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Nieuwsbrief nr. 74 – november 2022    
 

Interessante Infobijeenkomst op 1 december in Prinsenhof 

 Wat zijn je rechten als patiënt? 

 

Over een interessant onderwerp gaat de komende infobijeenkomst van de Seniorenraad 

op 1 december: Patiëntenrecht. Jan Willem Populier van GGD Zuid-Oost Brabant komt 

ons dan vertellen welke rechten en mogelijkheden je als patiënt allemaal hebt, wat je 

daarmee kunt bereiken en wat je dan verwachten mag. 

 

.Het gaat o.a. over 

–  het recht dat iedereen heeft op inzage in zijn me- 

    disch dossier, 

–  het recht op het indienen van een klacht, die be- 

    handeld moet worden, 

–  het recht op een second opinion (= een tweede 

    arts inschakelen om zijn mening te geven over 

    de medische diagnose, het voorgesteld behandel- 

    plan of een lopende behandeling van je eigen arts). 

 

Het zijn zaken waarvan je wel eens wilt weten hoe het 

nu precies in zijn werk gaat, hoe je er gebruik van 

kunt maken, wat dan in gang gezet wordt en wat je 

ervan mag verwachten.  

Ook komen aan de orde: hoe medische gegevens tussen medische behandelaars via het 

LSP (Landelijk Schakelpunt) worden uitgewisseld en welke invloed je daarop hebt, het 

recht op informatie, het recht op privacy en het recht op toestemming. Uiteraard kun je 

vragen hierover stellen, die de spreker zal beantwoorden. 

   

Deze informatiebijeenkomst is een initiatief van 

SeniorenRaadBest, afgestemd met het project 

Gezond Best samen fit. Iedereen is welkom. 

Als bijdrage voor de aangeboden koffie en thee 

vooraf en in de pauze wordt bij de entree een bij-

drage gevraagd van € 2, -  

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 

16.00 uur.   
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KerstProms 2022 

  Er zijn nog kaarten te koop, maar wacht niet met inschrijven... 

……. tenminste als ook jij wilt genieten van een prachtig kerstconcert op 17 december in 

die prachtige concertzaal van de kazerne van Oirschot. Hoewel deze zaal ruimte biedt aan 

niet minder dan 650 gasten, zijn hiervan al ruim 500 plaatsen vergeven.  

Hoog tijd dus om nu in actie te komen en online jouw kaartje te kopen op:  

                        ticketview.nl/shop/seniorenverenigingpvgebest  

Je krijgt dan een mail teruggestuurd met het e-ticket, dat je moet uitprinten. Heb je zelf 

geen internet, email of printer, of hou je niet van online boeken, dan kun je je kaartje 

krijgen bij het Senioren Trefpunt (tegenover de molen) op elke dinsdagmiddag tussen 

15.00 en 17.00 uur. Daar zorgt Rob Bol, de penningmeester van de PVGE, ervoor dat je 

ticket wordt besteld en uitgeprint. 

 

Wie treden er op? 

Op deze avond komt de Marinierskapel der Koninklijke Marine met 53 topmusici spelen 

met Dennis van Aarssen als solist. De kapel heeft een bijzonder hoog niveau die moeite-

loos kan schakelen van klassieke meesterwerken naar een spetterend show- en bigband 

repertoire. Solist Dennis van Aarssen kennen we als winnaar van ‘The Voice of Holland’ in 

2019. Zij brengen samen een programma dat jong en oud zal aanspreken.  

Dit concert is een initiatief van de seniorenverenigingen van Best, gefaciliteerd door het 

ministerie van Defensie. 

 

Vervoer nodig? 

Geen probleem. Stuur een e-mail naar kerstproms.2022@gmail.com of  bel 06 19422000 

en wij zorgen voor iemand die u komt ophalen en met wie u kunt meerijden. Ook voor 

mensen met een mobiele beperking zijn plaatsen gereserveerd. Neem ook hiervoor 

contact op met het hierboven vermelde emailadres / telefoonnummer.  

 

http://ticketview.nl/shop/seniorenverenigingpvgebest
mailto:kerstproms.2022@gmail.com
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Wat kost het? 

Een 1e rang kaartje kost € 20, een 2e rang kaartje € 15. De opbrengst van dit concert 

komt geheel ten goede aan het project Gezond Best samen fit.  

Omdat er voor de kazerne verscherpte veiligheidsmaatre-

gelen gelden moet u bij uw bestelling, naast uw email-

adres, ook uw voornaam (zoals in ID), achternaam, ge-

boortedatum en -plaats opgeven en het type en nummer 

van uw identiteitsdocument, dat u op de bewuste dag bij de 

kazernepoort moet kunnen laten zien.  

Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ca 22.00 uur. 

In de pauze krijgt u gratis koffie/thee aangeboden. Na het 

concert wordt u uitgenodigd om in kerstsfeer nog gezellig 

na te borrelen. 

 

LEV Best zoekt vrijwillige energiecoaches! 

 

Wil ook jij een steentje bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid en huishoudens 

die moeten rondkomen van een laag inkomen helpen hun energierekening te verlagen? 

LEV Best zoekt vrijwilligers die als vrijwillige coach aan de slag gaan bij Bestse huishou-

dens, met name bij huurders. 

 

Waarom doen we dit?  

Bestenaren willen graag energie besparen, maar vragen zich af hoe. Energiecoaches 

kunnen helpen om met makkelijke maatregelen een maximale besparing te boeken. Dat 

kan per huishouden jaarlijks honderden euro’s besparen. En het bespaart per woning 

gemiddeld 100 kilo CO2  per jaar. 

 

Wat ga je als energiecoach doen? 

Als energiecoach ga je op huisbezoek bij Bestenaren met een minimum inkomen. Je helpt 

hen meer inzicht te krijgen in hun 

energiegebruik. Je biedt concreet 

advies op maat en gratis energie-

besparende maatregelen aan, zoals 

ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, 

energiebesparende douchekop of 

het inregelen van de verwarming. 

Wanneer nodig help je met het 

plaatsen van deze producten met 

als doel het energieverbruik struc-

tureel te verlagen. Je creëert samen 

een gedragsverandering en daar-

mee het besef dat iedereen actief invloed heeft op zijn/haar energieverbruik. 

 

Wij zoeken: 

 • Je bent proactief en wilt je graag inzetten voor andere Bestenaren 

 • Je vindt het leuk om bij verschillende mensen over de vloer te komen 

 • Je vindt duurzaamheid en energiebesparing boeiende onderwerpen 
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 • Je bent minstens 6 uur per maand beschikbaar om op huisbezoek te gaan 

    (wanneer het jou uitkomt). 

 • Je kunt op zeer korte termijn beginnen om mensen nog deze winter te helpen. 

 

Wij bieden: 

• E-learning voor energiecoaches van het Regionaal Energieloket die ook toepasbaar is 

voor je eigen omgeving 

• Professionele ondersteuning door coördinator, via bijeenkomsten en intervisiemomenten 

• Je kunt een verschil maken in het leven van mensen en voor het klimaat 

• Km vergoeding indien nodig 

• Vrijwilligersbeleid met diverse gratis trainingsmogelijkheden en waarderingsactiviteiten. 

 

Direct aanmelden of meer weten?  Neem contact op met Jana Pavlova, telefoon (di, woe, 

do) 06-15855016 of mail naar jana.pavlova@levgroep.nl 

 

Zo houd je je hart gezond 

Tja, de opkomst bij de infobijeenkomst op 10 november van de SeniorenRaadBest in het 

Prinsenhof viel deze keer wat tegen. En dat was jammer, want het verhaal dat Chris Kinders 

van GGD Zuid-Oost Brabant op 10 

november bracht, was niet alleen zeer 

onderhoudend, maar voor ons allen 

letterlijk van levensbelang.  

Wist u bijvoorbeeld dat: 

◆ er in elke week 300 

Nederlanders een hartstilstand 

krijgen, waarvan minder dan 

10% wordt gered,  

◆ dat chronische stress heel 

slecht is voor hart en bloedva-

ten. Aanhoudende stress leidt tot een verhoogde waarde van het stresshormoon 

cortisol in je bloed, waardoor o.a. je bloeddruk stijgt. Daarnaast geeft een verhoogd 

cortisolgehalte meer kans op aderverkalking.  

◆ roken het verouderingsproces versnelt en dat stoppen met roken altijd loont, 

◆ dat gezonde voeding o.a. betekent: veel variatie (denk ook eens aan al die vergeten 

groenten), weinig zout, weinig verzadigd vet (pas op met koeken en gebak), veel 

groente en fruit, weinig alcohol en 2 liter vocht per dag,   

◆ het belangrijk is om elke dag minstens 30 minuten matig intensief te bewegen (tip: 

probeer het bewegen gewoon in te passen in het dagelijks leven – neem die trap!) 

