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Woord van de voorzitter
   

We sluiten het jaar 2020 binnenkort af met de jaarwisseling in zicht. Dit keer onder het 
motto “Wat hebben we dit jaar wél mogen
doen?”. Het jaar 2020 is gestart met het succes-
vol inrichten van het “Senioren Trefpunt” door
veel handige vrijwilligers. Op 19 februari opende
de wethouder onze nieuwe ontmoetingsruimte
feestelijk in gezelschap van veel belangstel-
lenden. Clubs kunnen hier elkaar ontmoeten en
hun activiteiten uitvoeren. De begin januari ge-
starte clubactiviteiten werden helaas in maart
verstoord door de intrede van corona. Er kon
daarna nog maar beperkt gebruik worden ge-
maakt van het Trefpunt. 

Wat gebeurde er nog meer in 2020?
Van de drukbezochte themabijeenkomsten die de Seniorenraad in Prinsenhof elk jaar 
weer organiseert, kon er dit jaar maar één worden gehouden, namelijk de bijeenkomst 
“Uitkomen met Inkomen”. Andere  geplande themabijeenkomsten zijn doorgeschoven naar
later, maar helaas is daar in 2020 geen mogelijkheid meer voor geweest.
De Zorg- en Dienstenwijzer, een onmisbare bron van informatie, is herzien en in grote 
oplage beschikbaar gemaakt. Verder heeft de redactie u via de Nieuwsbrieven geïnfor-
meerd over het nieuws voor senioren en specifieke activiteiten die wel door konden gaan. 
Ook de Seniorenpagina in Groeiend Best is een maandelijkse informatiebron, die tevens  
informatie over de activiteiten van PVGE en KBO doorgeeft.

Wat hopen we voor 2021?
Veel senioren in Best zijn dit najaar benaderd om deel te nemen aan het “Behoefte Onder-
zoek Senioren in Best”. In 2021 zullen de resultaten worden bekend gemaakt en de advie-
zen en aanbevelingen met de gemeente worden besproken. Deze zijn van belang voor de 
toekomstige ontwikkeling binnen onze gemeente met haar snel groeiend aantal senioren.
Was 2020 het jaar waarin veel van de activiteiten van de Seniorenraad helaas niet moge-

lijk waren, voor 2021 hopen we met de inzet van veel vrijwilligers  zo 
snel als het kan weer aan de slag te gaan met aantrekkelijk program-
ma en veel interessante activiteiten.

Namens de Seniorenraad wens ik alle senioren in Best nu fijne kerst-
dagen toe, zij het in kleine kring, en een  gezond en voorspoedig 2021.

Wij spreken in het nieuwe jaar u graag weer in goede gezondheid – tijdens informatieve 
bijeenkomsten of overige activiteiten.                  

 Frans den Dekker
Voorzitter Seniorenraad Best 



Hoe verliep het Behoefte Onderzoek Senioren 2020?

Ruim 500 senioren hebben de afgelopen weken een uitgebreide vragenlijst door de 
gemeente toegestuurd gekregen, de zogenaamde ‘BOS-enquête’ (Behoefte Onderzoek 
Senioren) en velen hebben die ook ingevuld. Daarmee hebben ze hun mening, ervarin-
gen, behoeften en wensen duidelijk kenbaar ge-
maakt. Het invullen kostte wel wat tijd, want het was
een zeer uitgebreide vragenlijst, die veel aspecten
van het welzijn van senioren omvatte, zoals hun
gezondheidssituatie en zelfredzaamheid, de kwa-
liteit van hun woning en woonomgeving, hun be-
hoefte aan voorzieningen en sociale contacten, de
mate waarin zij kunnen participeren in de maat-
schappij etc. 

De vragenlijst was opgesteld door prof T. Kardol in samenwerking met de Vrije Universiteit 
van Brussel, net zoals het vorige onderzoek dat 8 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Het 
opstellen van een goede enquête is nu eenmaal een vak apart, dat vraagt om specifieke 
deskundigheid. Het is gebaseerd op een groot aantal van dergelijke onderzoeken, die prof.
Kardol de afgelopen 10 jaar in diverse Nederlandse en Belgische gemeenten heeft 
uitgevoerd.  

