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Doet u mee aan het nieuwe behoeftenonderzoek 
onder senioren van Best?

Dit jaar gaat de gemeente Best een nieuw Behoeften-
onderzoek houden onder inwoners van 60 jaar en ouder
met ondersteuning van de Seniorenraad, PVGE en KBO.
Acht jaar geleden, in 2012, heeft de gemeente Best ook al
een dergelijk behoeftenonderzoek gehouden. Een kleine
400 inwoners namen eraan deel. Zo werd toen een
getrouw beeld verkregen van de opvattingen van de
senioren in Best.Op basis hiervan zijn toen 10 aanbeve-
lingen geformuleerd, onder meer op het gebied van de
woningbouw, de veiligheid in het centrum, de leefbaarheid
in de gemeente, de deelname van senioren aan culturele
programma’s en het vergroten van betrokkenheid van
vrijwilligers en burgers bij lokale activiteiten. Nu, 8 jaar
later wil de gemeente Best zo’n behoeftenonderzoek
herhalen, om te bezien wat initiatieven naar aanleiding
van eerdere aanbevelingen hebben opgeleverd, maar ook
om actuele behoeften en wensen te inventariseren en om
(nieuwe) knelpunten te signaleren.

500 senioren worden gevraagd mee te doen
Ca. 500 inwoners van 60 jaar en ouder zullen binnenkort door de gemeente Best worden 
aangeschreven met de vraag om mee te doen aan dit behoeftenonderzoek. Als je wordt aange-

schreven is het belangrijk dat je aangeeft deel te willen nemen. 
Je krijgt dan rond 20 november een vragenlijst toegestuurd door de 
gemeente met een begeleidend schrijven. Wil je uitleg over een of 
meer vragen, dan kun je terecht bij een tiental KBO- of PVGE-leden, 
die geïnstrueerd zijn om de nodige uitleg te geven. 
Je kunt de ingevulde vragenlijst aan de gemeente  terugsturen via 
een bijgevoegde antwoordenveloppe. Op 15 december moeten alle 
ingevulde vragenlijsten binnen zijn.  Een en ander zal ook in Groeiend

Best  op de gemeentepagina worden aangekondigd en toegelicht.

Wat gebeurt er met de enqueteresultaten?
Door deel te nemen aan het onderzoek krijgt de gemeente, maar ook wij Seniorenraad, KBO en 
PVGE en andere instanties die zich inzetten voor senioren, belangrijke informatie waaraan het 
huidig beleid kan worden getoetst en nieuw beleid kan worden ontwikkeld. We kunnen dan samen 
initiatieven opstarten om knelpunten weg te nemen en optimaal aan te sluiten op wensen van de 
senioren van Best op gebied van welzijn in brede zin.



Infobijeenkomst ‘Geheugenkracht’ in de bieb
met foto-expositie en het ‘geheugenpunt’

Maakt u zich weleens zorgen over uw geheugen, of over dat van iemand uit uw omgeving? U bent 
niet de enige.  Op maandag 26 oktober a.s. is er in de bieb van CultuurSpoor Best een 
informatieve bijeenkomst ‘Geheugenkracht’, bedoeld voor mensen die last hebben van een 
slechter wordend geheugen. Vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afd. ZO-Brabant komen 
informatie geven over hoe het geheugen werkt en hoe er problemen kunnen ontstaan.  Er is 
bovendien veel ruimte om vragen te stellen en ervaringen en zorgen te delen. Geheugenkracht 
vindt op 26 oktober plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. Deelname is gratis. 
Informeer vantevoren (via tel. 0499-372609) wel of de lezing i.v.m. corona werkelijk doorgaat. 
Vanaf begin oktober waren in ieder geval de volgende regels van kracht: 1. Houd 1,5 meter 
afstand, 2. Draag een mondkapje, 3. Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de bibliotheek en
4. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op

De hele maand oktober is er in de bieb ook een indrukwekkende foto-expositie te zien van Freke 
van der Esch. Zij toont foto’s van mensen uit Oirschot en Best die geconfronteerd werden met 
dementie en daardoor hun hele leven zagen veranderen. 

Op donderdag 8 oktober is in de bieb het ‘Geheugenpunt’ geopend, een herkenbare plek met 
boeken en andere informatie over dementie.  Er is een heleboel informatie te vinden over de Ziekte
van Alzheimer, vergeetachtigheid en het geheugen, variërend van prentenboeken tot romans, 
boeken over vroeger en folders.  Wie interesse heeft, vindt hier zeker iets van zijn of haar gading. 

