zien voor wat mantelzorgers allemaal doen. De gemeente heeft
de ondersteuning van mantelzorgers en de uitreiking van mantelzorgcomplimenten geheel uitbesteed aan 
WBO, die daarvoor een apart Steunpunt Mantelzorg heeft ingericht in Bestwijzer.  De uitreiking van 
mantelzorgcomplimenten is elk jaar weer een gezellig gebeuren in de ontmoetingsruimte van Bestwijzer, 
Ook is daar een informatiemarkt ingericht  waar u van alles te weten kunt komen over de ondersteuning van 
mantelzorgers en op welke manieren de taak van mantelzorgers kan worden verlicht. U wordt van tevoren 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

Maar let op. Een mantelzorgcompliment krijgt u niet zomaar. Het moet van tevoren worden aangevraagd 
door degene die de mantelzorg ontvangt en wel vóór 1 december 2019, ook bij Steunpunt mantelzorg van 
WBO in Bestwijzer. 

Mantelzorgcompliment vóór 1 december aanvragen

Om een mantelzorgcompliment te kunnen ontvangen, moet u het vóór 1 
december hebben aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u  online 
invullen op de website van WBO www.wbo.nl/mantelzorg. Maar u kunt het
ook in Bestwijzer ophalen  bij het Steunpunt mantelzorg van WBO. 

Let op! Ook als u al eerder een mantelzorgcompliment van de gemeente 
ontvangen hebt, moet u zich hierboven aanmelden als mantelzorger om 
weer in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.
Het is degene die de mantelzorg ontvangt, die zijn of haar mantelzorger 
kan voordragen voor een compliment. Het aanvraagformulier moet door 
beiden worden ondertekend. Steunpunt Mantelzorg beoordeelt de aan-
vraag, verstuurt uitnodigingen voor de uitreiking en zorgt ook voor de 
uitreiking op de hierboven genoemde dagen. 

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment heeft de gemeente wel een aantal 
voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet zijn:  
– De zorgvrager moet in Best wonen; de mantelzorger hoeft geen inwoner van Best te zijn.
– De mantelzorger moet gedurende ten minste 3 maanden, 8 uur per week, hulp hebben verleend.
– De mantelzorger mag geen vergoeding gekregen hebben vanuit het sociaal netwerk via een PGB.
– De mantelzorger moet bij het Steunpunt Mantelzorg als mantelzorger zijn aangemeld. 
– De zorgvrager mag per kalenderjaar één mantelzorger voor het mantelzorgcompliment voordragen.
– Een mantelzorger mag één compliment ontvangen, ook als hij/zij meer mensen mantelzorg verleent.

Stuur eens een kaartje naar een mantelzorger

Je kent vast wel mensen die zorgen voor
een ander. Laat zien dat je ze belangrijk
vindt. 
Doe mee met MantelzorgNL en stuur een 
gratis Greetz-kaartje met een persoonlijke
boodschap! Wie ga je verrassen?  
Doe het vóór 10 november, want dan is het
gratis,als je de actiecode 10NOV  gebruikt.
Deze dag is uitgeroepen als  de nationale
Dag van de Mantelzorg. .
Kies het kaartje, zet je tekst erop en stuur
het weg via www.dagvandemantelzorg.nl/verras-een-mantelzorger  
. .
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Prikactie op 14 november 

Laat gratis uw bloedsuiker controleren

Op donderdag 14 november kan iedereen in Bestwijzer weer gratis zijn/haar bloedsuiker laten controleren.
 Te veel suikers in het bloed zorgen ervoor dat het lichaam niet goed kan werken. Met een eenvoudige 

vingerprik wordt het glucosegehalte in het bloed gemeten. Een druppel bloed is 
daarvoor genoeg. U krijgt de uitslag van de meting direct te horen. Deze prikactie 
wordt gedaan door wijkverpleegkundigen van Zuidzorg  en Elise Heijligers 
(Stichting Diabetesverwerking). Mocht het suikergehalte onverhoopt te hoog zijn, 
dan krijgt u ook direct informatie over de te nemen stappen.
De prikactie is op donderdag 14 november in Bestwijzer van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Deze actie vindt dit jaar al voor 
de 10e keer plaats.

Interessante film over de geschiedenis van Best 

“Een voetreis door 1000 jaar geschiedenis”, zo noemen de
makers de film die op dinsdag 12 november in Biobest gratis
te zien zal zijn. Het is een film over Best, vanaf de vroege
middeleeuwen in het Frankische rijk van Karel de Grote,
toen Best als onderdeel van Oirschot uit drie arme gehuch-
ten (herdgangen) bestond. En hij gaat tot aan het pre-indus-
triële tijdperk in 1819, toen Best met de drie herdgangen,
door koning Willem van Oranje werden uitgeroepen tot een
zelfstandige gemeente. Hoe kwam het, dat de gemeente
Best los werd gekoppeld van Oirschot, terwijl de gemeente-
lijke en provinciale overheid er tegen waren?. Een ongemak-
kelijke relatie met veel wrevel,,zelfs strijd. 

