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Hoe staat het met het Senioren Trefpunt? 

Voor de clubs van PVGE en KBO is de afspraak dat het Senioren Trefpunt gesloten blijft tot 1 
september 2020. In augustus wordt bekeken op welke wijze en onder welke omstandigheden zij er
wel of niet per 1 september hun bijeenkomsten kunnen houden. 
Het bestuur van de Seniorenraad heeft Trefpunt-beheerder Sjef van Gastel de taak gegeven om 
per geval in overleg met de leider van de bijeenkomst – clubcoach of activiteitenleider – na te gaan
of aan alle voorwaarden is voldaan. Dat zijn de landelijke richtlijnen plus extra regels t.a.v. afstand 
houden, vaste opstelling, routing in de ruimte, hygiëne maatregelen o.a. bij toiletgebruik. Deze 
regels zijn opgesteld in het besef dat er onder senioren meer mensen met gezondheids-
beperkingen voorkomen dan gemiddeld. Daarom wordt de nodige voorzichtigheid betracht.

Nadat beheerder Sjef voor een club alles goed
heeft bevonden, overhandigt hij aan de leider
van de bijeenkomst de sleutel van het gebouw.
Die heeft de taak om alles goed te laten
verlopen: de opstelling van tafels, het afstand
houden, het gebruik van de koffieautomaat,
het gebruik van de toiletvoorziening, het
schoon houden van de ruimte, het na afloop
afwassen van alles wat is gebruikt, het doven
van alle lichten, het afsluiten van de buiten-
deur. 

Ondertussen heeft het bestuur van de
Seniorenraad toegestaan dat er de afgelopen
tijd, vanaf 1 juni –  toen de landelijke richtlijnen
voor bijeenkomsten al versoepeld werden –
bijeenkomsten werden gehouden door
kleinere groepen tot aan ca. 8 à 10 personen, onder dezelfde condities als hierboven beschreven. 
Zo zijn er in juli vergaderingen gehouden door werkgroepen van de Seniorenraad en PVGE en 
heeft er ook een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden van SRB-, KBO- en PVGE-
vertegenwoordigers met de nieuwe wethouder in Best voor zorg en welzijn. Dat is steeds gegaan 
in zorgvuldig overleg met beheerder Sjef van Gastel.

Terwijl diverse buitenactiviteiten inmiddels al zijn opgestart zoals de fietsclub, de nordic walking 
club en zelfs de yogaclub met bijeenkomsten in tuin en park, kijken we met verwachting uit naar de
tijd dat ook de binnenactiviteiten van PVGE en KBO aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. 



Wethouder ontmoet Seniorenraad in het Senioren Trefpunt
   
Twee maanden na de officiële opening van het Senioren Trefpunt op 19 februari door de vorige 
wethouder van o.a. Welzijn en Gezondheid, Wilma van der Rijt, moest dit mooie ontmoetings-
centrum door alle Corona perikelen op slot gaan. Maar nu we elkaar weer mogen ontmoeten, zij 
het nog met de nodige voorzichtigheid, was het moment gekomen om uitgebreid kennis te maken 
met de nieuwe wethouder Ria van der Hamsvoord-Huijbers. Het was op woensdag 8 juli een 
informatieve en gezellige koffie-met-gebakbijeenkomst met o.a. vertegenwoordigers van Senioren-
raad, KBO en PVGE. Er was daarvoor een driedubbele aanleiding. 

Als eerste verwelkomde Frans den Dekker in zijn rol als voorzitter van de Senioren Raad de nieuwe 
wethouder en zette uiteen hoe de seniorenraad zich al jaren inspant voor het welzijn van alle Bestse 
senioren. Dat zijn er, merkte hij op, op dit moment niet minder dan 5000, gerekend vanaf 65 jaar, 
een aantal dat ook nog eens snel toeneemt. Opmerkelijk is dat een groot aantal bijna de helft 
hiervan, lid is van KBO en/of
PVGE en daardoor ook makkelijk
bereikbaar.  

Daarna kwam Frans bij de
tweede aanleiding voor deze
ontmoeting. Deze maand
verschijnt de nieuwe editie van
de bekende “Zorg- en Diensten-
wijzer voor senioren in Best”,
een waardevolle informatieverza-
meling die al 5 jaar trouw actueel
gehouden wordt door John
Peeters, voorzien van leuke illu-
straties door Gerard Wienk en
sinds kort gedetailleerd gecon-
troleerd door Wilma van Rulo.
Vers van de pers kon Frans een exemplaar van het boekje 2020/2021 aanbieden aan de wet-
houder. En zoals op bijgaande foto is te zien, gebeurde dit natuurlijk netjes met inachtneming van 
de anderhalve meter maatregel. In haar reactie gaf de wethouder aan al eerder kennis genomen te
hebben van de Zorg- en Dienstenwijzer en sprak zij haar waardering uit over de zorgvuldig samen-
gestelde informatie, bedoeld voor alle senioren van Best.

