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Nieuwsbrief nr. 72 – februari 2022    
 

   

Komt allen naar de Paasproms! 

 Op zaterdag 9 april 2022 

 

De traditionele Kerstproms in de kazerne van Legerplaats Oirschot kon vanwege corona 
niet doorgaan, dus daarom: Paasproms!  En wel op zaterdag 9 april 2022 vanaf 19.30 uur. 
De concertzaal opent haar deuren om 19.00 uur en de poort van de kazerne gaat al vanaf 
18.15 uur open. Let op: legitimatie en QR-pas zijn verplicht!  

 
Het is de 'Fanfare Bereden Wapens' van de Koninklijke Landmacht, die ons gaat verras-
sen met opgewekte klanken. Hun repertoire is erg gevarieerd: modern en klassiek, voor 
jong en oud. De fanfare bestaat uit 22 muzikanten en heeft als thuisbasis: de van Brede-
rode kazerne in Vught.  

Ook zal het een genot zijn om te luisteren en te kijken 
naar de soliste Marjolein Teepen, een getalenteerde 
sopraan en danseres, die al vele rollen heeft gespeeld 
in bekende musicals zoals Tijl Uilenspiegel, Een Mid-
zomernachtsdroom en Alice in Wonderland en zij was 
‘alternate Evita’ in de gelijknamige musical.  
 

De toegangsprijs van deze Paasproms bedraagt   
€ 20 voor de 1e rang en € 15 voor de 2e rang.  
De kaartverkoop gaat via de webpagina 
https://kbobest.nl/agenda/evenement/18-paas-proms 

 

https://kbobest.nl/evenement/18-paas-proms
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en start op dinsdag 8 februari. De opbrengst is ten bate van het project 
‘GezondBest Samen Fit’. De organisatie is in handen van 
SeniorenRaadBest, KBO-Best en PVGE-Best.  
 
Het is voor KBO- en PVGE-leden ook mogelijk om je met een speciale 
bus naar de concertzaal op de kazerne te laten vervoeren – en weer 
terug. De bus vertrekt om 18.30 uur vanaf Prinsenhof en om 19.45 uur 
vanaf het Wilhelminaplein. Het kost € 7,50 Je moet je voor de bus wel vantevoren 
aanmelden via een inschrijfformulier in Actief of Prikbord.  

 
 

Mantelzorgondersteuning, waar kun je terecht? 

  
Mantelzorg houdt in dat je zorgt voor een fa-
milielid, vriend(in), kennis of buur met een 
chronische ziekte, een lichamelijke, verstan-
delijke of zintuiglijke beperking of psychiatri-
sche problematiek. Velen van ons krijgen daar 
vroeg of laat mee te maken en meestal over-
komt het je. Het is dan goed om te weten waar 
je terecht kunt voor hulp, want overbelasting 
ligt al snel op de loer. 
  
Het is goed om te weten dat er in Bestwijzer 
bij LEV-Best een Steunpunt mantelzorg is. 
Hier kun je terecht voor:  
    • Informatie, advies en begeleiding 

    • Emotionele en praktische ondersteuning 

    • Cursusaanbod en themabijeenkomsten 

    • (Ontspannings)activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen 

    • Speciaal aanbod voor jonge mantelzorgers (t/m 18 jaar) 
 
Je kunt je bij het steunpunt aanmelden als mantelzorger. Je ontvangt dan gratis de 
nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten voor mantelzorgers.  
Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.levbest.nl/locatie/bestwijzer.  
Ook is er van deze website een brochure te downloaden met een veelheid aan informatie. 
 

Een mantelzorgwoning 

Wil je als mantelzorger dichter bij degene wonen 
waarvoor je zorgt? Dan kun je ervoor kiezen om 
een mantelzorgwoning bij of aan je eigen huis te 
laten bouwen. Daar is geen vergunning van de 
gemeente voor nodig.  
Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning 
op het terrein van je eigen huis. Deze woning is 
bedoeld voor degene die je verzorgt, maar je kunt 
ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat 
geval woont degene die je verzorgt in het bijbe-
horende huis. Je kunt een kant-en-klare 
mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of 
hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. 

