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Mantelzorgcompliment 2021 aan te vragen vanaf 1 sept. t/m 10 nov.  
Bent u mantelzorger van iemand? Dan wil de gemeente Best u blijk 

geven van haar waardering voor uw inzet via een zogenaamd 

‘mantelzorgcompliment’. Het compliment van 2021 bestaat uit een 

Best Bijzonder-bon ter waarde van 75 euro. Deze cadeaubon is in 

te wisselen bij een groot aantal winkels in Best.  

Het mantelzorgcompliment wordt niet zomaar verleend, maar moet 
worden aangevraagd. Dat kan vanaf 1 september t/m 10 novem-
ber. Het is degene die de mantelzorg ontvangt, die zijn of haar 
mantelzorger kan voordragen voor een compliment. Maar als de 
zorgvrager daarvoor zelf niet in de gelegenheid is kan de mantelzorger het ook namens 
hem/haar doen. Voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment heeft de gemeente de 
volgende voorwaarden gesteld: 

o De zorgvrager moet in Best wonen; (de mantelzorger mag ook elders wonen). .  
o De mantelzorger moet in minstens 3 aaneengesloten maanden 8 uur/week hulp 

verlenen. 
o De mantelzorger staat bij het Steunpunt Mantelzorg als mantelzorger geregistreerd 

(dat gebeurt vanzelf via het aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment). 
o De zorgvrager mag per jaar één mantelzorger voor het mantelzorgcompliment voor-

dragen. 
o Een mantelzorger mag één mantelzorgcompliment per jaar ontvangen. 

 
Het aanvragen van het mantelzorgcompliment gebeurt via een aanvraagformulier. Dat kan 
men online invullen op de website van LEVBest (www.levbest.nl), maar het kan ook aan 
de balie van Bestwijzer worden verkregen en ter plekke of thuis worden ingevuld en inge-
leverd. Lever het uiterlijk 10 november in. U kunt het formulier  
–  afgeven bij Steunpunt Mantelzorg in Bestwijzer, 
–  of mailen naar mantelzorgbest@levgroep.nl 
–  of per post sturen naar Steunpunt Mantelzorg Best, Zonnewende 173 5683 AB Best 
–  of uw aanvraag online invullen via www.levbest.nl  
 

Na inlevering zal de gemeente Best en het Steunpunt Mantel-

zorg uw aanvraag beoordelen aan de hand van de hierboven 

genoemde voorwaarden. Als daar aan voldaan is, zult u begin 

december een brief ontvangen met verdere uitleg en een uitnodiging voor de uitreiking.  

Hebt u nog vragen over het mantelzorgcompliment, mantelzorg of mantelzorgondersteu-

ning, neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg van LEVBest. Bel 0499-770110 of 

mail naar infopuntbest@levgroep.nl of loop binnen bij het Infopunt in Bestwijzer op 

maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, waar Laura Peeters graag al uw 

vragen zal beantwoorden.  

http://www.levbest.nl/
mailto:mantelzorgbest@levgroep.nl
http://www.levbest.nl/
mailto:infopuntbest@levgroep.nl


Nieuwe vrijwilligers gevraagd bij Avondje-Uit 

Bij Avondje-Uit is er weer plek voor nieuwe vrijwilligers, die 

op stap willen gaan met mensen die dat uit zichzelf niet zo 

makkelijk kunnen vanwege hun lichamelijke, geestelijke of 

sociale beperking. “Eindelijk kunnen we weer erop uit, na 

anderhalf jaar duimen draaien!” zegt Lies de Jonge, die al 

jaren regelmatig met Avondje-Uit als gast op stap gaat om 

te genieten van een zelfgekozen theatervoorstelling, con-

cert, etentje in telkens een ander restaurant, boottochtjes, 

bezoek aan tuinen, attractieparken of andere leuke evene-

menten. Zij wordt, net als de andere gasten van Avondje-

Uit thuis opgehaald door een vrijwilliger, die haar e hele 

avond begeleidt en ondersteunt waar dat nodig is, maar 

zelf ook meegeniet van een fijne avond of middag. 

Rolstoel of rollator? Die gaan makkelijk mee. 

 

Wat houdt het in: Avondje-Uit-vrijwilliger? 