De derde aanleiding voor deze bijeenkomst betrof het kennismaken met het Senioren Trefpunt 
zelf. Beheerder Sjef van Gastel kon met gepaste trots de wethouder rondleiden en haar toelichten 
hoe een aantal vrijwilligers de voormalige Rode Kruis ruimte hadden omgetoverd tot een gezellig 
honk voor alle senioren van Best, mede dankzij de financiële steun van zowel woningcorporatie 
‘Thuis en de Gemeente Best. Ook vertelde hij hoe, naast vrije inloop op een aantal dagdelen, vele 
clubs van KBO en PVGE hier hun activiteiten inplannen, zodra dat weer kan. 
Tot slot was er nog ruimschoots gelegenheid om met de nieuwe wethouder van gedachten te 
wisselen over wat ons samen bezighoudt, zoals de themabijeenkomsten in Prinsenhof en het 
belang van de inzet van vrijwilligers. 

Nieuwe editie  ‘Zorg- en dienstenwijzer’ verkrijgbaar in Bestwijzer

Hij is eigenlijk onmisbaar voor elke Bestse oudere: de “Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in 
Best”. Wil je weten waar je precies moet zijn voor bepaalde zorg, ondersteuning, hulpvraag,  
dienstverlening, medische voorziening, therapie, training of ontspanning voor senioren, sla dan dit 
boekje open. 
De nieuwe 2020/2021-editie is deze maand verschenen, 90 pagina’s vol, kleurrijk geïllustreerd en 
helemaal bijgewerkt, in te zien en te verkrijgen in Bestwijzer. 



Als de kippen
Nog steeds is de Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in 
Best een schot in de roos. Wil je weten waar je precies moet 
zijn voor een bepaalde zorgverlening, ondersteuning, hulp-
vraag,  dienstverlening, medische voorziening, ontspannings-
mogelijkheid voor senioren, sla dan dit boekje open. 
Toen een stel jaar geleden de gemeente ophield met het 
gratis huis aan huis verspreiden van de gemeentegids, was 
de seniorenraad er als de kippen bij om voor de ouderen in 
Best een boekje te maken waar alles in staat. Niet alleen 
waar je precies voor iets moet zijn, maar ook hoe het er aan 
toe gaat, hoe je je kunt voorbereiden,  welke voorwaarden er 
gelden, hoeveel het gaat kosten, etc. 

Als je langzaamaan ouder wordt….
Het gaat in de Zorg- en Dienstenwijzer over alles wat u nodig 
kunt hebben als u langzaamaan  wat ouder wordt: maaltijd-
voorziening, vervoershulp, huishoudelijke hulp, mantelzorg, 
omgaan met dementie, artsen en therapeuten, scootmobie-
len, boodschappenhulp, hobbyclubs, ontspanning, vakanties 

voor senioren, bus- en treinvertrektijden, een nieuw onderkomen zoeken, je woning laten aanpas-
sen, levensloopbestendig of duurzaam maken, een testament of levenstestament opstellen…… 
noem maar op. 

Kortom, alles wat je kunt tegenkomen als je ouder wordt –  en waarvoor je bij de gemeente of een 
dienstverlenende organisatie moet zijn – professioneel, vrijwilligers, informeel of commercieel. 
Waar van toepassing wordt er ook verwezen naar detailinformatie op de website van de gemeente,
lokale of landelijke organisaties. 
Ook wordt in de Zorg- en Dienstenwijzer helder uit de doeken gedaan hoe de zorgverlening in Neder-
land nu precies georganiseerd is, want dat is knap ingewikkeld en voor veel mensen een ondoorgron-
delijke doolhof. Dit boekje wijst in daarin de weg.

In Bestwijzer moet je zijn
Ligt de Zorg- en Dienstenwijzer nog niet bij u in huis? De nieuwe editie is voor iedereen ter inzage in 
Bestwijzer, op een tafeltje bij de foldermolens. Voor een exemplaar voor uzelf thuis moet u aan de balie 
zijn. Maar ook is het boekje online in te zien op www.seniorenraadbest.nl. Daar vindt u de meest 
actuele versie: elke maand wordt deze bijgewerkt met wat er nieuw of veranderd is op zorg- en 
dienstengebied in Best. 

“Ik moest kiezen of ik mijn vader of mijn moeder wilde zien“

Beperkt of geen bezoek, minder en online contact
met zorgpersoneel en behandelaren, geen school
of dagbesteding. De coronacrisis trof jongeren,
volwassenen en ouderen soms hard. Bijna alle
organisaties en verenigingen kwamen stil te
liggen. In plaats daarvan soms online bijeenkom-
sten en online enquêtes. In instellingen en
scholen was het beleid vaak anders. Bij de een
mocht je wel naar buiten, bij de andere niet. 