Het initiatief tot dit onderzoek in Best is 
genomen door de gemeente in 
samenwerking met de seniorenraad. De 
senioren van Best verwachten dat de 
gemeente rekening houdt met hun 
leefsituatie en hun behoeften. Op haar 
beurt wil de gemeente haar schaarse 
middelen zo goed mogelijk  inzetten en wil 
dan ook weten hoe de senioren van Best 
er voor staan en wat hun grootste 
behoeftes zijn. Niet door “van hier en daar 
iets van iemand horen zeggen”, maar 
vanuit een gedegen onderzoek.  Ook 

verschillende maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich om het 
welzijn van senioren bekommeren, zijn zeer geïnteresseerd. 

De privacy van de deelnemers is bij dit onderzoek volkomen gegarandeerd. Los van het 
feit dat de Gemeente Best natuurlijk geen enkele interesse of belang heeft om uit te 
zoeken wat individuele burgers ingevuld zouden kunnen hebben, wordt bij dit onderzoek 
zonder meer voldaan aan alle eisen van de huidige strenge Privacywet.

Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Die zullen de komende maanden vrij 
komen en uitgebreid besproken worden. Wij houden u op de hoogte. 

Het ‘Taalhuis’ in Best voor mensen die moeite 
hebben met taal lezen, begrijpen en spreken

Hebt u moeite met het lezen en goed begrijpen van teksten, met schrijven of
met rekenen? Of kent u mensen in uw omgeving die dat hebben? Men
spreekt dan van ‘laaggeletterden’. Het komt vaak voor bij ouderen:( bij 20 %
van de oudere mannen en 22 % van oudere vrouwen in Nederland – dus ook
in Best) en bij mensen uit het buitenland.



Gemeente Best ondersteunt laaggeletterden
Gelukkig worden mensen die hier last van hebben steeds meer geholpen. Zo ondersteunt 
de gemeente Best de activiteiten en cursussen die te volgen zijn bij het Taalhuis, geves-
tigd in Cultuurspoor. Het blijkt dat de mensen die hieraan deelnemen het als heel waarde-
vol ervaren en dat het hen ook veel meer zelfvertrouwen geeft. 

Voor wie is het?
Met laaggeletterdheid wordt bedoeld dat mensen wél kunnen 
lezen en schrijven, maar niet goed genoeg. Zij hebben de hulp 
van anderen nodig om goed te functioneren in de maatschappij. 
Bijvoorbeeld bij het begrijpen van brieven en facturen van de 
overheid, bedrijven, zorginstellingen, die veel te ingewikkelde taal
gebruiken.
Wat ook een rol speelt is dat (vooral alleenwonende) ouderen 
vaak last hebben van eenzaamheid, weinig sociale contacten en 
geen internet kunnen gebruiken. Maar ze hebben wel de 
behoefte om bijvoorbeeld alles over gezondheid en medicijnen te

begrijpen, mee te doen met vrienden, kennissen en buurtgenoten, op de hoogte te zijn van
wat er om je heen gebeurt en mee te doen in de samenleving. 

Het Taalhuis in Best
In Best helpt het Taalhuis in Cultuurspoor mensen op weg met het
beter leren lezen, spreken en begrijpen van de taal – met eenvoudige
taalcursussen en het delen van persoonlijke verhalen. Ook zijn er lees-
en oefenmaterialen. Met de hulp van een persoonlijk taalmaatje kun je
actief met taal aan de slag in het dagelijks leven. Het Taalhuis bestaat
uit een coördinator, Ellen Reinders, en een aantal vrijwilligers, die er
voor iedereen zijn die beter wil leren lezen en schrijven, rekenen of
computeren. Samen met de deelnemer wordt overlegd  welke hulp,
begeleiding of cursus het beste past. Je vindt het Taalhuis in Cultuur-
spoor, Raadhuisplein 30-32 en kunt het telefonisch bereiken via 06-23655409 of per e-
mail: info@taalhuisbest.nl

