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Kerst- en Nieuwjaarswensen 
van de voorzitter van de SeniorenRaad

We sluiten 2019 af met de kerstdagen en jaarwisseling in zicht. Veel senioren 
zijn het afgelopen jaar op de been gebracht. Op de informatiebijeenkomsten 
met inspirerende gastsprekers  was het een genoegen u te ontmoeten. Of het 
nu ging om “Cholesterol Maffia” of “Van het gas af?”, velen waren er aanwezig 
en geïnteresseerd. Fijn als u er was en jammer als u deze bijeenkomsten hebt 
gemist.

Ook is gebleken dat de ‘Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best’ een 
toegankelijke gids is met praktische adressen en uitgebreide informatie voor 
senioren. Ook bent u via veel nieuwsbrieven in 2019 op de hoogte gehouden 
van nieuws voor senioren en van specifieke activiteiten. 

De voortgang van de pilot TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) in 2017 kreeg in 2018 en 2019 een vervolg 
in ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel – Best) met een tweetal cursussen ‘Blijf in Balans’. Met inzet van 
WBO wordt ThOM-B in 2020 gecontinueerd. 

Vooruit kijkend gaat de Seniorenraad met inzet van veel vrijwilligers het nieuwe
jaar wederom aan de slag met een aantrekkelijk programma. Het jaar 2019 was
succesvol en laten we van 2020 een even succesvol jaar maken met interessante
activiteiten. Wij ontmoeten u graag weer in het nieuwe jaar op de drukbezochte
informatieve bijeenkomsten of overige activiteiten. Vanuit de Seniorenraad
wensen wij u fijne dagen toe, in gezondheid en een voorspoedig 2020.
Frans den Dekker, voorz. Seniorenraad

Mooie Kerststallenroute door de Vleut, wandelend of fietsend

Ook dit jaar verrijzen er weer prachtige, verlichte kerststallen in de 
tuinen onder de portieken van veel Vleutenaren, die meedoen met de 
Kerststallenroute. Het is van 15 december t/m 6 januari en door de 
inzet van vele bewoners staan er dit jaar al 100 stalletjes langs de 
route! Vooral ‘s avonds is deze route erg sfeervol omdat de meeste
kerststalletjes dan ook verlicht zijn (al vanaf 17.00 uur). Alle 
kerststallen zijn anders, je hebt ze in allerlei soorten en maten, 
meestal zelfgemaakt van boomstammetjes, takkenbossen, platen, 
stenen en nog meer. Ook de figuren in de kerststal zijn vaak van 
eigen makelij  en sommige heel kunstzinnig. Centraal staat de 
grote kerststal bij de Mariakapel met een tiental levensechte, 

karakteristieke figuren uit het kerstverhaal en met een jubelende engel hoog in de boom. En niet te 
vergeten: de knik-engel in de stal. 



Er tegenover staat ook een ‘herberg’ waar men tracteert op warme
chocola of glühwein (tegen een vrijwillige bijdrage). Sprookjesachtig
is het rondlopend pad door de tuin van Meulenwiel, met meer dan
20 artistieke kerststalletjes rondom de vijver waarin de lichtjes weer-
kaatsen. 
De hele route is goed bewegwijzerd en een plattegrondje is te
krijgen bij de grote kerststal en bij de Vleutse Hoeve (St. Oeden-
rodeseweg 23).
     

De feestelijke officiële
opening van de grote kerststal vindt plaats op zondag 15 
defember om 18.00 uur met een lampionnenoptofht door 
kinderen die vertrekt vanaf Best Zoo. Van de opbrengst van de 
knikengel en de kaarsen in de Mariakapel wordt ook nu weer 
een sfhenking gedaan voor een goed doel en dat is dit jaar 
Stichting Zomerkamp Best. Na de opening is er voor voor de 
volwassenen een
glaasje glühwein en
voor de kinderen
warme chocolade-

melk en beschuit met muisjes. De kerststal is iedere dag te
bezichtigen van 9.00 – 22.00 uur. Op eerste kerstdag zal er bij de
kerststal tussen 14.00 – 17.00 uur door een herder kerstverhalen
worden verteld.
De afgelopen jaren hebben al vele mensen deze route gewandeld
en gefietst en genoten van een sfeervol De Vleut. Meer informatie
is te vinden op de website: www.kerstindevleut.nl. 

