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Rijbewijskeuring met korting nu ook in Best 
Moet u gekeurd worden voor een nieuw rijbewijs op uw 75e (was eerst 70e)? U kunt daarvoor als senior goedkoop 
in Liempde terecht bij de keuringsarts Dr. Van Laere, Barrierweg 16, Liempde (tel. 0411–631534 tegen een tarief 
van € 25. Dichter bij huis is het sinds kort dokter Kleijne (De Schakel 1, tel. 0499-464999) die 20% korting geeft aan 
KBO- en PVGE-leden op de normale prijs van € 50. Hij schrijft: “Is het niet onze taak als arts om volgens de nieuwste 
inzichten mensen na te kijken? Na een zorgvuldige keuring krijg je een beeld hoe mensen in het verkeer deelnemen 
met hun eventuele gebreken. Daarom adviseer ik de mensen wat ze moeten doen, als er iets (nog) niet in orde is. 
Nadat ze dat hebben kunnen verbeteren, keur ik ze gratis opnieuw. Ook als er andere lichamelijke gebreken aan 
het licht komen die niet bekend zijn, adviseer ik hen contact op te nemen met hun huisarts, of licht ik deze, na 
toestemming in. Zo kunnen we het verkeer veilig houden én gezondheid verbeteren.” 

 

Film van GPB: ‘Handicap? Hoezo?’ in Prinsenhof op 30 maart 
Op 30 maart wordt in Prinsenhof een avond gehouden waarop het Gehandicapten Platform Best (GPB) 
zich  presenteert en een film vertoont met als titel: ‘Handicap? Hoezo?’  De film, die is gemaakt door Rein 
Gebuis  laat zien hoe mensen met een beperking op een normale manier aan de samenleving kunnen deelnemen. U 
ziet mensen met een zichtbare fysieke beperking, een verstandelijke beperking, een visuele beperking tot mensen 
met een niet-zichtbare beperking. U ziet hen rolstoeldansen, voetballen, zwemmen, fietsen, reizen met openbaar 
vervoer, winkelen en horeca bezoeken. Ook komt de voorlichting aan scholen en de scootmobielclub Best on 
Wheels aan bod. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Anita van Hoof, bekend van Holland’s Got Talent, 
maar ook GPB-bestuurslid. Het begint om 20.00  uur.   
 

Hoe brandveilig is mijn woning? De brandweer vertelt het op 24 maart 
Hebt u in ED ook gelezen over die 3 woningbranden in Eindhoven in enkele dagen tijd? En wist u dat er jaarlijks in 
Nederland 100.000 woningbranden zijn? Meestal zijn het woningen van senioren.....  Op donderdag 24 maart komt 
de Brandweer in Prinsenhof ons alles vertellen over hoe brand te voorkomen en wat te doen als toch eens een 
vlam in de pan slaat, om maar eens iets te noemen. U ziet er filmpjes en kunt vragen stellen. Na de pauze gaat het 
over het risico om te vallen in uw eigen huis en hoe dat risico met eenvoudige aanpassingen te beperken. Deze 
middag wordt georganiseerd door de Seniorenraad en begint om 14.00 uur in Prinsenhof. Het kost 2 euro maar 
daar krijgt u wel een kopje koffie met cake of koekje voor terug.   
 

Hebt u een vraag of klacht over de zorg? 
Als u niet tevreden bent met de wmo-zorg of thuiszorg, zoals huishoudhulp, kunt u terecht bij de 
cliëntondersteuners in Best:  Annelies Berende (tel. 0499-329070 of 06-36514118) of Frans van Rosendaal (tel. 
0499-310966). Zij gaan graag samen met u na of er iets aan te doen is. Hebt u vragen of klachten over andere 
vormen van zorg, dan kunt u ook contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang (tel. 013-2020055, e-mail: 
adviespunt@zorgbelang-brabant.nl). Ook uw familie, vrienden of anderen kunnen dat namens u doen. De 
dienstverlening van Zorgbelang Brabant is gratis en wordt geleverd door onafhankelijke cliëntondersteuners. Zie 
ook de website www.adviespuntzorgbelang.nl 
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Is een 'comfortabele, veilige woning' iets anders voor een vrouw dan voor een man?  

Steeds langer moeten we in ons eigen huis blijven wonen; in verzorgingstehuizen is er geen plaats meer. Moet mijn 
woning niet worden aangepast, veiliger en comfortabeler gemaakt “voor de oude dag”? Zoals een opvang achter de 
brievenbus (niet meer bukken voor de krant) of een extra leuning aan de andere kant van de trap (als je iets moet 
dragen). Zulke tips geeft het platform “Wonen op z’n Best” tijdens een huistest. Het team bestaat nu uit zes heren 
en één dame. Maar verstaan vrouwen niet iets anders onder “een veilig en fijn gevoel in huis”? Welke 
aanpassingen horen daarbij? Het platform wil dolgraag meer dames in haar team. Zes keer per jaar komen ze 
anderhalf uur bij elkaar voor een vergadering of bijeenkomst en de huistesten kosten een of twee middagen per 
jaar. Bent u vrouw en hebt u interesse? Kijk eens op www.wonenopzijnbest.nl en bel met Jo Goossens, tel. 06-
51360418.  
 

Valse mails nemen hand over hand toe. Trap er niet in. 
Hebt u een mail gekregen van het ministerie van VWS waarin staat dat u geld moet overmaken om uw 
zorgverzekering te behouden? Door een nieuwe wet zou iedere Nederlander 100 euro moeten overmaken. Doe je 
dat niet, dan wordt je zorgverzekering beëindigd. Uiteraard is dit flauwekul. De afzenders zijn gewoon op uw geld 
uit. Reageer er niet op; gooi de mail weg. Nepmails zien er tegenwoordig bedrieglijk echt uit. Zo staan uw voor- en 
achternaam erin en ook uw geboortedatum, én het logo van de zogenaamde afzender. Zulk soort nepmails 
verschijnen steeds meer in je mailbox: van het Justitieel Incassobureau (bekeuring betalen) of van de bank (uw 
bankpas inleveren) of een bedrijf (factuur betalen). Advies: Open geen bijlage en klik niet op een link als de mail 
niet afkomstig is van een afzender die je kent en vertrouwt. Gooi anders de mail weg. Of het echt een nep mail is, 
kom je te weten als je hem door mailt naar SeniorWeb. Binnen een dag krijg je dan antwoord of het nep is of niet. 
Wel eerst lid worden van SeniorWeb: aanmelden op www.seniorweb.nl. Dit is geen nepadvies.  
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