Ook kun je een bestaand bouwwerk bij je huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen 
tot mantelzorgwoning. Lijkt jou een mantelzorgwoning een reële optie? Dan is het goed je 
verder te oriënteren. Daarvoor verwijzen we naar de volgende sites: 

http://www.levbest.nl/locatie/bestwijzer
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     • www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning   
Dit is de site van – voorheen Mezzo – met veel achtergrondinformatie zoals de geldende 
regels en hoe je aan een mantelzorgwoning kunt komen.  

    • www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/hoe-regel-ik-een-mantelzorgwoning   
Deze site, gesponsord door de Rabobank bevat allerlei nuttige informatie over zorg, 
zelfstandig wonen en alle financiële aspecten daarvan. 

 

 
De Wmo cliëntondersteuners staan voor je klaar  

als je hulp vanuit de Wmo nodig hebt. 
 

Nu wij, ouderen, steeds langer thuis blijven wonen, 
komen we gaandeweg steeds meer in situaties waarbij 
we een beroep moeten doen op Wmo-ondersteuning 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zoals voor hulp 
in het huishouden, extra voorzieningen in de woning, 
een rolstoel of scootmobiel, een pasje voor goedkoop 
taxivervoer en treinreizen, enz.  
Hiervoor moet je tegenwoordig naar de gemeente, waar 
je in een gesprek met een ‘Wmo-klantmanager’ vertelt 
wat jouw situatie is en er wordt bekeken of je de ge-
vraagde ondersteuning nodig hebt via de gemeente – of 
dat je er zelf of iemand in je directe omgeving (partner, 
dochter, goede kennis) voor kan zorgen.. 

Als je ertegen op ziet 
Het kan best zijn dat je tegen zo’n Wmo-aanvraaggesprek opziet. Gelukkig zijn er mensen, 
‘cliëntondersteuners’, die je daar graag in bijstaan. Een cliëntondersteuner kan je van te-
voren al op de hoogte brengen van allerlei mogelijkheden voor jouw hulpvraag en wat het 
je kost. Ook is de cliëntondersteuner tijdens het gesprek met de Wmo-klantmanager erbij 
aanwezig om jouw belangen te verdedigen. Zij kunnen je ook daarna helpen, bijvoorbeeld 
bij het kiezen van een passende zorgverlener (ZuidZorg, Buurtzorg, Rinette Zorg, Archipel 
Thuis, etc) en het maken van afspraken. Wettelijk gezien, is het de taak van een 
cliëntondersteuner om de belangen van de hulpvrager te behartigen en adviezen te geven 
die bijdragen aan het versterken van zijn of haar zelfredzaamheid en participatie. 
Belangrijk is daarbij dat de regie altijd blijft bij de hulpvrager.          

Kies je eigen clientondersteuner 
De cliëntondersteuner die jou zal bijstaan, kun je zelf kiezen. Dat kan een beroepskracht 
zijn vanuit een organisatie waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt (MEE, GGZe, 
ZuidZorg, Archipel)  maar ook een onafhankelijke, goedopgeleide, ervaren vrijwilliger van 
een seniorenvereniging (KBO, PVGE), aangewezen door de Seniorenraad. Zij bieden hun 
service aan alle bewoners van Best. In onze gemeente zijn er momenteel 3 onafhankelijke 
cliëntondersteuners die je kunt bellen of mailen als je ze nodig hebt of ter informatie: 
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                   .         