Onzekerheid en onduidelijkheid was er ook over veiligheid, gezondheid, en over de toekomst: “Kan
mijn behandelplan wel worden afgemaakt, is er straks wel een vervolgplaats? Ik mis de contacten 
met familie en vrienden heel erg.” Soms moesten mensen kiezen of ze hun vader of moeder wilde 
zien.  De meeste ouderen voelden zich eenzamer dan voorheen. Volwassenen en jongeren 

http://www.seniorenraadbest.nl/


hebben er soms wel iets positiefs uit weten te halen: meer vrije tijd, meer tijd om aan zichzelf te 
werken, meer rust en minder druk vanuit de maatschappij.
Terug naar “normaal”, hoe lang zal dat nog duren? Het blijven onzekere tijden. Wie had dit begin 
dit jaar allemaal kunnen verzinnen?

De Luisterlijn

Ligt u vaker te piekeren? Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan een luisterend oor. De 
Luisterlijn (voorheen Sensoor geheten) is een organisatie in Nederland die ondersteuning biedt op 
afstand: via telefoon, e-mailen of chatten. U kunt hen dag en nacht, 24 uur per dag bereiken. U 
kunt ze anoniem bellen en het gesprek is vertrouwelijk. 

Vanuit 25 vestigingen voeren 1200 vrijwilligers 
jaarlijks meer dan 300.000 gesprekken. De vrijwil-
ligers zijn hiervoor goed opgeleid en worden bijge-
staan door beroepskrachten. “Onze vrijwilligers 
spreken onder meer mensen die het even niet zien 
zitten, psychische problemen hebben, kampen met 
gezondheidsklachten, verdrietig, depressief of 
eenzaam zijn. U krijgt iemand aan de lijn die echt lui-
stert, meedenkt en eventueel kan doorverwijzen. 
Vooral de anonimiteit draagt in grote mate bij aan de 
hoeveelheid gesprekken. Een goed gesprek lucht 

vaak enorm op, zeker als het gaat over iets dat je niet zo makkelijk met iemand in je omgeving 
kunt bespreken”.   

> Info Luisterlijn:   0900 0767 (dag en nacht), 040-2125566 (voor aan☎ melden als vrijwilliger),  
info@deluisterlijn.nl (voor e-mailen en chatten),  www.deluisterlijn.nl
Bron: ‘Zorg- en Dienstenwijzer Best voor Senioren’ 

Gezellige tochtjes maken met de riksja kan weer

Vanaf deze week kunnen er weer gezellige en interessante tochtjes gemaakt worden met de riksja 
van Best. Nu er een plexiglasscherm is aangebracht tussen de passagiers op de voorbank en de 
vrijwilliger erachter die hen vooruit trapt, is hij geheel coronaproof.  

De riksja is bedoeld voor mensen die graag fietsen maar 
dat vanwege hun beperkingen niet meer kunnen. Vanaf de
voorbank van de riksja kunnen zij genieten van de 
landschappelijke en natuurrijke omgeving van Best. Zo 
kan men tochtjes maken naar de Spoordonkse  water-
molen, de Heilige Eik, herberg de Schutskuil via de 
Mortelen,  kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode, de 
Sint-Jansmolen in Oerle en nog vele andere plekken in de 
omgeving. Men kan ook een zelfgekozen bestemming 
aangeven, waar men graag naartoe zou willen gaan. De 
riksjarit begint thuis vanaf de voordeur en eindigt daar ook 
weer.  Gezelligheid en veiligheid staan voorop. Er wordt 
gereden over rustige wegen. Er is plaats voor twee 
personen op de voorbank. Onderweg wordt er altijd aan-
gelegd bij een terrasje. 

Een tochtje met de riksja kost € 5 per persoon voor een 
ochtend of middag en € 10 voor een hele dag. Het zijn 

vrijwilligers van de stichting ‘Geniet op de Fiets’ die de riksja berijden en de passagiers met 
beperkingen helpen waar en wanneer dat nodig is.

http://www.deluisterlijn.nl/


Aanmelden kan tot een dag van tevoren bij de balie van Kanidas aan de Molenstraat, tel. 0499-
362501 of bij Henri Berende, tel. 0499-329070 / 06-24674732 of per e-mail naar  
riksjabest@gmail.com.

Gedicht: Neem je tijd 

1. Neem je tijd om te werken,
             het is de prijs van succes

2. Neem je tijd om na te denken,
              het is je bron van kracht.

3. Neem je tijd om te spelen,
              het is het geheim van de jeugd.

4. Neem je tijd om te lezen,
              het is de basis van kennis.

5. Neem je tijd om vriendelijk te zijn,
               het is de poort naar geluk.

6. Neem je tijd om te dromen,
              het is de weg naar de sterren.

7. Neem je tijd om lief te hebben,
               het is warme levensvreugde.

8. Neem je tijd om blij te zijn,
              het is muziek voor je ziel.

9. Neem je tijd om te genieten,
               het is de beloning van je werk.

10. Neem je tijd om te plannen,
              dan heb je tijd voor de negen andere dingen!

Erna de Groote-Visser
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