Kersttallenroute ook per riksja 
voor wie niet zo goed lopen kan

Net als vorig jaar kunnen ook mensen die slecht ter been zijn alle 
kerststallen op de route door de Vleut bekijken, en wel gezeten op
de comfortabele voorbank van een riksja of meetrappend op een 
duofiets. Bij koud weer kunt u de bodywarmers  en schootdoeken 
gebruiken. Onderweg doet u ook De Vleutse Hoeve aan voor een 
bord erwtensoep of iets anders warms. Bij de Meulenwiel staat 
een rollator klaar om het slingerend pad door de tuin te volgen. 
Een riksja- of duofietstocht kost € 5,00 per persoon, per dagdeel, 
ter plekke te betalen aan de vrijwilliger die u rijdt. Het mooie is dat 
u thuis wordt afgehaald en weer teruggereden. Maar u kunt ook 
vanuit Archipel of de Mariakapel in de Vleut vertrekken.  
Deze kerststallentochten per riksja of duofiets worden georga-
niseerd door de nieuwe  stichting “Geniet op de fiets”, die onlangs 

in Best is opgericht voor mensen met beperkingen, zowel thuiswonenden als mensen in een 
zorgcentrum. 
Zin in zo’n tochtje? Meldt u dan graag 2 dagen tevoren aan bij Henri Berende van “Geniet op de fiets”,  
tel. 06-24674732, e-mail riksjabest@gmail.nl. Of bij Archipel, tel. 0499-362501. U wordt teruggebeld om
datum en tijd af te spreken met de vrijwilliger die u thuis met de riksja of duofiets zal komen ophalen.

19 december: Een eigentijds Kerstverhaal in CultuurSpoor 

Op donderdag 19 december kunt u in CultuurSpoor gaan luisteren naar een eigentijds
kerstverhaal, verteld door Len Copal en Dore van Deijck, met pianospel als muzikale
begeleiding. 
Het gaat over de herbergierster van D'n Zeuvende Hemel, die het maar druk heeft met
haar herberg. De herberg zit vol, maar daar staat een man met zijn hoogzwangere vrouw
op een ezeltje voor de deur…..  Komt dit u bekend voor?
Het is een kerstvoorstelling van het kerstverhaal 'met een eigentijds sausje';



Het is van 11.00 tot 12.00 uur en de toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden, telefonisch: 0499-
372609.   of per e-mail: info@cultuurspoorbest.nl. 
Deze bijeenkomst is er een van ‘Het Gouden Spoor’  Dat zijn maandelijkse ontmoetingen op iedere 3e 
donderdag van de maand in CultuurSpoor. Deze informele ontmoetingen zijn gezellig en elke keer weer
anders. Niets moet, gewoon aanwezig zijn is voldoende. Heb je zin in een gezellig uurtje en een kop 
koffie? Meld je dan aan. Iedereen is van harte welkom.

Film ‘Oorlogsjaren in Aarle’ nu op internet te bekijken

De film 'Oorlogsjaren in Aarle', die tijdens de viering 
van 200 jaar Best door 700 bezoekers van de 
Tiendschuur is bekeken, was een schot in de roos. 
Interessant, informatief maar ook aangrijpend. De 
belangstelling was overweldigend en zo ook de 
waardering. En nu is de film door iedereen ook op 
internet te zien. De film verbeeldt hoe de oorlog in Best
verliep, wat de gevolgen waren, dat de Bestenaren 
geëvacueerd moeten worden naar gehuchten en 
dorpen in de omgeving, hoe ze later weer naar huis 

terugkeerden en wat ze daar aan woestenij aantroffen. In de film vertellen mensen op een levendige 
manier over wat er is gebeurd en over hun eigen ervaringen. Er is ook veel authentiek materiaal 
opgenomen. De film is nu te zien op de website www.buurtverenigingaarle.nl  . Klik op ‘historie’ en 
daarna op ‘Oorlogsjaren in Aarle’ .   

Expositie ‘Best in de Tweede wereldoorlog’ 

Ook kunt u een expositie bekijken over de gebeurtenissen in Best tijdens de
Tweede wereldoorlog, en wel in  CultuurSpoor. De expositie is ingericht
door de erfgoedvereniging ‘Dye van Best’ en loopt van 2 t/m 31 december.
Het is de laatste tentoonstelling in het kader van 200 jaar Best in een reeks
van 11. De nadruk zal liggen op de gebeurtenissen in Best van 1940 t/m
1944. De expositie is dagelijks op de openingsdagen van de bibliotheek te
zien van 9.00 tot 22.00 uur.

Lezing over de wederopbouw van boerderijen na WO II

Met uiteenlopende boerderijen in Best als voorbeeld geeft Sophie Elpers op dinsdag 10 december in 
de Prinsenhof een lezing over de  wederopbouw van boerderijen in Nederland na de tweede 

wereldoorlog. Er waren toen in het hele land 9000 
boerderijen verwoest, die weer moesten worden 
opgebouwd. Hoe ging dat in zijn werk en wat streefde 
men daarbij na? Dat is het thema van deze lezing. 
Enerszijds was men gehecht aan bepaalde tradities en 
het erfgoed dat in ere moest worden gehouden, 
anderszijds  moesten de nieuwe boerderijen gericht 
zijn op modernisering van de Nederlandse landbouw. 
In deze lezing zullen de verschillende standpunten 
worden belicht en zult u  een beeld krijgen van de 
dynamiek en complexiteit van de wederopbouw. 