 

 

Annelies Berende                                         Arida Verburg                     Ben de Klerk  

 

Annelies Berende email: anneliesberende@hotmail.com tel. 06 36514118 

Ben de Klerk email: bjjdeklerk@onsbrabantnet.nl  tel. 06 26973203 

Arida Verburg email: arida.verburg@outlook.com tel, 06 40477162 
 

 
Over het Senioren Trefpunt 

 
Het Senioren Trefpunt, gelegen 
aan de Molenveste, schuin te-
genover de molen is er al vanaf 
begin 2020. De hele week door 
zijn er activiteiten die vrij toegan-
kelijk zijn voor alle senioren in 
Best. Voor wie er nog nooit ge-
weest is, volgen hier een stel 
weetjes die het ook voor u aan-
trekkelijk kunnen maken eens 
binnen te lopen. 

Wist u … 
 
… dat het Trefpunt gezellig en smaakvol is ingericht door vrijwilligers, met kleurrijke 

schilderijen tegen de muren, sfeervolle verlichting, een vitrine met allerlei kunstwerken 
die bezoekers zelf gemaakt hebben en zelfs met een groen binnentuintje,   

… dat het Trefpunt ook het honk is voor verschillende clubs en groepjes van de KBO en 
PVGE die hier wekelijks, tweewekelijks of maandelijks bij elkaar komen zoals de 
schilderclubs, de kaartersclub, de computerclub, de fotoclub en de genelogieclubs, 
maar er wordt ook gekiend en er is 
spelbegeleiding voor slechthorenden,  

… dat er ook vrije inloopochtenden en -
middagen zijn waarop u zomaar kunt 
binnenlopen voor een praatje, een 
kopje koffie of thee en voor de gezellig-
heid, 

… dat het Trefpunt gerund wordt door 
vrijwilligers, onder beheer van de Se-
niorenraad, met een vaste beheerder 

mailto:anneliesberende@hotmail.com
mailto:bjjdeklerk@onsbrabantnet.nl
mailto:arida.verburg@outlook.com
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die ervoor zorgt dat alles tot in de puntjes is geregeld. Met hem kunnen nieuwe 
groepjes – ook van buiten de KBO en PVGE, een afspraak maken om hier geregeld 
samen te komen, bijvoorbeeld om te vergaderen,  

… dat het Senioren Trefpunt ook gebruikt kan worden door werkgroepjes om te 
vergaderen of om er incidentele presentaties te houden. In het weekend kan de ruimte 
ook gereserveerd worden door bewoners van het Heerbeeck voor verjaardagsfeestjes 
en andere bijzondere gelegenheden, 

… dat het Trefpunt vanwege coronamaatregelen de afgelopen tijd helaas niet zo intensief 
bezocht kon worden als de bedoeling was, maar dat er goede hoop is dat dit jaar de 
vaste loop er weer in gaat komen, 

… dat het Senioren Trefpunt beschikt over handige faciliteiten om presentaties te geven, 
zoals een groot beeldscherm en audioapparatuur,  

… dat er ook een eigen keukentje is met een bar, koelkast, afwasmachine, serviesgoed, 
glazen etc.  

    Maar wanneer is er nu precies wat te doen? Dat is in het 
Senioren Trefpunt zelf te zien op een overzichtelijk 
gebruiksschema. U kunt alle activiteiten ook terugvinden in de 
agenda die wordt bijgehouden op de website van de 
SeniorenRaadBest onder tabblad ‘Senioren Trefpunt > 
Agenda. 

Kortom, alles is erop ingericht om het Trefpunt een gezellige ont-
moetingsplek te laten zijn waar het goed toeven is voor de senioren in Best.   
 
Vanzelfsprekend houden we ons in het Senioren Trefpunt op elk moment aan de geldende 
coronaregels. Dat betekent op dit moment dat uw QR code en legitimatie wordt gecon-
troleerd door de dienstdoende gastheer of gastvrouw, dat u een mondkapje gebruikt als u 
rondloopt en dat u sowieso bij klachten thuis blijft. 
 

Hebt u vragen of wilt u reserveringen maken, dan kan dat door de vaste beheerder, Sjef 
van Gastel te bellen op 06-83214814 of een mail te sturen naar  
 trefpunt@seniorenraadbest.nl. 
 
 

 
 

mailto:trefpunt@seniorenraadbest.nl