Stimuleringslening van de Gemeente Best 
voor het aanpassen van woningen bij ouder worden

   

De gemeente Best wil haar inwoners stimuleren én helpen bij het aanpassen van hun 
eigen woning. In januari 2020 heeft de gemeente een budget van € 500.000  ingezet om 
inwoners financieel te ondersteunen voor het volgende:
- het aanpassen van de eigen woning om langer zelfstandig thuis te kunnen 

wonen. Denk aan alle drempels verwijderen, een inloopdouche beneden etc. 
- het beter beveiligen van de eigen woning, bijvoorbeeld door beter hang- en 

sluitwerk; verlichting van buitendeuren etc. 
- het verwijderen van asbest en het vernieuwen of aanpassen van het verwijderde 

dak met dakisolatie en eventueel zonnepanelen.

Hoe u hiervan kunt profiteren?U kunt hiervan
profiteren door bij de gemeente een zgn. 
Stimuleringslening aan te vragen. (Eerder is
abusievelijk op de seniorenpagina in Groeiend
Best gemeld dat Best de Blijverslening en
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Verzilverlening kent, maar deze heeft de gemeente nooit ingevoerd. De Stimuleringslening
is veel voordeliger.) 
Het is een individuele lening van minimaal € 10.000 tot maximaal € 35.000. Daarvoor 
wordt een annuïteits-hypotheek gevestigd op de eigen woning met een looptijd van 15 jaar
en een vaste rente. De afsluitkosten bedragen € 850. Daarnaast zijn er wellicht nog kosten
voor advies, taxatie en notaris. Het bijzondere van de Stimuleringslening is: 1. er is geen 
leeftijdsgrens (!) en 2. de vaste rente lager is dan die bij banken.  
 
Hoe de Stimuleringslening aan te vragen?
De aanvraagprocedure is als volgt:
– u maakt een opmaak met offertes van wat u wilt aanpassen, 
– u doet een digitale aanvraag op de website van de gemeente  

www.gemeentebest.nl/stimuleringslening, 
– deze toetst uw aanvraag en bij akkoord ontvangt u een toewijzingsbrief,
– met de toewijzingsbrief vraagt u een lening aan bij SVN, (Stimuleringsfonds Huisvesting 

Nederlandse gemeenten)
– SVN verstrekt bij positief besluit een lening en stort het bedrag op een bouwdepot,
– vanuit het bouwdepot betaalt u de betreffende nota’s van leveranciers.

Voorbeeld:
U wilt uw deuren verbreden en een slaapkamer en doucheruimte beneden realiseren en 
vraagt hiervoor een offerte aan bij een aannemer. Deze berekent de totale kosten op € 
26.375. U gaat akkoord en wil zelf € 1375 inbrengen en het restant van de verbouwing 
financieren middels een stimuleringslening. U doet een aanvraag bij de Gemeente Best en
na akkoord van zowel Gemeente als SVN krijgt u een lening van € 25.000, die u 15 jaar 
moet afbetalen. Bij een rente van (nu) 1,62 % betaalt u per maand € 156,54. Na 15 jaar 
heeft u dan totaal € 28.177,20 betaald. (De betaalde rente is fiscaal aftrekbaar,  maar dat 
valt in de praktijk vaak tegen door de bijtelling van het eigenwoningforfait, tenzij u nog 
andere hypothecaire leningen heeft lopen). 

Kortom, wilt u uw woning levensloopbestendig maken en hebt u het benodigde bedrag 
niet op de bank staan, overweeg dan deze Stimuleringslening. Deze en andere informatie 
over “Wonen op zijn Best”  kunt u vinden op www.seniorenraadbest.nl/werkgroepen/wonen
    

Leo van Zeeland, woonadviseur Seniorenraad  

Boeken van de bieb blijven lezen 
met de afhaalbieb en online bieb.

