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2 april: De Slim (Ver)Bouwen-beurs in Oirschot met weervrouw Helga   

Op zaterdag 2 april is er in Oirschot de Slim Ver(Bouwen)-beurs voor woningeigenaren die eraan denken hun huis 

veiliger en comfortabeler te maken en energie te kunnen besparen. Hiermee verhoogt men niet alleen het 

wooncomfort, maar ook de waarde van het huis. Op deze beurs kan men bij lokale ondernemers te rade gaan, maar ook 

advies inwinnen hoe dit het beste te financieren. 

Boeiend is dat weervrouw Helga van Leur ook van de partij zal zijn om de aanwezigen mee te nemen in haar visie hoe 

wij ons kunnen wapenen tegen een stormachtige toekomst. Zij speelt in op klimaatveranderingen, hoe extreem ons 

weer kan zijn. Zij bespreekt het belang van een veilige en gezonde wereld voor onze (klein)kinderen. Hoe kunnen we 

onze kwetsbaarheid verkleinen? We weten dat wel, maar doen het niet. Hoe verleiden we ons brein om onze kennis en 

inzicht ook daadwerkelijk toe te passen? Deze beurs vindt plaats op 2 april van 11.00 tot 16.00 uur in De Enck. De 

toegang is gratis. Wel van tevoren aanmelden op https://events.rabobank.com/hgwz/slimverbouwen/  

  

Veel overbelaste mantelzorgers 

“Tienduizenden overbelaste mantelzorgers in Brabant; druk neemt toe door bezuinigingen” zo meldde Omroep 

Brabant vorige week. De psychische klachten variëren van oververmoeidheid tot lusteloosheid en depressiviteit. Je 

wordt geen mantelzorger omdat je dat wilt. Het overkomt je. Je vindt het vaak vanzelfsprekend dat je deze taak op je 

neemt. Maar het gaat elke dag door. Voor je het weet ben je overbelast en heb je zelf ook zorg nodig.  

Het is de gemeente die volgens de Wmo hun mantelzorgers in goede conditie moeten houden en hen ondersteunen 

waar dat nodig is. Daarvoor is er het informatiepunt voor mantelzorgers in Bestwijzer. Men wijst daar op allerlei 

ondersteuningsmogelijkheden, kan bemiddelen bij het inzetten van een vervanger, wijst op lotgenootgroepen, op 

maaltijdservice, alarmsystemen en de aanschaf of huur van hulpmiddelen. Ook weten zij alles over subsidieregelingen, 

wettelijke verlofregelingen en werken in deeltijd bij de baas. In de Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best staan 

ook legio mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten.  

https://events.rabobank.com/hgwz/slimverbouwen/


Maar het beste werkt vaak nog de ondersteuning door mensen in de omgeving: iets doen om de druk op hun schouders 

te verlichten. Dat kan emotionele ondersteuning zijn, een luisterend oor. Maar ook dat je afleiding biedt, hem of haar 

een keer ergens mee naartoe neemt.  

  

20 april: Alzheimer café over veiligheid thuis 

Op woensdag 20 april vanaf 19.30 uur is er weer een Alzheimer café in zaal Het Zand aan de Bestseweg 52. Het thema 

is dit keer: hoe creëer je een veilige woonomgeving voor de dementerende? Bij dementie komen vrijheid en veiligheid 

vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de gevaren om en in het huis ook meer toe. Hoe maak je 

de woonomgeving veilig? Voor welke risico’s moet je welke voorzorgsmaatregelen nemen? Vanavond praten we 

hierover met twee adviseurs vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hierin werken de brandweer, de 

Geneeskundige Hulpverlening    en de Regionale Ambulancevoorziening samen om incidenten en rampen te 

voorkomen, te beperken en te bestrijden. Tijdens deze avond worden allerlei hulpmiddelen getoond waarmee je de 

veiligheid in en om het huis kunt bevorderen. Nadere informatie: Jan Verbeek 06 41 54 68 59.   

  

Cursus Blijf in Balans start op 19 april  

Bent u soms wel eens bang om te vallen of voelt u zich niet altijd stevig op de benen staan? Denk er dan eens over na 

de cursus “Blijf in Balans” te volgen die vanuit Bestwijzer (Welzijn Best-Oirschot) wordt georganiseerd. U krijgt er 

informatie over hoe wij bewegen en over de mogelijke oorzaken van vallen. Er worden testen gedaan wat betreft uw 

evenwicht, fitheid en de veiligheid van uw woning. Tevens wordt er in iedere les informatie en oefeningen gegeven 

die u ook thuis kunt toepassen. Ouderen die de cursus hebben gevolgd, hebben een betere balans, voelen zich zekerder 

en meer ontspannen. Ook hebben de deelnemers minder kans om te vallen. De cursus bestaat uit 4 middagen van 14.00 

tot 16.30 uur en start op 19 april, daarna op 26 april, 10 mei en 5 juli 2016. De kosten bedragen € 22,50 en daarvoor 

krijgt u ook een cursusboek met oefeningen mee naar huis.. De cursus wordt gegeven door Willem de Koning (van 

Ergotherapie Best-Oirschot) en Miranda de Kort (van Oefentherapie Cesar Best-Oirschot). Bij de laatste kunt u zich 

ook telefonisch aanmelden via 0499-396979.  

  

12 april: Lezing Heemkundekring over het Rijke Roomse leven  

Hebt u de laatste restjes van het rijke roomse leven in Brabant nog meegemaakt? De catechismus, de eerste communie, 

de schoolbiecht, misdienaren, processies en vooral: de heilige moedermaagd Maria? Dan bent u 60-plusser en zult u 

misschien interesse hebben in de lezing die de historicus Rob Bastiaanse op dinsdag 12 april vanaf 20.00 uur komt 

houden in zaal de Prinsenhof, georganiseerd door de Heemkundekring Dye van Best. Hij laat zien hoe in de periode tot 

1960 de katholieke cultuur een ongekende bloei beleefde: het katholiek onderwijs, de katholieke pers en het katholiek 

verenigingsleven, die iedere fase van het leven beheerste. Niet alleen in het openbare leven, maar ook in het privéleven 

tot in de slaapkamer toe. Daarover gaat deze lezing speciaal: over de katholieke seksuele moraal en de gevolgen 

daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Rob Bastiaanse kent u wellicht 

van de serie de Wandeling op Omroep Brabant, waarin hij elke week, wandelend, de geschiedenis besprak van een 

Noord-Brabantse plaats. De toegang is gratis.  

  



Komt er binnenkort een zorgrobot in Best?  

Voor de bewoners van Huize Elisabeth in Vught kan het niet snel genoeg! Het verblijf en het optreden van zorgrobot 

Zora is daar een groot succes. Hij helpt mee in de zorg door met ouderen of verstandelijk gehandicapten te praten, te 

rekenen, te zingen en zelfs te dansen. En de bewoners doen mee. "Ik krijg een heel apart gevoel van binnen", zingen ze 

met zijn allen. Het is eigenlijk een zorgrobotje, amper 1 meter lang. Maar je kunt er wel zinnige gesprekken mee 

voeren. "Ik had nog nooit een robot gezien. Als je ermee praat, lijkt het wel een mens."  Hij kan ook rekenen als de 

beste. "Hoeveel is 9 plus 0?" vraagt hij. De groep roept '9'. Volgens de zorgmedewerker heeft de robot een flinke 

meerwaarde. "Als ik zo'n vraag stel, zeggen ze dat ik dat zelf wel weet. Maar als Zora het vraagt, geven ze meteen 

antwoord. Zora heeft toch iets wat ze triggert."  Volgens de directeur is het succes van Zora te verklaren. "Mensen 

vinden dit prachtig. Of je nu 5 of 95 jaar bent. Iedereen vindt het leuk met zo'n slimme pop kennis te maken. Ze zijn 

verbaasd door wat zo'n apparaat kan en raken in vervoering."  Naar het wekelijks uurtje met Zora kijken ze 

reikhalzend uit. Wanneer komt Zora of een broertje van hem, naar Best? Ergens in Zuidzorg is hij al gesignaleerd.  
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