“Misschien is vrijwilliger zijn bij Avondje-Uit wel de fijnste vrijwilligersjob die er is in heel 

Best” zegt Anny Meijers, die dit nu al een jaar of tien doet. “Het is heerlijk om zo iets te 

doen voor andere mensen, die vanwege hun beperking niet zo makkelijk hun huis uit 

komen. Elk uitje met Avondje-Uit is voor hen weer een feest, als je ziet hoeveel ze ervan 

genieten en hoe dankbaar ze zijn dat dit in Best allemaal kan”.   

En Anny voegt daar aan toe: “Het aardige 

is ook nog dat ik zelf gedurende het jaar 

nu  meer mooie theatervoorstellingen, 

concerten en tuinen bezoek, dan ik uit 

mezelf zou doen. En ik geniet ook weer 

van de optocht op de Brabantse dag, het 

Bloemencorso in Valkenswaard en een 

bezoek aan een kamelenboerderij, vlin-

dertuin of struisvogelfarm. En vaak word 

ik blij verrast door bijzondere theaterstuk-

ken die mijn gasten hebben gekozen”. 

 

Het verplicht tot niets, maar geeft je wel veel 

Als vrijwilliger bij Avondje-Uit ben je tot niets verplicht. Je kunt kiezen wanneer en waar je 

een gezellige avond wil beleven met anderen. Er gaan zo’n 20 á 30 uitjes per maand naar 

allerlei bestemmingen, Er zijn 170 gasten en 80 vrijwilligers bij Avondje-Uit.  

Wat van een vrijwilliger gevraagd wordt is: makkelijk kunnen omgaan met mensen met 

beperkingen, hen helpen waar dat nodig is, een luisterend oor, gastvrijheid, behulpzaam 

zijn en een goede autorijvaardigheid. Dat wordt beloond met een vergoeding van de rij- en 

parkeerkosten en met een flinke reductie op elk entreekaartje.  

 

Bij belangstelling: oriënteren, aanmelden. 

Denkt u dat Avondje-Uitvrijwilliger misschien ook iets voor u is? 

Geef uw belangstelling door aan Avondje-Uit coördinator Yvonne 

Cras, die u er nog veel meer over kan vertellen. Bel 06-38444600 of 

stuur een e-mail naar coordinator@avondje-uit-best.nl.  

Daar kunnen ook nieuwe gasten zich aanmelden. Meer weten? 

U vindt allerlei informatie op website www.avondje-uit-best.nl. 
 



Vast noteren om aan mee te doen:  

De World Cleanup Day in Best   
 

Op zaterdag 18 september 2021 is 

het weer zover: World Cleanup Day. 

Tijdens deze wereldwijde opschoon-

dag geven we samen met ruim 180 

landen de planeet een grote 

schoonmaakbeurt. Ons doel? Het 

opruimen van zoveel mogelijk 

zwerfafval! Ook de gemeente Best 

doet mee. Die zorgt op zaterdag 18 

september voor alle benodigde 

opschoonmaterialen en fantastische 

prijzen in een Afvalbingo. 
 

Vorig jaar gingen ongeveer 65 fanatieke inwoners de strijd aan met zwerfafval, in kleine en 

in grotere groepen, maar ook individuele inwoners gingen aan de slag. Gewapend met 

een grijper, afvalzakhouder, handschoenen, hesje en natuurlijk afvalzakken werkten zij 

aan een schonere gemeente. In totaal verzamelden zij toen 40 volle zakken met zwerf-

afval.  

Doet u ook mee? Lees tegen die tijd Groeiend Best om je aan te melden. Dan wordt ook 

het verzamelpunt en de tijden bekend gemaakt. 
   

Ook vast reserveren: 27 oktober 

Hierbij een oproep om alvast in uw agenda 27 oktober te reserveren de themamiddag 

"Medische aandoeningen en de ouder wordende mens"  die de Seniorenraad samen met 

het Gehandicapten Platform Best organiseren om 14.00 uur in Het Prinsenhof. Dat is die 

bijeenkomst die we al 2 keer hebben moeten uitstellen. In de volgende nieuwsbrief kunnen 

we daar dan weer wat meer details over geven.   