U hoeft met kerst zeker niet zonder leesvoer te zitten. Bij de bibliotheek van Best kunt u 
terecht voor het afhalen en inleveren ban boeken en voor het bekijken en lezen van e-
books of het beluisteren van luisterboeken via de online bieb.

Afhaalbieb
Elke werkdag kunt u tussen 10 en 12 uur de
bieb bellen (0499-372609) of mailen
(info@cultuurspoorbest.nl.) om door te
geven welke boeken u graag wilt lezen.
De volgende dag of de dagen erna kunt u
ze tussen 14.00 uur en 16.00 uur ophalen
bij de nieuwe Corona-uitgang van de bieb.
Daar liggen alle boeken die u besteld hebt
in een pakket voor u klaar op een tafel om mee te nemen. De boeken zijn dan al 
geregistreerd op uw bibliotheekpas.  U kunt tegelijkertijd ook gelezen boeken weer 
inleveren in de grote inleverbak. De rest van de bibliotheek is niet toegankelijk.
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Online bieb
Heel wat mensen die lid zijn van de bibliotheek hebben dit jaar kennis gemaakt met de 
online bibliotheek. U hebt dan toegang tot duizenden e-books (om precies te zijn: 34.000) 
en luisterboeken voor jong en oud (dat zijn er ruim 3.700). U hebt daarvoor geen e-reader 
nodig. De e-books kunt vinden op  www.onlinebibliotheek.nl. Ziet u daar een boek dat u 
wilt lezen, druk dan op de cover en na informatie over het boek op de knop 'Lenen' Het e-
book staat direct op uw boekenplank. U kunt het nu lezen op uw smartphone of ipad met 
de online bibliotheek-app. 
E-books voor uw kleinkinderen zijn online te vinden op www.jeugdbibliotheek.nl. En op 
www.junioreinstein.nl kunnen kinderen vanuit huis schoolvakken oefenen. 

Luisterboeken 
De luisterbieb vindt u met de LuisterBieb-app op www.onlinebibliotheek/luisterbieb. Die 
bevat volop volop actuele, maar ook oudere, titels voor jong en oud en in elk genre. 
Voor de allerjongsten zijn er naast luisterboeken ook leuke voorleesfilmpjes. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen met info@cultuurspoorbest.nl, of bel met 0499-372609. 

Een lezing & een boek ‘Finnis Terrae’ over 
een bijzondere fietstocht naar Santiago de Compostela 

De Erfgoedvereniging Dye van Best (voorheen Heemkundekring) had voor januari een 
bijzondere interessante lezing ‘Finnis Terrae’ gepland over een pelgrimage-fietstocht van 
vijf vrienden uit Best naar Santiago de Compostella. De lezing zal vanwege corona later 
gegeven worden. Maar u kunt wel nu vast genie-
ten van hun belevenissen want initiatiefnemer
Theo Reijnders heeft er een prachtig boek over
geschreven. 

Theo Reijnders, docent Engels en rector van een
lyceum, en zijn vier vrienden fietsen bijna achte-
loos in 21 dagen bijna 2400 kilometer, slapen in
prima hotels  en genieten ’s avonds van een goed
glas wijn waarbij verhalen loskomen. ‘Die
verhalen gaan niet over hun fietsprestaties of wat ze zijn tegengekomen onderweg, maar 
wat ze in hun leven zijn tegengekomen. Ze vertellen elkaar over hoe hun levens tot dan 
toe zijn verlopen, waarom ze bepaalde keuzes gemaakt hebben, wat ze belangrijk vinden 
etc. Het zijn verrassende, boeiende, soms ook tragische of ontroerende verhalen. Dat 
maakt dit boek geheel anders dan een  reisverslag. We leren de vijf vrienden op een 
speciale manier kennen. Deze opzet geeft veel verdieping aan de reis. Een recensent 
noemt het “Een lofzang op het leven en ode aan de vriendschap” . Een plezier om te 
lezen, een aanrader! En daarna dus op naar de lezing – waarschijnlijk ergens in maart 
2021. Het boek is online te koop bij bol.com en Bruna.

