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Annelies Berende koninklijk geridderd. 

De dag vóór Koningsdag was het bij Annelies thuis een ongekend en gouden moment, toen ze door burgemeester 
van Aert de versierselen kreeg opgespeld die behoren bij het ridderschap in de 
Orde van Oranje-Nassau. De lijst van haar verdiensten (sedert 1972) is ronduit 
indrukwekkend. Een reeks uiteenlopende vrijwilligerstaken met als rode draad 
“zorg”, omzien naar de (kwetsbare) medemens, vaak senioren. 
Bij SeniorenRaadBest zet Annelies zich nu actief in als cliëntondersteuner. Deze 
belangrijke vrijwilligersfunctie is in het leven geroepen in verband met invoering 
en uitwerking van de WMO 2015. Een veelzijdige functie is het, waarvoor 
Annelies een gedegen opleiding gevolgd heeft en waarbij ze haar brede ervaring 
op zorggebied uitstekend kan inzetten.  
Hulpvragenden kunnen op hun verzoek door Annelies begripvol worden 
bijgestaan in het nogal eens lastige overleg (of de voorbereiding daarvan) met de 
gemeente en/of de zorgverleners, eventueel de verzekeraars.  
Namens bestuur en deelnemers van SeniorenRaadBest feliciteer ik Annelies van 
harte. Een eervolle onderscheiding om trots op te zijn en te blijven. Het is voor 
SeniorenRaadBest een voorrecht om op de intensieve inzet van Annelies te 
mogen rekenen. Dit deel ik graag met u. 

  Nico Vrijenhoek, voorzitter. 

 Gemeente Best wil voortaan “graag en op maat” 

“Graag en op maat”, zo hebben de gemeente Best en Bestwijzer de gezamenlijke visie genoemd over de manier 
waarop zij voortaan de dienstverlening aan de inwoners van Best willen doen. De vraag van de inwoner moet het 
vertrekpunt zijn voor de dienstverlening, vinden zij.  Als leidende ideeën worden verder genoemd: 1. betrouwbaar, 
2. duidelijk, 3. eenvoudig, 4. variatie en 5. samen.  
Dit hebben de gemeente en Bestwijzer samen geconcludeerd uit de verschillende bijeenkomsten en enquêtes met 
inwoners en organisaties die het afgelopen halfjaar zijn gehouden. Wilt u deze visie lezen?  Surf dan naar 
www.gemeentebest.nl/vergaderingen-gemeenteraad  en kijk bij de vergaderstukken voor maandag 9 mei. Op die 
dag wordt het stuk door de gemeenteraad behandeld.      

http://www.gemeentebest.nl/vergaderingen-gemeenteraad


 Praat mee op 12 mei over de speerpunten in de maatschappelijke ondersteuning en zorg.  

De gemeente Best heeft in Groeiend Best van 26 april alle inwoners uitgenodigd op 12 mei mee te praten over de 
speerpunten in het beleid m.b.t. maatschappelijke ondersteuning, wonen en zorg. Dat meepraten gebeurt in de 
vorm van 4 workshops en iedereen kan aan twee ervan meedoen. U kunt kiezen uit twee van de volgende 
onderwerpen:  

1.  Ouder worden/ Leven met een beperking, 

2.  Mantelzorg,  

3.  Vrijwilligers  

4.  Gezonde leefstijl en gedrag.  

Het is in het gemeentehuis en wel van 18.30 tot 22.15 uur. Interesse om mee te doen? Aanmelden kan tot 2 mei via 
een aanmeldformulier op www.gemeentebest.nl/nieuws  Of  telefonisch bij Astrid Schoneveld via het 
telefoonnummer van de gemeente: 14 0499.      

  

Tafeltje dekje – hoe regel je dat in Best? 

Als u niet meer zelf kunt of wilt koken, zijn er verschillende mogelijkheden in Best om een 
maaltijd thuis bezorgd te krijgen. -    Zo leveren ZuidZorg of Archipel Thuis verse maaltijden 
die u zelf moet opwarmen in magnetron of oven. U kunt kiezen tussen koelvers, vriesvers, 
dieetmaaltijd, of luxe. Ze kosten rond de 7 euro. U kunt van tevoren een proefpakket 
aanvragen (Zuidzorg: 040-8806581 of Archipel Thuis: 0800 0717)  

-    Hebt u liever uw maaltijd warm thuisbezorgd? Dat kan vanuit de keuken bij Sint-Joris in 
Oirschot. Tussen 11.30 en 13.30 staat de bezorger dan bij u voor de deur met een verse, 
warme driegangenmaaltijd, die u van tevoren telefonisch hebt opgegeven bij Bestwijzer 
(0499–770100). Dit kost tussen de € 8,- en € 10,75 per dag, inclusief bezorgkosten.  

-    Wilt u keuzes uit een zeer ruim aanbod van voor-, hoofd- en nagerechten? Dan kunt u 
terecht bij Apetito. U stelt zelf uw maaltijden samen op internet (www.apetito-shop.nl ) en bestelt per e-mail of 

telefoon (0800-2200015). Die maaltijden worden dan koelvers bij u thuisbezorgd. Wel zelf 
opwarmen.   Maar u kunt ook gezellig samen gaan eten met anderen: in de ontmoetingsruimte 
van Bestwijzer. Die is op etenstijd ingericht als Eetpunt voor een driegangenmaaltijd, verzorgd 
door Kanidas voor € 9,55. U moet zich wel van tevoren hebben aangemeld (0499–770100).  

Al deze mogelijkheden staan met de exacte prijzen en telefoonnummers erbij gedetailleerd 
beschreven in de Zorg- en dienstenwijzer voor senioren in Best, voor € 2 verkrijgbaar in 
cultuurSpoor Best en bij Bruna. Op de website www.seniorenraadbest.nl  vindt u de meest 
actuele online-versie.  

http://www.gemeentebest.nl/nieuws
http://www.apetito-shop.nl/
http://www.seniorenraadbest.nl/


  

 Fit blijven met de” Kwiek beweegroute” door centrum Best  

Hebt u de Kwiek beweegroute in Best weleens gedaan? Maar weinig mensen 
kennen hem, en dat is jammer. Het is namelijk een fitnesswandeling, speciaal 
voor senioren, door de straten, paadjes en groene parkjes in de wijk achter de 
molen aan de Molenstraat. Je gaat er snelwandelen, armen ronddraaien, slalom-
men, etc.   
Het leuke is dat alle 20 oefeningen staan getekend op de stoeptegels en dat je 
soms gebruik maakt van straatmeubilair, zoals een bankje, 

lantaarnpaal of serie paaltjes. Het startpunt van de Kwiekroute is op de stoep voor het Eerstelijns 
Centrum, waar een bord staat met de getekende route. Wit-oranje pijltjes op de 
stoeptegels wijzen je de weg en ondertussen train je op 20 plekken heel 
eenvoudig je balans, kracht en uithoudingsvermogen. De Kwiekroute in Best is in 
mei vorig jaar nagenoeg ongemerkt door twee wethouders geopend. U moet 
hem op z'n minst toch een keertje uitproberen...... 

  

 

Hoeveel moet ik zelf meebetalen aan Wmo-ondersteuning? 

Wanneer u Wmo-ondersteuning bij de gemeente aanvraagt (bij het Wmo-loket in Bestwijzer), bijvoorbeeld voor 
huishoudelijk hulp of dagbesteding, is het belangrijk dat u van tevoren weet wat de eigen bijdrage zal zijn die u 
daarvoor betalen moet. Vaak maanden later wordt men vaak overvallen door soms zeer hoge facturen die niet 
iedereen zomaar kan betalen – dat zegt de Nationale ombudsman in zijn onlangs verschenen rapport 'Een 
onverwacht hoge rekening'. De gemeente kan van tevoren de eigen bijdrage niet precies voor u uitrekenen, want 
die hangt af van uw inkomen én van uw vermogen. En die kent de gemeente niet. Over deze materie heeft de 
gemeente Best een folder uitgegeven “Informatie over eigen bijdragetarieven” met enkele rekenvoorbeelden, die u 
in Bestwijzer kunt krijgen en die ook te vinden is op de webpagina www.gemeentebest.nl/wmo-ondersteuning.  

Maar het beste is om vóór het Wmo-gesprek in Bestwijzer een van de twee cliëntondersteuners in Best in de arm te 
nemen: Annelies Berende (tel. 0499-329070) of Frans van Rosendaal (tel. 0499-310966). Zij zijn er graag bij, als u 
het gesprek met de gemeente hebt over uw Wmo-hulpaanvraag. Zij verdedigen uw belangen en kunnen met u van 
tevoren een berekening maken van wat u waarschijnlijk aan eigen Wmo-bijdrage zult moeten betalen. Hebt u naast 
Wmo-zorg ook langdurige zorg thuis (Wlz-zorg) nodig, dan komt er nog eens een eigen Wlz-bijdrage bovenop.    
Wist u trouwens dat u de eigen Wmo-bijdragen ook zelf lager kunt krijgen? Daarvoor moet u bepaalde maatregelen 
nemen, zoals schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. Hoe dat precies zit kunt u lezen in de Zorg- en Diensten-
wijzer voor senioren in Best,  

  

 

http://www.gemeentebest.nl/wmo-ondersteuning


Teken de petitie tegen de bezuinigingen op langdurige zorg 

De regering wil in 2017 maar liefst 500 miljoen euro bezuinigen op de langdurige zorg: ouderenzorg, verpleegzorg, 
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Voor velen in Nederland is dit onbegrijpelijk en een niet te 
verteren zaak: méér ouderen, maar minder geld. De koepel van cliëntenraden in Nederland (LOC) heeft een petitie 
opgesteld die dit aan de kaak stelt en die oproept de bezuinigingen te schrappen.  Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk mensen de petitie tekenen. In mei zal hij aangeboden worden aan de Tweede Kamer. U vindt de petitie 
op  www.loc.nl/netwerken/petitie-stop-de-bezuinigingen  Lees en teken! 

  

Schrijf snel in op 'Vroeger in Best'  

Heel wat senioren in Best kunnen hun hart weer eens ophalen. Maar u moet er 
wel snel voor intekenen, namelijk vóór 1 mei op de website 
geschiedenisvanbest.nl.  'Thuis in Best' is een boekwerk van 25 hoofdstukken en 
meer dan 375 foto's over allerlei bekende gebeurtenissen en onderwerpen. Zo 
schrijft huisarts Hendriksen over de huisartsen in Best in de afgelopen 100 jaar, 
leest u uit het dagboek van zuster Ignace ten tijde van WO II en verhaalt de 
Amerikaanse luitenant Wierzbowski over de verovering van de brug over het 
Wilhelminakanaal waarbij Joe Mann om het leven kwam. Reuze interessant 
allemaal. Van fotograaf Wim Jellema ziet u foto's van allerlei gebeurtenissen in 
de laatste decennia. Voor velen herkenbaar. Dit boek is een vervolg op de 
boeken 'Vroeger in Best' en 'Omzien in Best'. Bij voorinschrijving (ongezien) kost 
het boek € 22,50, af te halen op 28 mei in de bibliotheek. Daarna betaalt u er € 
27,50 voor.   
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