◆ dat bewegen ontzettend veel voordelen oplevert (meer kracht, betere spijsvertering en 

stoelgang, betere slaap, gewichtscontrole, sterkere botten, soepele spieren en 

gewrichten, meer energie, meer weerstand, meer uithoudingsvermogen, afremmen en 

voorkomen van aandoeningen enz. )  

◆ dat er belangrijke signalen zijn die wijzen op mogelijke hart- en vaatziekten zoals pijn op 

de borst (angina pectoris) maar bijv. ook tandpijn, het snel buiten adem voelen, 

benauwd voelen,   

mailto:jana.pavlova@levgroep.nl
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◆ een verhoogde bloeddruk ( > 160/90) op de duur slagaders beschadigt met de kans op 

een beroerte of hartinfarct. 

◆ wat gezond is voor je hart ook gezond is voor je hersenen. Uit onderzoek blijkt dat 

mensen die op middelbare leeftijd veel risicofactoren met zich meedragen, zoals 

weinig beweging en een hoge bloeddruk, niet alleen meer kans hebben op 

hartproblemen, maar ook op dementie. Het brein krijgt namelijk twintig procent van 

al het bloed dat het hart richting de rest van het lichaam pompt. Het is daarmee het 

best doorbloede orgaan.  

◆ zo n’ 80 procent van alle hart- en vaatziekten kan voorkomen worden door gezond 

te leven. Roken, diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht zijn de grootste 

boosdoeners bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Mensen met hart- en 

vaatziekten vertonen een versnelde achteruitgang van het denkvermogen naarmate 

ze ouder worden.  

 

Gemeente Best helpt met noodfonds 
 bij het betalen van energierekening. 

 

Op verschillende manieren kunnen mensen met een laag inko-

men nu hulp krijgen bij het betalen van hun energierekening:  

1. via een energietoeslag van het rijk en  

2. via het noodfonds dat de gemeente Best onlangs in het leven 

heeft geroepen. 

 

Energietoeslag 

Voor mensen met een laag inkomen is er eenmalige ondersteu-

ning via een energietoeslag van het rijk (maximaal € 1.300). Deze is voor mensen met een 

laag inkomen, namelijk: 

–  vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het voor een alleenstaande met een maande- 

    lijks inkomen niet hoger dan € 1.397,27 en voor gehuwden niet hoger dan € 1.892,81. 

–  ben je jonger, dan zijn deze grenzen voor een alleenstaande € 1.256,08 en voor 

    gehuwden € 1.794,40. 

Kom je in aanmerking? Dan moet deze energietoeslag wel digitaal worden aangevraagd. 

Ga daarvoor naar gemeentebest.nl/energietoeslag en klik op ‘Start de aanvraag’.  

Je moet bij de aanvraag je Burgerservicenummer opgeven. Ben je niet digitaal of heb je 

daarbij hulp nodig, maak dan een afspraak bij Bestwijzer via tel. nummer 0499-770100. 

Noodfonds  

Daarnaast heeft de gemeente Best onlangs een extra regeling in het leven geroepen voor 

inwoners die in de knel komen met het betalen van hun hogere energierekening, namelijk 

een Noodfonds. Er zit € 150.000 in dit noodfonds.  

Informatie hierover vind je op gemeentebest.nl/noodfonds. Wil je weten of je in aanmer-

king komt voor dit noodfonds? Stuur dan een mail naar Lumens in Best: 

www.lumenswerkt.nl/locaties/bestwijzer of bel Lumens Best op werkdagen tussen 9.00 en 

12.00 uur via 0499-770100. Je kunt daarvoor ‘s morgens ook binnenlopen bij Bestwijzer: 

Zonnewende 173 in Best. Of je in aanmerking komt wordt bepaald via maatwerk. 

 

 

http://gemeentebest.nl/energietoeslag
http://gemeentebest.nl/noodfonds
https://www.lumenswerkt.nl/locaties/bestwijzer/
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Kom op 3 december gezellig langs op de 

multiculturele markt in ‘t Tejaterke  
 

Een gezellige multiculturele markt in ‘t Tejaterke, door en voor inwoners van Best! Voor 

jong en oud. Het is op zaterdag 3 december tussen 11.00 en 15.00 uur. Er zijn 

verschillende kramen met lekkere zelfgemaakte hapjes, zelfgemaakte kerstversiering, 

spullen uit ons kringloopwinkeltje, verschillende leuke Hollandse spellen voor jong en oud, 

er wordt een modeshow gehouden, kinderen kunnen worden geschminkt en de Sint en 

Piet komen ook nog op bezoek (tussen 12.30-13.30)!  

 

Er is ook een huiskamer waar je gezellig een kopje koffie kunt drinken en een praatje kunt 

maken. Voor ieder wat wils dus! We hopen er een gezellige ochtend en middag van te 

maken. Het wordt georganiseerd door de Actieve Vrouwengroep in samenwerking met 

LEVBest. Entree is gratis. Hopelijk tot dan! 

 

 

 