De documentaire volgt de loop der geschiedenis met een
vijftal lokale historici op markante momenten en plaatsen van die tijd. Er is meer dan een jaar aan de film 
gewerkt met o.a. interviews op historische locaties. Lokale historici zoals Kees van den Biggelaar, Loek van 
den Hurk, Paul Maas, Anton Neggers en Toon Smetsers vertellen over de meest markante punten in de 
geschiedenis van dit deel van de Kempen. 
De film wordt in Biobest vertoond op dinsdag 12 november om 14.00 uur en om 19.00 uur. De gratis kaartjes
zijn aan de kassa verkrijgbaar en op de website  www.biobest.nl (kies de film “Een voetreis door 1000 jaar 
geschiedenis”)

18 november: “Ons kan niks gebeuren”

Op maandag 18 november is er een toneelvoorstelling in zaalcentrum ‘t Zand die 
op een indringende manier laat zien wat dementie teweeg kan brengen. Paul en 
Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: 
dementie. Janine wordt patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een 
onomkeerbaar proces van vallen en opstaan met ongeloof, angst, boosheid en 
om het verdriet draagbaar te maken de nodige humor. Tot het verval compleet is.  
Menselijk contact is van levensbelang, maar wat als we de contactsleutel kwijt 
zijn? Als de logica is verdwenen en de vertrouwde woorden hun inhoud hebben 
verloren. De lichaamstaal en de taal van de emotie, respect en rust blijven over.

Het toneelstuk wordt gespeeld door Jan Rauh en Helma Giebels, die het ook 
samen hebben geschreven. De voorstelling begint om 19.30 uur, De zaal is open 

om 19.00.  Zalencentrum ‘t Zand is gelegen aan de weg van Best naar Oirschot, adres Bestseweg 52, 
Oirschot. De toegang is gratis. Het is wel verstandig zich van tevoren voor deze voorstelling aan te  melden 
via een mail naar  info@wbo.nl .

10 december: Prikkelende avond met inspiratie, zang en cabaret 
“Wat kun je NU doen om de kans op dementie LATER te verkleinen?” 

Op 10 december is er in ‘t Tejaterke een prikkelende avond voor het brein met inspiratie, zang en cabaret, 
gebracht door Judith Wilmer, de Beste cabaretgroep Jeroen’s Clan en het Zangkoor Memories.  



Judith Wilmer is klinisch geriater bij het Catharina ziekenhuis en zal vertellen 
in hoeverre leefstijl de kans op dementie kan verkleinen en wat we allemaal 
kunnen doen om dementievriendelijker te worden. Zangkoor Memories is 
bedoeld voor mensen uit Best en Oirschot met geheugenproblemen, begin-
nende dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Zij verzorgen een kort 
optreden, waarbij u kunt meezingen. Het luisteren naar voorkeursmuziek 
beïnvloedt bij mensen met dementie de
stemming zeer positief en muziek is ook

een  fijne manier om contact te maken. 
Jeroens clan bestaat uit het trio Bram Kroon, Jip de Poorter en Mat-
thias Tuns uit Best, die in 2018 in de finale stonden van het Leidsch
Cabaret festival. Ze komen nu met een programma om bij de toe-
hoorders het brein flink te prikkelen
De voorstelling begint om 20.00 uur; vanaf 19.15 is de zaal open: er is
een informatiemarkt. De toegang kost € 2.75, inclusief pauzedrankje. 

O jee, wel een scootmobiel, maar geen plek om te stallen en te laden…..
  Wat nu?

Dat overkwam een bewoner van het wooncomplex aan Achterom. De eigenaar Woonbedrijf, zag  geen 
enkele mogelijkheid haar scootmobiel in de flat te stallen en op te laden. Aan de buitenkant tegen de flat aan
dan misschien? Dat zou een erg kostbare aangelegenheid zijn.
Goede raad was duur. De vrouw met een nieuwe scootmobiel die het overkwam kaartte het aan bij de scoot-
mobielclub Best on Wheels, het Gehandicaptenplatform, de Cliëntondersteuner en de Seniorenraad.  En na 
veel ongemak en veel overleg is de oplossing er uiteindelijk gekomen, dankzij de scootmobielclub middels 
overleg met de gemeente en Woonbedrijf. 