Stem mee in de Rabo Clubsupport actie 

De Rabobank geeft dit jaar weer een groot geldbedrag – een gedeelte van hun winst – aan 
verenigingen en stichtingen die iets goeds doen voor de gemeenschap via de Rabo Clubsupport actie. 
De verdeling van het bedrag is naar rato van het aantal stemmen die Rabobankleden kunnen 
uitbrengen. Hoe meer stemmen een vereniging vergaart, des te meer geld.   
Stemmen kunnen alleen Rabobankleden. Daarvoor moet je niet alleen een rekening hebben bij de 
Rabobank, maar je ook nog als lid hebben opgegeven – dat kan als je ingelogd bent in de app of op de 
website van de Rabobank, waarmee je ook altijd online bankiert. Ook het stemmen kan dit jaar alleen 
via deze app of website. Kies daarin Rabobank regio Eindhoven en daarbinnen Best. Dan krijg je de 
een lijst van alle deelnemende verenigingen in Best waarop je kan stemmen. Iedereen krijgt 5 stemmen
om te verdelen over verschillende verenigingen, maar niet meer dan 2 stemmen op eenzelfde 
vereniging

. Ook de SeniorenRaadBest, KBO en PVGE doen dit jaar in Best weer 
mee aan de actie. net als de  Algemene Hulpdienst, Avondje-Uit, Gehan-
dicaptenraad, Voedselbank, het Bijna Thuis Huis  en nog verschillende 
andere organisaties waar veel Bestse senioren hun stem vorige jaren 
aan hebben gegeven. 
Wij bevelen deze ook nu graag bij u aan en geven het volgende advies: 
breng uw 5 stemmen uit op de Bestse organisaties waar uw hart naar uit 
gaat. Enne….. als ‘t effe kan: vergeet de Seniorenraad niet, want die 

komt op voor de lokale belangen van ALLE senioren in Best.
Ben er wel vlug bij. Stemmen kan nog tot en met zondag 25 oktober, 



Webinar over duurzaam verbouwen van uw woning

Een duurzaam huis kan veel opleveren: een lagere energierekening, meer wooncomfort en u 
draagt bij aan een beter milieu.  Denkt u hier wel eens over na? Dan is het wellicht interessant om 
op dinsdag 27 oktober vanaf 19.30 uur een webinar (= een online seminar) te volgen over het 
duurzaam verbouwen van uw woning, verzorgd door de Rabobank in Oost-Brabant. U krijgt dan in 
60 minuten allerlei tips & tricks aangereikt over het duurzaam aanpassen of verbouwen en 
voorbeelden van energiebesparende maatregelen. Ook wordt nog verteld welke 
financieringsoplossingen er zijn.  

Aanmelden voor dit gratis webinar is mogelijk t/m 25 oktober. En wel via de website 
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/duurzaam-wonen/ 
Na aanmelding ontvangt u een mail, die u nog moet bevestigen om de inschrijving definitief te 
maken en om te vernemen wat u moet doen om het webinar te volgen.

Veranderingen in het bestuur van de seniorenraad 

Zoals inmiddels bekend heeft Gaston Slagers
onlangs zijn rol als voorzitter van de KBO
overgedragen aan Paul Gondrie. Als gevolg
daarvan heeft Gaston ook zijn rol als verte-
genwoordiger van de KBO in het bestuur van
de seniorenraad overgedragen aan Paul.

Tijdens een
bestuursvergadering
in het Senioren Tref-
punt heeft voorzitter
Frans den Dekker
met een bloemetje en
een hartelijk woordje
Gaston bedankt voor zijn jarenlange gewaardeerde bijdrage aan de 
seniorenraad. Een andere verandering betreft de opsplitsing van de dubbelrol 
van Giel van Schijndel. Als penningmeester/secretaris heeft hij Toos de Groen 
namelijk bereid gevonden om het secretaris gedeelte van hem over te nemen. 

Dat betekent dus dat het bestuur van de seniorenraad er nu als volgt uitziet:
Voorzitter:  Frans den Dekker 
Penningmeester:  Giel van Schijndel
Secretaris:  Toos de Groen
KBO vertegenwoordiger en vice voorzitter:  Paul Gondrie
PVGE vertegenwoordiger en vice voorzitter:  Cor van den Bosch
KBO vertegenwoordiger voor belangenbehartiging:  Ben de Klerk
PVGE vertegenwoordiger voor belangenbehartiging:  Annelies Berende

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/duurzaam-wonen/
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