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Smartphone en Tablet -  Wat kan ik ermee ? 
 
Informatiebijeenkomst op woensdag 15 december, aanvang 14:30 uur in 
het Senioren Trefpunt (tegenover de Molen). 
 
Heb je wel eens moeite met het instellen van je telefoon? Of zie je er soms helemaal vanaf 
om een nieuw apparaat te proberen dat het allemaal makkelijker moet maken?  
In oktober is er al een bijeenkomst gehouden. Het aantal deelnemers was klein maar de 
mensen gaven aan prima geïnformeerd te worden over allerlei zaken die voor hen goed 
bruikbaar zijn. Ook werden degenen die iets op hun telefoon veranderd wilden hebben of 
die hun tablet anders wilden instellen ter plekke geholpen. 
 
Op 15 december organiseert de SeniorenRaadBest samen met Seniorweb opnieuw een 
gezellige bijeenkomst, nu in ons Senioren Trefpunt waar je van harte welkom bent. Bij een 
kopje koffie of thee krijg je uitleg over allerlei handige elektronische hulpmiddelen en wordt 
getoond wat je ermee kunt. Leuke handigheden met je telefoon, hoe maak ik eenvoudig 
mijn DigiD aan of hoe vind ik mijn auto terug op de parkeerplaats. Ook is er weer ruim 
gelegenheid om vragen te stellen en geholpen te worden met probleempjes die je met 
apparaten hebt. 

  

Voor toegang tot de bijeenkomst is de QR-code (op de app of op papier) met 
identiteitsbewijs vereist. Voor informatie of aanmelden, bel Cor van den Bosch 06  
50638128. 
 
 

Help , wat moet ik doen? 
 

Geslaagde informatiebijeenkomst over gezondheidsproblemen  
 
Niet het vrolijkste onderwerp, maar toch was het weer eens ouderwets gezellig druk, op 
woensdag 27 oktober in de Prinsenhof, bij een informatiebijeenkomst georganiseerd door 
de Seniorenraad samen met het Gehandicapten Platform Best. Bij een lekkere kop koffie 
met een speciaal gebakje van het huis konden de deelnemers deze keer veel wijze lessen 
aanhoren van EHBO ‘er Hennie van de Loo. In een heldere presentatie kregen zij een 
overzicht van de belangrijkste acute gezondheidsproblemen waar vooral ouderen mee te 
maken kunnen krijgen. En natuurlijk ging het dan in eerste instantie over hart- en 
herseninfarcten en over hersenbloedingen, maar ook over ander onheil dat ons zo maar 
kan overkomen zoals verslikken, valincidenten met kneuzingen en verstuikingen of erger 
tot gevolg en brandwonden. Hennie had het over een leefstijl om de kans dat we hier mee 
te maken krijgen te verkleinen, over het herkennen van symptomen en als belangrijkste 



over wat we moeten doen en laten als we ermee te maken krijgen. Zoals bijvoorbeeld: 
“Probeer, als het ernstig lijkt, vooral niet in paniek te raken, aarzel niet om 112 te bellen, 

luister rustig en aandachtig over de telefoon naar de 
instructies van de hulpdienst, en zet de voordeur open”. 
Na de pauze werden alle schriftelijke vragen die intussen 
waren ingediend beantwoord, waarbij Hennie de steun 
kreeg van oud-huisarts Jan Ackermans. In een bevlogen 
betoog  gaf Jan zijn toehoorders tussendoor ook nog een 
aantal wijze boodschappen mee. Valincidenten hebben 
ook te maken met  het afnemen van onze reactiesnelheid 
en de belangrijkste boosdoener bij die afname is ... 
alcoholgebruik!  Valincidenten zijn ook gevaarlijker dan we 
vaak denken omdat een gebroken heup via allerlei 
complicaties tot het ergste kan leiden. Frans den Dekker, 
voorzitter van de seniorenraad, noemde in dit verband nog 
eens de mogelijkheid van een gratis veiligheidsscan van je 
huis door een werkgroep van de seniorenraad. Een 
andere boodschap die volgens Jan niet genoeg herhaald 

kan worden was dan weer: “Bewegen is goed, maar meer bewegen is beter en kijk vooral 
wat nog wel kan. Informeer ook eens naar het aanbod van de seniorenverenigingen KBO 
en PVGE en naar wat het nieuwe project 
“Gezond Best Samen fit” voor je kan 
betekenen”. “En tenslotte” zegt Jan: “Leer als 
oudere je verlies te accepteren. Accepteer dat 
niet alles meer kan, maar lopen achter een 
rollator is nog altijd beter dan zitten achter de 
geraniums”. EHBO ‘er Hennie eindigde zijn 
betoog optimistisch met de boodschap dat 
ouder worden ook zijn voordelen heeft zoals: 
meer levenservaring en mensenkennis, beter 
relativeringsvermogen en inlevingsvermogen, 
oplossingsgericht denken, meer tijd en rust, 
minder verantwoordelijkheden, en ... zelfs 
kortingen. Het is dus ook niet allemaal kommer en kwel! 
 
 

Doe mee aan  het project  ‘GezondBest samen fit’ 
 
Het project ‘GezondBest samen fit’ ging donderdag 14 oktober van start met een 
bijeenkomst in ’t Tejaterke. De aftrap werd gegeven door de twee wethouders, mevr. Van 
der Hamsvoord en de heer Dijkhoff, die beiden in een korte toespraak het belang van het 
project onderstreepten en aangaven dat dit project door de gemeente als uitvoering van 
het gemeentelijk beleid van harte gesteund wordt. 
Deelnemen aan het project is op een prettige manier werken aan je gezondheid. In een 
traject van 16 weken, waarbij groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met 
kennismaking met het aanbod van allerlei activiteiten in ons dorp. Zo’n 50 verenigingen en 
organisaties sloten zich aan bij het project met een aanbod dat varieert van de B van 
biljarten en bewegen, via de H van Handwerken tot de Y van Yoga en de Z van zingen en 
zwemmen. 
 
Waarom zou je meedoen? 
 
Als je wat wilt doen aan je gezondheid, je welbevinden. Je wilt een beetje fitter worden, 
werken aan je gewicht, betere voeding, minder roken of drinken of je mist gezelschap. Je 
weet nog niet precies wat te doen en ook niet goed waar je dat kan vinden. 



Door deel te nemen aan dit project ga je dat uitvinden. Samen met je groepsgenoten en 
met een professionele lifestyle coach ga je duidelijk krijgen waar je iets aan wilt gaan doen 
en wat daarvoor bij je zou passen. Met de coach ga je in het totale overzicht van 

activiteiten overzicht krijgen 
waaruit je dan kan kiezen. 
Vanuit het project krijg je 
gelegenheid zo’n activiteit 
op proef een of enkele 
malen bij te wonen, alleen of 
met een maatje uit het 
project. En als het lukt 
daarin verder te gaan met 
steun en terugkoppeling 
naar de groep uit het 
project. Of als je 
kennismaking niet de goede 
weg blijkt samen in het 
project ontdekken waarom 
niet en wat dan wel. 
 
Partners in het project zijn 
de drie initiatiefnemers 
SeniorenRaadBest, groep 
Gezond Best-Oirschot, 
Fysiotherapiepraktijk G.A. 
Daane en verder Gemeente 
Best, GGD, 
Zorgverzekeraar CZ, 
Rabobank en Fonds 
Sluyterman Van Loo. 

Meedoen kost € 50.- en voor wie dat bezwaarlijk is, wordt je geholpen om een beroep te 
doen op gemeentelijke regelingen of fondsen. Meer informatie of inschrijven? Neem 
contact op met Cor van den Bosch, tel 06 50638128 of email voorzitter@pvge-best.nl 
 
 

“Sport en Beweeg” 
verwelkomt graag nieuwe leden 

 
Sport en Beweeg, dat klinkt als een gebod en eigenlijk is het dat ook voor iedereen die zijn 
gezondheid belangrijk vind, maar Sport en Beweeg is ook de naam van de activiteit 
waaronder Sandra Versteegen vele senioren in Best professioneel begeleidt om op een 
gezellige manier iets aan hun conditie te doen. Dat doet ze inmiddels al 15 jaar, en zij 
startte deze activiteit ooit op als vervolg op het GALM programma, toen een veelzijdig 
beweegprogramma voor senioren tussen de 55 en 65 jaar.  
Op dit moment zijn er een vijftal groepen van elk ca 15 senioren die 1 keer per week onder 
haar leiding gezellig aan de slag gaan met een grote variëteit aan eenvoudige 
gymoefeningen en sport-en spel elementen waaraan iedereen naar eigen kunde kan 
deelnemen.  
Mocht je interesse hebben, kom dan eens geheel vrijblijvend kijken in de Sporthal 
Naestenbest aan de Pr. Beatrixlaan 27 bij een van de volgende Sport en Beweeg uurtjes: 
Op maandagmiddag om 13.30, op dinsdagmorgen om 9.00 uur of om 10. 00 uur of om 
11.00 uur of op donderdagmiddag om 13.30. Voor meer informatie kun je ook Sandra 
bellen op 06-30390013 of mailen naar sanversteegen@hotmail.com 
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Gezelligheid vind je bij De Inloop 
 
 

‘De Inloop’, onder die naam zijn al vele jaren lang senioren bij elkaar gekomen in het 
gebouw van het Rode Kruis. Want sociaal contact is voor senioren belangrijk, realiseerde 
men zich altijd al. Maar toen het Rode Kruis had besloten dat het organiseren van sociale 
activiteiten niet  meer tot hun kerntaak behoorde en het gebouw werd overgedragen aan 

de SeniorenRaadBest, waren KBO en PVGE er als 
de kippen bij om deze inloop-activiteiten voort te 
zetten. Want de behoefte aan sociaal contact is nog 
steeds actueel, misschien zelfs actueler dan ooit. Dat 
kwam ook uit de enquête, die onlangs nog onder 
PVGE-leden is gehouden.  
 
Iedereen is welkom 
Enkele maanden geleden is De Inloop weer 
begonnen in hetzelfde gebouw, dat nu het ‘Senioren 
Trefpunt’ heet. Het is vrij toegankelijk voor iedereen. 
Je hoeft dus nergens lid van te zijn. Iedereen kan 
gewoon binnenlopen om een kopje koffie of thee te 

drinken en gezellig te kletsen met de anderen die er zijn. Dat kan op dinsdag-, woensdag- 
en donderdagmiddag  tussen half twee en vijf uur – en ‘s woensdags ook ‘s morgens van 
tien tot twaalf. Je kunt ook actief 
zijn met  koersballen op 
donderdagmorgen, kienen om de 
twee weken en binnenkort wordt er 
ook weer muziek gespeeld op de 
zondag. Altijd staat gezelligheid 
voorop. Dus: loop ‘s in……!  
Je vindt De Inloop in het Senioren 
Trefpunt aan de  Molenveste 
(zijstraat van de Molenweg), schuin 
tegenover de molen. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor dat alles zijn ook vrijwilligers 
nodig, die het leuk vinden om te assisteren bij de genoemde activiteiten.  Je hoeft geen 
leiding te geven, want dat gebeurt al door mensen die dat al jaren doen,  maar gewoon 
helpen met de koffie en andere alledaagse dingen.  Heb je interesse? Wip dan gewoon 
eens binnen om te zien hoe het eraan toegaat. Heb je nog vragen, bel dan de beheerder 
van Senioren Trefpunt,  Sjef van Gastel, telefonisch bereikbaar onder 06-83214814. 
 
 
 
 
 