Op 16 september om 10 uur ‘s ochtends was het zover. De veilige stallings-
ruimte met mogelijkheid tot opladen voor 6 scootmobielen werd officieel in 
gebruik genomen en overgedragen aan de scootmobielgebruikers. Wethouder 
Wilma van der Rijt, vertegenwoordigers van het Woonbedrijf, de Seniorenraad, 
het Gehandicapte Platform, gebruikers van scootmobielen en bewoners, ze 
waren er allemaal bij aanwezig. 
De gebouwde stallingsruimte tegen muur van de flat aan (zie foto) is een 
primeur in ons land. Deze stalling is enig in zin soort. Hij is gebouwd tegen het 
gebouw aan, 2 stuks aan de ene kant van het gebouw en 4 aan de andere 
kant.  Elke ruimte is met afstandsbediening door de gebruiker te openen en te 
sluiten. Binnen in de  ruimte bevindt zich het oplaadsysteem. Woonbedrijf en 
de gemeente hebben het in gezamenlijkheid gefinancierd. Na ondertekening 
van een overeenkomst kan men bij Achterom nu genieten van waar ze zo lang 
voor gevochten hebben. Want zoals u weet: de aanhouder wint! 

Waarom wordt de mensen die een scootmobiel van de gemeente krijgen
geen rijlessen aangeboden?

Met scootmobielen gebeuren er veel ongelukken. Dat is niet
zo gek, als je – nadat je via de Wmo een scootmobiel van
de gemeente hebt gekregen – zomaar de weg op kunt. Je
mag ook rijden op fietspaden, op trottoirs en zelfs in win-
kels. Maar aan welke regels je dan moet houden weet bijna
niemand.. 
De gemeente zorgt wel voor een onderhoudscontract, maar
biedt geen proeflessen of rijcursus aan – of lessen over de
verkeersregels voor scootmobielen.
Het antwoord op de vraag waarom de gemeente dat niet
doet is simpel: de verantwoordelijkheid  van de gemeente
houdt op na aflevering. Het is de scootmobielrijder zelf,
waarvan verwacht wordt dat die het veilig rijden op zijn nieuwe scootmobiel en alle verkeersregels waaraan 
hij zich houden moet onder de knie krijgt. 



Wel verwijst de gemeente voor het afstellen van de scootmobiel en het vaardig worden om ermee te rijden  
naar ergotherapeuten. Gelukkig wordt het bezoek aan een ergotherapeut door de basisverzekering voor 
zorg voor maximaal € 350 wel vergoed, maar dat gaat altijd ten koste van het eigen risico. 
Deze hete kwestie is besproken in de werkgroep Zorg in de seniorenraad en zal na overleg met de 
scootmobielclub aangedragen worden bij de Adviesraad Sociaal Domein, om het bij de gemeente aan te 
kaarten. Wordt vervolgd.

Nieuw behoefte-onderzoek onder senioren van Best

Binnenkort komt er op aandringen van de seniorenraad in Best een uitgebreid behoefteonderzoek onder 
senioren, dat zal worden uitgevoerd door prof. J. Kardol, in samenwerking met de gemeente Best. Het is 
aan prof, Kardol gevraagd omdat hij een dergelijk onderzoek al eerder
heeft uitgevoerd in Best, namelijk in 2012. Sindsdien is er in de wetge-
ving, met name m.b.t. de zorg heel veel veranderd. Denk aan de sluiting
van verzorgingstehuizen, aan de vele senioren die het nu alleen thuis
moeten zien te rooien, aan een nijpend gebrek aan aangepaste wonin-
gen voor ouderen, aan de toenemende mantelzorg die mensen moeten
leveren en ondergaan. Denk ook aan de verdere groei van dementie en
aan de veranderende ideeën om zelf over je eigen levenseinde te mogen
beslissen. Dat alles rechtvaardigt een nieuw onderzoek. 

In 2012 heeft prof. Kardol alle antwoorden op de enquetevragen geana-
lyseerd, en als conclusie een lijst opgesteld van de belangrijkste voorstellen  ter verbetering van de situatie 
van senioren in Best. Dat is door de gemeente en de seniorenraad opgepikt , Een aanyal van die voorstellen
zijn ook uitgevoerd. 
Prod. Kardol heeft dit onderzoek al op veel plaatsen in Nederland en België gedaan. Hij werkt met een vaste
vragenlijst, waar de gemeente eigen vragen aan kan toevoegen over zaken waar de gemeente wil weten 
hoe de senioren in Best daarover denken of wat zij zoal missen.. 
In het nieuwe onderzoek zullen net als de vorige keer weer een paar honderd Beste senioren van 60 jaar en
ouder worden bezocht door ongeveer 60 vrijwilligers, die hen de enquêtevragen van het onderzoek zullen 
voorleggen om anoniem in te vullen. De te bezoeken Bestenaren zullen een representatieve steekproef zijn 
van de Beste seniorenbevolking, waarbij alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. U hoort er binnenkort 
vast nog meer van.