Sophie Elpers werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Openluchtmueum in het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze lezing is georganiseerd door de erfgoed-
vereniging Dye van Best. Het begint om 20.00 uur in Prinsenhof en de toegang is gratis.

Nieuw:  Rijden met een verlopen rijbewijs op je 75e toegestaan
maar met een adder onder het gras….

http://www.buurtverengingaarle.nl/
mailto:info@bibliotheekbest.nl


Bereikt u in 2020 de leeftijd van 75 jaar? Dan is uw huidig rijbewijs na uw verjaardag niet meer geldig. 
U hebt op tijd een nieuw rijbewijs moeten aanvragen en u daarvoor medisch
laten keuren. Maar de CBR (Centraal Bureau voor Rijbewijzen) heeft een forse
achterstand van ca, 4 maanden in het behandelen van alle aanvragen. Wat te
doen als u daardoor op uw 75e nog geen nieuw rijbewijs van het CBR hebt
ontvangen? Een bekeuring voor rijden met een verlopen rijbewijs kost € 95 en
nog erger: u rijdt onverzekerd rond. Bij een ongeval zal de verzekering niet
uitkeren. 

Gelukkig heeft onze overheid daar iets op gevonden. Er is een regeling ingevoerd, 
waarmee de geldigheidsdatum ‘administratief wordt aangepast’ op je 75e met 
maximaal één jaar. Dat gebeurt in het centrale rijbewijsregister, waar de politie en de 
verzekeringen toegang toe hebben. Daardoor mag je met je verlopen rijbewijs toch 
nog een poosje blijven doorrijden, ook al staat op je rijbewijs nog de oude, inmiddels 
verlopen datum.  Slim bedacht, deze truuc, nietwaar?

Maar…. zoals zo vaak zit er ook nu weer een addertje onder het gras. Voorwaarden 
voor deze regeling zijn: (a) u moet die administratieve verlenging zelf aanvragen, (b) er moet geen 
beperking op uw huidig rijbewijs staan vanwege medische problemen en (c ) u moet  90 dagen vóór uw
75e het nieuwe rijbewijs hebben aangevraagd door het formulier ‘eigen gezondheidsverklaring’ (te 
verkrijgen bij de gemeente) naar het CBR op te sturen. 
Valt u 75e verjaardag vóór 1 april en hebt u dit nog niet gedaan? Ai ai, dan bent u
alsnog de sigaar…….  Laat uw auto dan maar op zijn parkeerplaats voor een tijdje
staan. Valt uw verjaardag in de maand april? Haast u dan als de wiedeweerga!
Goeie raad: vraag minstens 4 maanden vóór uw 75e bij CBR uw nieuwe rijbewijs
aan. Dat kan online (via www.  mijn  cbr.nl   met een DigiD en sms-code) maar ook via
een aanvraagformulier bij het  gemeentehuis van Best. 

Veel ouderen lopen AOW-aanvulling, huur- en/of zorgtoeslag mis
en zitten daardoor onder bijstandsniveau

Wist u dat van alle ouderen die recht hebben op een aanvulling op de AOW ongeveer de helft dit 
misloopt, zonder dat ze het weten? Ook de huur- of zorgtoeslag laten nogal wat mensen links 
liggen. Daardoor zitten ze vaak onder bijstandsniveau, terwijl dat helemaal niet hoeft. Hoe dat 
komt? Door onbekendheid met de regeling. Het zijn vooral mensen tussen de 70 en 80 jaar. 

Mocht u het idee hebben dat dit misschien ook wel voor u geldt, ga dan
eens uw licht opsteken bij  Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens.  Daar
zitten mensen die je helpen bij het aanvragen van de aanvulling op de
AOW, huur- en zorgtoeslag. Deze hulp is helemaal gratis. Ook weten zij
andere manieren om uw inkomen aan te vullen via regelingen van de
gemeente. U kunt de Sociale Raadslieden van Lumens bereiken via
telefoon 040-219 33 00 (kies optie 2) en vraag om hulp bij de aanvrage van
de AOW-aanvulling. Als u een computer of ipad hebt kunt u ook een mail sturen naar 
sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl.
Bron:  Publicatie van de Rekenkamer 

Voor mensen met een laag inkomen.
Maak gebruik van financiële regelingen bij de gemeente  