 

Hoe voorkom je het: financiële uitbuiting van ouderen 

Je denkt: zoiets overkomt mij niet, maar toch 
worden heel wat ouderen de dupe van finan-
cieel misbruik, meestal juist door mensen die 
hen nabij staan. Dat kan lange tijd onopge-
merkt blijven. Er zijn veel schrijnende verhalen 
van financieel misbruik. Zoals over een kind, 
neef of huishoudster die meneer of mevrouw 
had “geholpen” met de financiën of met het 
aanpassen van het testament. Daar komen de 
kinderen pas achter na het overlijden. Als de 
ouderen zelf aan het einde van hun leven 
ontdekken dat er financieel misbruik is ge-
maakt, voelen zij zich ellendig en kwetsbaar. Heel weinig ouderen doen dan aangifte.  
 
Eén op de twintig ouderen 

Uit onderzoeken blijkt dat maar liefst één op de twintig ouderen te maken heeft met finan-
cieel misbruik. Bijv. als de hulp haar eigen boodschappen soms betaalt met de pinpas van 
een oudere. Iemand die een-op-een voor een oudere zorgt, krijgt soms het idee dat hij de 
baas is over de ander en récht heeft op een vergoeding voor zijn inspanningen.  Een 
kwaadwillend persoon begint meestal met persoonlijke aandacht en wint daardoor het 
vertrouwen van degene die zij verzorgen.  



Interessant is de aflevering van Zembla d.d. 25 februari 2021, getiteld “Azen op de erfenis” 
Daarin is te zien hoe geraffineerd financieel misbruik kan plaatsvinden. Ook laat het zien 
wat de Lokale Allianties ‘Veilig Financieel Ouder Worden’ daartegen doen. Te bekijken op 

npostart.nl/zembla/25-02-2021.  
 
‘Lokale Allianties’ doen er iets aan 

Op diverse plaatsen in Nederland zijn er ‘Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden’ 
opgericht om financieel misbruik bij ouderen te voorkomen. Hierbij signaleren zorgverle-
ners die regelmatig bij ouderen thuiskomen (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, wijk-
verpleegkundigen) als ze verdachte praktijken tegenkomen. Die worden besproken met de 
zakelijke dienstverleners (zoals notarissen, advocaten). Zo zijn honderden gevallen van 
financieel misbruik vroegtijdig opgespoord, en heeft men die weten te stoppen. In veel 
plaatsen zijn ze er al. SeniorenRaadBest pleit ervoor dat er ook in Best een alliantie komt.  
 
Zelf iets doen: een levenstestament 
Maar je kunt er ook zelf wat aan doen om te voorkomen dat je nu of later wordt kaalge-
plukt. De truc is om je financiën in de toekomst nu al te regelen, nu je nog kwiek en fit 
bent. Ook al wil je nog niet nadenken over hoe je ooit afhankelijk van anderen zou kunnen 
worden. Maar dat is dus precies het goede moment om het wél te doen en wel in een 
levenstestament. Veel mensen doen het rond hun zeventigste. 
  
Een levenstestament is bedoeld voor de situatie die zou kunnen optreden, dat je zelf niet 
meer in staat bent om goed na te denken; officieel heet dat: als je ‘wilsonbekwaam’ bent 
geworden. Je legt erin van tevoren vast, als je nog goed bij positieven bent, hoe je dan je 
financiën beheerd zou willen zien en wie dat mag doen. Hierover kun je samen met een 
familielid, mantelzorger of andere naaste in je omgeving goede afspraken maken. 
Belangrijk is ervoor te zorgen dat er toezicht is. Bijvoorbeeld middels een jaarlijkse verant-
woording aan broers en zussen of een jonger familielid. Of aan een notaris. Tijdig regelen 
én toezicht: dat zijn de belangrijkste manieren om financieel misbruik te voorkomen.’ 
 

Informatiebox ‘Financieel veilig ouder worden’ 
Onder deze naam kan iedereen bij het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een infor-
matiebox aanvragen, waarin dieper wordt inge-
gaan op veilig ouder worden op financieel gebied. 
Je vindt er o.a. tips over hoe je veilig kunt ban-
kieren, checklists voor een levenstestament en 
hoe je veilig je nalatenschap kunt regelen. Er zit 
ook een pasjeshouder in om je pinpas veilig te 
bewaren.  
Deze infobox is een samenwerking tussen bank-
en, notarissen, seniorenverenigingen, ouderen-
bonden en andere partijen die zich zorgen maken over het financieel misbruik van ou-
deren. U kunt de infobox gratis aanvragen via www.aanpak-
ouderenmishandeling.nl/informatiebox/bestelformulier-informatiebox 

 

https://www.npostart.nl/zembla/25-02-2021/BV_101404404?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik

