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Nieuwsbrief nr. 73 – oktober 2022    
 
 

 

KerstProms 2022 

 

Kijkt u ook uit naar een mooie Kersttijd? Met een prachtig Kerstconcert?  
Op zaterdag 17 december kunt u dit jaar weer naar een KerstProms in de mooie concert-
zaal op de kazerne van Oirschot. Het is op initiatief van PVGE-Best, KBO-Best en Senio-
renRaadBest, gefaciliteerd door de Koninklijke Landmacht i.h.b. het Facilitair bedrijf 
Oirschot en 13 Lichte Brigade. 
Op deze avond komt de Marinierskapel der Koninklijke Marine met 53 topmusici spelen en 
met Dennis van Aarssen als bijzondere solist. De kapel o.l.v. Rob Horsting heeft een 
bijzonder hoog niveau. Zij schakelen moeiteloos over van klassieke meesterwerken naar 
een spetterend show- en bigband repertoire.  Solist Dennis van Aarssen, bekend als win-
naar van ‘The Voice of Holland’ in 2019, zingt vooral jazz en Nederlandstalige muziek.  
De Marinierskapel met solist garanderen een programma dat jong en oud zal aanspreken.   
 
Het concert begint om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) en duurt tot 22.00 
uur. In de pauze krijgt u gratis koffie/ 
thee aangeboden. Na het concert wordt 
u uitgenodigd om in kerstsfeer nog ge-
zellig na te borrelen.  
De opbrengst van dit concert komt ten 
goede aan het project GezondBest 
Samen Fit, voor het houden van work-
shops voor scholen en 55-plussers, ge-
richt op positieve gezondheid.  
 

foto Freke van der Esch 

Hoe komt u aan kaartjes? 

Kaartjes voor dit concert kunt u alleen online kopen en wel via het adres 
  
ticketview.nl/shop/seniorenverenigingpvgebest  
 
Een 1e rang kaartje kost € 20, een 2e rang kaartje € 15. De kaartverkoop is vanaf 17 
oktober t/m 14 december. Omdat er voor de kazerne verscherpte veiligheidsmaatregelen 
gelden, moet u op uw bestelling, naast uw emailadres, ook uw geboortedatum en -plaats, 
voornaam (zoals in ID), achternaam en het nummer van uw identiteitsdocument 
(id.kaart/paspoort/rijbewijs) opgeven. Let op: u kunt uw ticket niet doorgeven aan iemand 
anders, tenzij u dat uiterlijk 48 uur vóór de voorstelling meldt, bij voorkeur via email 
kerstproms.2022@gmail.com, eventueel via tel: 06 19422000 

 

https://www.ticketview.nl/shop/seniorenverenigingpvgebest
mailto:erstproms.2022@gmail.com
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U krijgt het bestelde ticket via email toegestuurd om zelf uit te printen. Vergeet op de dag 
van het concert niet om naast het ticket ook het opgegeven identiteitsbewijs mee te 
nemen. Voor mensen met een mobiele beperking en hun begeleider zijn speciale plaatsen 
gereserveerd. Meld dat wel van tevoren via bovengenoemd email-adres.  
Hebt u vervoer nodig? Meld dat dan ook via hetzelfde emailadres. Er zal dan gezocht 
worden naar iemand met wie u kunt meerijden. Mensen die met het online bestellen en het 
uitprinten van het ticket graag hulp krijgen kunnen zich melden bij het Senioren Trefpunt 
op een dinsdagmiddag van 8 november tot 6 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur. 
 

Themabijeenkomst  Seniorenraad in Prinsenhof 

“Patiëntenrecht” 

     

Op 1 december komt de heer Jan Willem Popelier van GGD Brabant Zuid-Oost in het 
Prinsenhof voorlichting geven over hoe je gebruik kunt maken van je zogenaamd 
‘Patiëntenrecht’ op informatie die over je staat opgeslagen in allerlei dossiers. 
Het zal o.a. gaan over: : 
 •  hoe krijg ik inzage in de informatie over mijn dossiers? 
 •  hoe krijg ik inzage in mijn medische dossiers? 
 •  het recht om toestemming te verlenen of te weigeren 

 •  het delen van medische gegevens via het LSP (Landelijk 

    Schakelpunt)  

 •  wat houdt het ‘recht op privacy’ in?  
 •  hoe kan ik een klacht indienen?  
 •  hoe kan ik over iets een second opinion aanvragen?  
 •  wat als ik zogenaamd ‘wilsonbekwaam’ ben verklaard?  
 
Zoals gebruikelijk bij informatiebijeenkomsten van de 
seniorenraad is iedereen van harte welkom. Als bijdrage voor 
de aangeboden koffie en thee vooraf en in de pauze wordt bij de entree een bijdrage 
gevraagd van € 2 - De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
 
 

Voorlichtingsbijeenkomst  Seniorenraad in Prinsenhof 

“Houd je hart gezond” 

 

Op donderdag 10 november komt de heer Chris Kinders een voorlichtingsbijeenkomst 
verzorgen in de Prinsenhof over een gezonde levensstijl. Motto: houd uw hart en 

bloedvaten in conditie! Er komen verschillende 
leefstijlfactoren aan bod: voeding, bewegen, roken 
en stress. Ook risicofactoren als overgewicht, 
cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes mellitus. 
Daarnaast worden de meest voorkomende hart- en 
vaataandoeningen benoemd.  
 
Deze voorlichting is een initiatief van de Senioren-
RaadBest in afstemming met het project Gezond-
Best Samen Fit. 
Zoals gebruikelijk bij informatiebijeenkomsten van 
de seniorenraad is iedereen van harte welkom. Als 
bijdrage voor de aangeboden koffie en thee vooraf 
en in de pauze wordt bij de entree een bijdrage 
gevraagd van € 2 -  
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Doe de huistest ‘valpreventie’    

 In 2021 overleden meer dan 5000 senioren na een val  

 

U weet het ondertussen al wel: Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op een val. En 
soms is dat met een heel vervelende afloop. Vorige week kwam het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) met de valcijfers van het vorig jaar: Triest maar waar: In Nederland 
waren maar liefst 5428 mensen aan een val overleden. En de overgrote meerderheid, 
5209, was 65 plusser; dat is 96 %. En maar 4% mensen onder de 65, ook al waren dat er 
nog altijd 219. 

Schrikken  
Nog iets om van te schrikken: omgerekend naar het aantal 
inwoners van Best (30.745)  komen er jaarlijks 47 Bestenaren 
om het leven door een val. In heel Nederland komt er  om de 5 
minuten iemand vanwege een val op de Spoedeisende Hulp in 
het ziekenhuis terecht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
zorgkosten van valpartijen de pan uitrijzen: € 1,2 miljard per jaar, 
ofwel  €70 per inwoner. 
 

En nu iets positiefs 

Voor het eerst heeft de regering valpreventie opgenomen in het regeerakkoord. Zij willen 
het tij keren door aan de gemeentes geld beschikbaar te stellen om er gericht mee aan de 
gang te gaan. Denk aan bewegingsprogramma's, huistesten, woningaanpassingen, 
seniorenwoningen en hulpmiddelen. 
 

Tip: huistest  
Tip: u kunt gratis een huistest aanvragen bij SeniorenRaadBest waarbij u te horen kunt 
krijgen hoe ‘valgevoelig’ uw woning is. En wat daar aan te verbeteren valt. U kunt deze 
huistest aanvragen op website  www.seniorenraadbest.nl  onder Werkgroepen > Wonen > 
Digitale huistest  
 

 

Fijn samen gymmen bij Sandra’s “Sport en Beweeg”   

Nieuwe senioren worden hartelijk ontvangen 

 

Sandra staat al klaar om u met open armen te ontvangen. En 
dat zullen ook de al wat oudere mannen en vrouwen doen, 
die in haar groepen wekelijks de gymoefeningen uitvoeren, 
die zij voordoet. Nu al 17 jaar geleden startte ze in sporthal 
Naastenbest haar veelzijdig beweegprogramma “Sport en 
Beweeg” voor senioren tussen de 55 en 65 jaar. Omdat het er 
altijd zo gezellig is, blijft iedereen nog steeds elke week 
meedoen. Inmiddels is de oudste deelnemer de 80 al lang 
gepasseerd.  
 

Sandra Versteegen begeleidt nog steeds haar groepen 
professioneel op een gezellige manier. Het gaat erom in conditie te blijven en daarvoor zijn 
er steeds weer andere oefeningen en spelletjes. 
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 spelelementen waaraan iedereen naar eigen kunde kan 
deelnemen.  

http://www.seniorenraadbest.nl/
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` 
Er is een groep op maandagmiddag om 13.30 uur, drie groepen op 
de dinsdagmorgen nl. om 9.00 uur, 10. 00 uur en 11.00 uur. En op de 
donderdagmiddag kunt u meedoen om 13.30 uur.  
Het leuke is ook nog dat elke groep na afloop samen een kopje koffie 
gaat drinken in de sportbar ernaast  waarbij de laatste nieuwtjes wor-
den uitgewisseld. 
  
Mocht je interesse hebben, kom dan eens geheel vrijblijvend kijken in 
de Sporthal Naastenbest aan de Prins Beatrixlaan 27 bij een van de volgende Sport en 
Beweeg uurtjes: Voor meer informatie kun je Sandra bellen op 06-30390013 of mailen 
naar sanversteegen@hotmail.com.  
 
 
 

Mirjam van Schijndel gaf indringende voordracht  

over de laatste levensfase 

 
Wat te doen als je te horen krijgt dat jij of je geliefde niet zo 
lang meer te leven heeft? Deze vraag houdt veel oudere 
mensen bezig, bleek op donderdag 6 oktober toen in de grote 
zaal van Prinsenhof alle stoelen bezet waren bij de voordracht 
van Mirjam van Schijndel over de laatste levensfase, georgani-
seerd door SeniorenRaadBest. Vanuit haar dagelijkse pro-
fessionele achtergrond gaf Mirjam veel informatie en inzicht 
over het stervensproces en de weg daar naartoe. Ook gaf ze 
een indringende boodschap: deins er niet voor terug om hier-
over nu al goed na te denken en om datgene wat je wel of niet 
wilt nu al op papier te zetten – in een ‘wilsbeschikking’ en/of 
‘levenstestament’. 
 
Het gaat over vragen als:  
– wil je wel of niet gereanimeerd worden bij een hart- of ademstilstand? 

– welke medische behandelingen wil je niet meer ondergaan? 

– wil je bij een coma in leven gehouden worden? 

– wil je orgaan- of weefseldonatie of -transplantatie? 

– wil je tot het einde bij bewustzijn blijven? 

– als je niet meer zelf in staat bent beslissingen te nemen (bijv. vanwege dementie), aan 
   wie geef jij dan de bevoegdheid om namens jou medische beslissingen te nemen? 

– wil je het liefst thuis overlijden, in een verzorgingshuis, ziekenhuis of hospice? 

– wie krijgt voor en na je overlijden de beschikking over je 
   digitale gegevens (websites, accounts en passwords)? 

 
Belangrijk is dit alles met je geliefden en je huisarts te be-
spreken, te beschrijven en te ondertekenen. Zodat ook je 
geliefden weten wat jouw wensen zijn en je huisarts het in zijn 
dossier over jou kan opnemen, ernaar kan handelen en kan 
doorgeven aan het ziekenhuis als het zover komt. 
Wil je ook regelen door wie en hoe financiële zaken namens 
jou uitgevoerd moeten worden als je daar zelf niet meer toe in 
staat bent (‘wilsonbekwaam’)? Dan moet je dat van tevoren 
hebben vastgelegd in een zogenaamd ‘levenstestament’, te 

bespreken en af te sluiten bij een notaris.  

mailto:sanversteegen@hotmail.com
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Ook besprak Mirjam de verschillende manieren waarop je het stervensproces bewust kunt 
ondergaan en zelf kunt beïnvloeden: 
●  Palliatieve zorg: alle zorg die er gegeven wordt wanneer genezing niet meer mogelijk is.  
●  Terminale zorg; zorg op het moment dat de levensverwachting 3 maanden of korter is, 

deze is niet alleen gericht op lichamelijke klachten - indien nodig 24 uur per dag, 7 
dagen in de week- kan thuis worden gegeven, in een verpleeghuis, ziekenhuis, hospice 
of bijna-thuis-huis (in Best: “de Vlinder”).  

●  Versterving: bewust stoppen met eten en drinken – onder begeleiding van een arts 
     waardoor je binnen 1 à 2 weken op een vredige manier zult overlijden. 
●  Palliatieve sedatie: een normale medische handeling, waarbij het bewustzijn in de laat- 
    ste levensfase wordt verlaagd met als doel het lijden te verlichten (niet om te bereiken 
    dat de patiënt eerder sterft). 
●  Euthanasie; opzettelijk beëindigen van het leven, wat uitgevoerd wordt door een arts op 
    uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Beoordeling gaat via een verplichte wettelijke vast- 
    gestelde procedure.  
 
Het belangrijkste advies van Mirjam: bereid je voor op de laatste pe-
riode van het leven, lees er iets over als er nog niets aan de hand is. 
Dat kan helpen om de realiteit onder ogen te zien als het einde na-
dert. Naarmate je meer weet over het sterven, je er vertrouwder mee 
bent, kun je als familielid meer aanwezig zijn in de laatste momenten 
en als stervende waardevolle herinneringen nalaten voor wie blijft 
leven. Nadenken over het einde van het leven is een uitnodiging om 
met meer kwaliteit te leven.  
 
Tot slot wees Mirjam er op hoe belangrijk het contact, de steun,  medeleven en het 
houvast is dat je mekaar geven kunt voor en tijdens het stervensproces.  
 
 

Seniorenraad zoekt nieuwe penningmeester 

 
Het bestuur van SeniorenRaadBest is op zoek naar een penningmeester. De huidige 
penningmeester, Giel van Schijndel, is volgens rooster aftredend. Hij zal de financiële 
administratie tot het einde van dit jaar voeren en zorgen voor een goede  verantwoording 
en zorgvuldige overdracht naar zijn opvolger.   
 
De functie van penningmeester omvat de gebruikelijke taken zoals verrichten van 
betalingen en het voeren van de financiële administratie. Maandelijks bereidt de pen-
ningmeester samen met de voorzitter en secretaris de bestuursvergaderingen voor. 
Jaarlijks moet verantwoording afgelegd worden naar de gemeente Best die de activiteiten 
van de seniorenraad subsidieert, inclusief de activiteiten in het  Senioren Trefpunt. 
Periodiek vindt er overleg plaats met de wethouders over de taken en rol van de 
seniorenraad en de voortgang van activiteiten.  
Uiteraard is de huidige penningmeester bereid om eventueel verdere toelichting te 
verschaffen. 
 
Hebt u interesse in deze taak, neem dan contact op met de voorzitter Frans den Dekker 
op 0499-372606 of 06-53747823.  
 
 
 

 