Tips! Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

Slachtoffer worden van mensen die het op uw geld gemunt hebben; dat gaat makkelijker 
dan u denkt! Hier de meest voorkomende vallen:

• Meekijken bij pinnen: vraag vreemden op afstand te blijven en scherm met uw hand de 
pinautomaat af tijdens het pinnen.

http://www.onlinebibliotheek.nl/


• Babbeltrucs: iemand komt bij u aan de deur en vraagt om binnen
te komen of om een betaling. Laat nooit mensen binnen als u
niet zeker weet dat ze te vertrouwen zijn en pin niet aan de
deur.

• Hulpvraagfraude: via een sms of WhatsApp-bericht zegt
een bekende dat hij/zij een ander telefoonnummer heeft en
vraagt uw hulp door hem/haar een bedrag over te maken.
Controleer dit door zelf de bekende terug te bellen op
zijn/haar bekende (oude) nummer en te vragen of het klopt.

• Phishing: via een mail waarmee een bedrieger u geld probeert  afhandig te maken, 
bijvoorbeeld door zich voor te doen als uw bank, als het Justitieel Incasso Bureau, als 
belastingkantoor of als organisatie waarbij u een prijs hebt gewonnen. Hoe te controleren 
of de mail echt is? Door te controleren of het e-mailadres klopt en of een eventuele link in 
het bericht naar de juiste website verwijst (dat kan achterhaald worden met uw muis boven
de link te zweven). Hoe u deze en andere zaken nog meer kunt checken, kunt u vinden op
de website www.veiliginternetten.nl

• Spoofing: u wordt gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van uw bank en
die meldt dat er op uw rekening ongebruikelijke transacties zijn gedaan en dat uw geld op 
die rekening zeker kunt stellen door het over te boeken naar een ander rekeningnummer. 
Krijgt u zo’n telefoontje, bel dan de bank terug en vraag of het wel klopt. 

Mocht u slachtoffer zijn geworden of twijfelt u of u te maken hebt met criminelen, meld het 
vooral aan de politie en doe aangifte. Heeft u vragen over fraude, neem dan contact op 
met de Fraudehelpdesk (bel 088-7867372 of kijk op fraudehelpdesk.nl). Ook slachtoffer-
hulp Nederland kan u helpen (tel. 0900-0101 of kijk op www.slachtofferhulp.nl).

Tip: Webinar voor ouderen over ‘vitaal en betekenisvol leven’

In het voorjaar van 2021 wordt een serie gratis online voordrachten, webinars, gegeven 
over het verbeteren van de kwaliteit van het leven van oudere mensen met als titel “Vitaal 
en betekenisvol leven”. De onderwerpen zijn op basis van vragen en thema’s die de 
deelnemers zelf aandragen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de biologie van veroudering, 
het brein, het belang van beweging, voeding, beeldvorming over het ouder worden, 
plezierig wonen, de waarde van kunst, een leven lang leren, participatie van ouderen, 
mantelzorg en familierelaties, etcetera. U kunt uw  eigen vraag of onderwerp insturen.  

Deze online webinars zijn door iedereen te 
volgen, een vooropleiding of voorkennis is niet 
nodig. Ze worden gegeven door mensen van 
de  Leyden Academy op basis van weten-
schappelijk onderzoek. Men combineert daarbij
biologische, sociologische,  psychologische, 
economische en medische invalshoeken. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van 
deze serie webinars? Wanneer ze precies 
worden gehouden? En heeft u vragen voor 
onze wetenschappers of wilt u een specifiek 

onderwerp aandragen? Stuur dan een e-mail naar Jacqueline Leijs:  
leijs@leijdenacademie.nl. Actuele informatie vindt u op 
www.leydenacademy.nl/onlinecolleges/
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En voor het komend jaar.....

... wenst de redactie van de Seniorenraad-nieuwsbrieven u: 

                                      of in het Nederlands:

(Johan Callens, John Peeters en Jacob Wesseling)
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