Wist u dat de gemeente Best verschillende aantrekkelijke regelingen kent om mensen financiëel te
ondersteunen, die een inkomen hebben minder dan 110% van het sociaal minimum? (In 2019 
betekent dat:  voor alleenstaanden minder dan € 1323,77 /maand en voor gehuwden: minder dan 
€ 1799,16 /maand). Hier in het kort een overzicht van deze gemeentelijke regelingen:
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►  Regeling Meedoen. Dit is een vergoeding van max. € 150,- per jaar om mee
te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. U kunt het bedrag naar keuze
besteden aan een  zwembadabonnement, lidmaatschap bibliotheek, contributies
verenigingen, entreekosten voor attractieparken, concerten, theater en bioscoop,
sportwedstrijden en festivals, abonnement krant, telefoonabonnement of een
kabelaansluiting. 

► Collectieve Verzekering Minima: Dit is een voordelige collectieve zorgverzekering bij CZ of 
VGZ, die de gemeente heeft afgesloten, speciaal voor mensen met een laag inkomen. U bent dan 
goed verzekerd voor minder geld, namelijk de basisverzekering + tandarts + aanvullende verze-
kering (te kiezen uit: extra, uitgebreid of compleet). De gemeente betaalt een deel van de premie 
voor de aanvullende verzekering.

► Individuele inkomstentoeslag: deze kunt u mogelijk ontvangen als u twee jaar of langer van 
een inkomen hebt moeten leven dat gelijk is aan de bijstandsnorm of iets hoger en er geen zicht is 
op inkomensverbetering. Er zijn nog andere voorwaarden.

► Maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap: als u voor het tweede opeenvolgende 
jaar meer dan 50% van het verplichte eigen risico zorgverzekering heeft betaald, heeft u recht op 
bijzondere bijstand ter hoogte van de helft van het over het tweede jaar verschuldigde eigen risico.

► Bijzondere bijstand: dit is financiële bijstand door de gemeente  wanneer u voor bijzondere 
kosten komt te staan, zoals voor thuiszorg, speciale medische kosten,warme maaltijdvoorziening. 
tandartskosten en tijdelijk hoge woonlasten (soms ook voor kleding, koelkast of wasmachine). 

► Persoonlijke lening: Als u met een laag inkomen onverwachts voor hoge kosten komt te staan,
kunt u in aanmerking komen voor een persoonlijke lening. Dit moet worden aangevraagd via 
Lumens in Bestwijzer. Er gelden afspraken over de looptijd van de lening en de rente.

► Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: Dit betreft kwijt-
schelding van afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting en
onroerende zaakbelasting.  Dit is voor mensen met een inkomen van
100% van het sociaal minimum of minder. De kwijtschelding moet
worden aangevraagd bij de  afdeling Financiën en Belastingen van de
Gemeente.

►  Kwijtschelding verontreinigingsheffing. Deze kwijtschelding bij een laag inkomen moet u 
aanvragen bij Waterschap De Dommel. 

Aanvragen voor bovengenoemde regelingen – behalve de laatste drie – moeten worden ingediend 
bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Best. Al deze regelingen staan gedetailleerd 
beschreven in de folder 'Uitkomen met inkomen 2016', verkrijgbaar aan de balie in Bestwijzer.  U 
kunt de folder ook inzien op de website van de gemeente: op  
www.gemeentebest.nl/data/downloadables/5/8/0/0/folderuitkomen-met-inkomen-2016.pdf, 
Een nieuwe versie van deze folder voor het jaar 2020 is in de maak. 
Zodra die er is, zult wij u daarover vertellen in de eerstvolgende nieuwsbrief. 

Bron: Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best, 
(publicatie van de SeniorenRaadBest, afgestemd met de gemeente Best) 



20 februari 2020: infobijeenkomst  ‘Uitkomen met inkomen’ 
verzorgd door de gemeente in Prinsenhof  

Het bestuur van de Seniorenraad heeft er bij de gemeente op aange-
drongen om de inwoners van Best beter voor te lichten over de hier-
bovengenoemde financiële ondersteuningsregelingen. Want als je niet 
weet dat het er is, kun je er ook geen gebruik van maken. Het voorstel 
om deze materie in een informatiebijeenkomst eens goed uit de 
doeken te doen viel bij de wethouder in goede aarde. 

De gemeente is dan ook van plan om op 20 februari in Prinsenhof een 
informatiebijeenkomst ‘Uitkomen met inkomen’ te houden, waarop 
iedereen welkom is. Ook zal op deze bijeenkomst ter sprake komen 
welke regelingen en maatregels er zijn om van je schulden af te 
komen. Meer informatie hierover in Groeiend Best.
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