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Voorlichtingsbijeenkomst voor senioren op 7 december: 
‘Babbeltrucs, inbraak- en brandpreventie en overvallen’ 
 
De donkere dagen zijn weer aangebroken. Criminelen gaan dan vaak op pad. 
Hiervan zijn ouderen dikwijls het slachtoffer. Daarom organiseert de gemeente 
Best in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie, de politie 
en met steun van de Seniorenraad Best, een voorlichtingsbijeenkomst ‘babbel-
trucs, inbraak- en brandpreventie en overvallen’.  

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 december om 13.30 
uur in de grote zaal van Prinsenhof. U moet zich aanmelden vóór 5 december via 
m.scheijvens@gembest.nl.  Let op, er geldt een maximumaantal deelnemers! Vermeld in de e-mail 
uw naam en de naam van uw wijk. Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u zich 
op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur telefonisch opgeven door te bellen naar 14 04 99. 
Meer informatie over deze voorlichtingsbijeenkomst vindt u op www.seniorenraadbest.nl. Daar 
staat onder Agenda de officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
 
 

Gretige belangstelling op infobijeenkomst op 22 november 
over duurzaam en levensbestendig wonen 
 

Duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig, zo kunnen en willen steeds meer mensen gaan 
wonen, ook in Best. Dat bleek uit de belangstelling voor de themabijeenkomst die de Seniorenraad 
hierover organiseerde op 22 november in Prinsenhof. Niet alleen de interesse is groeiende, ook 
het aanbod aan producten en diensten voor een duurzame en levensloopbestendige woning.  
 
Slimme energiebesparingen 
Lambert van den Hoven vertelde hoe de coöperatie Best Duurzaam inmiddels gunstige afspraken 
heeft gemaakt met lokale leveranciers, waarin lagere prijzen, goede levering en een degelijk on-
derhoud zijn bedongen. Daarvan kunnen mensen profiteren die lid zijn van de coöperatie (kost € 
10 per jaar), bijvoorbeeld bij de isolatie van hun woning, het aanbrengen van zonnepanelen, het 

installeren van een hoge-rendements CV-ketel en verder 
alles wat het doel heeft het milieu te sparen. Ook kan 
men aan de coöperatie van tevoren advies vragen. Twee 
mensen komen dan kijken wat er bij je woning de mees-
te energiebesparing oplevert en ook financieel het aan-
trekkelijkste is. Daarbij maken ze ook gebruik van een 
infraroodcamera die alle energielekken van de woning 
opspoort, bijvoorbeeld in de spouwmuurisolatie, op 
scheidslijnen tussen woningen, bij kozijnen of op be-
paalde plekken in de vloer. 
 

Eenvoudige maatregelen 
De spreker gaf ook aan hoe je het gasverbruik in je woning vaak al behoorlijk kunt verminderen 
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met eenvoudige maatregelen, zoals: het lager instellen van de CV-thermostaat, het uitzetten van 
de verwarming in kamers die amper worden gebruikt, de aanschaf van een programmeerbare 
thermostaat of een tijdklok, een waterbesparende douchekop, etc.  
 Verder is de coöperatie ook betrokken bij het “opplussen” van wijken door woningstichtingen – 
onlangs nog bij 'Thuis – waar ook altijd verlaging van energieverbruik 
wordt bereikt. Dat toonde van den Hoven aan op een plattegrond 
van Best, waar het energieverbruik per wijk staat ingekleurd. Daarop 
is duidelijk te zien, welke wijken zijn opgeplust, de nieuwbouwwijken 
en ook dat er in het centrum van Best nog veel te winnen valt.  
 
Laat de zon maar schijnen 
De volgende spreker, Reinier ten Kate, focuste op besparingen in het elektriciteitsverbruik. Vooral 
in de verlichting van een woning gaat veel energie op, Dat is drastisch te verlagen door alle gloei-
lampen te vervangen door led-lampen. Een fikse besparing kan ook zitten in de vervanging van 
oude huishoudapparaten door nieuwe. Die hebben altijd een veel lager energieverbruik. Hij ad-

viseerde het gebruik van een 'slimme elektriciteitsmeter', die je in elk stopcontact 
kunt steken om het verbruik van het daarop aangesloten apparaat of machine te 
meten. Zo kom je de grootste energievreters op het spoor. Met zonnepanelen op 
het dak maak je zelf elektriciteit. Het is een investering die je gemiddeld binnen 7 
jaar hebt terugverdient, waarna de energie nagenoeg kosteloos is. En als de zon 
eens lang schijnt, kan het teveel aan energie geleid worden naar het net, waar het 
weer afgehaald kan worden als de zon alsmaar achter de wolken blijft. 

 
Opplussen, weghalen en bewegen 
Na de pauze sprak Leo van Zeeland, woonconsulent van Wonen op z'n Best, 
over het opplussen van je woning om er langer te kunnen blijven wonen, ook 
als je wat gaat mankeren. Hij adviseerde dat te doen voordat gebreken  gaan 
optreden, dus bijvoorbeeld rond je 65e. Voorkomen is daarbij beter dan gene-
zen; Het valrisico neemt toe naarmate je ouder wordt, zegt de statistiek. De 
grootste gevaren schuilen in de badkamer, nat en glad. Remedies zijn inloop-
douches, douchestoel, antislip, beugels, etc. En bij een onveilige trap: veilig-
heidsstrips op de treden en een dubbele trapleuning. In de rest van het huis letten op losliggende 
matjes, onveilige trapjes, kabels, te lage stopcontacten, etc. Om alle gevaren in uw eigen huis op 
te sporen is er de gratis woontest van Wonen op z'n Best, aan te vragen via 
www.wonenopzijnbest.nl en geheel zelf uit te voeren. Verder wees de spreker op de cursus 'In 
Balans' die gegeven wordt door Ergotherapie Best, op de zorgwinkel ZHON in de Odulphusstraat, 
waar alle hulpmiddelen te koop zijn voor mensen met fysieke ongemakken en gebreken en op de 
personenalarmering en beeldzorg, ook genoemd zorg op afstand, waarvoor men bij Zuidzorg en 
Archipel Thuis terecht kan.  
 

Er is heel wat te doen tijdens de Kerstdagen in en rond Best! 
 

Het loopt over van activiteiten in Best tijdens de aanloop naar Kerstmis. Denkt u dat u 
zich zult vervelen rond de Kerstdagen? Daar hebt u helemaal geen tijd voor! We 
hebben voor u verzameld wat er allemaal in Best te doen is (bijna alles is gratis) in de 
aanloop naar Kerst. Kijk maar: . 

●  3,4,10,11,17,18 dec. 12.00-18.00: Kerstmarkt bij Plantenkwekerij Leijten,  Broekstraat 11 

●  4 dec. 14.00: Live muziek van Ruud van der Heijden in het Rode Kruisgebouw, Molenstraat 

●  5 dec. 10.00: Hoe maak ik digitale kerstkaarten? door SeniorWeb in CultuurSpoorBest 

●  6 dec. 20.00: Benefietfilm voor Samenloop voor Hoop: The fault in our stars, Biobest 

●  9 dec. 19.30: Muzikale kerstviering door jonge Russische musici in 't Tejaterke  

● 10 dec. t/m 6 jan vanaf 17.00: Kerststallentocht  door De Vleut en kerststal in de Mariakapel  

● 10 dec. 10.00: Verhaal en harpconcert  De Notenkraker en de muizenkoning. CultuurSpoorBest  

● 10 dec. 19.00: Kerst-benefietconcert van jeugdgroep M25 in de Antoniuskerk   

● 10 dec. 19.30: Lidwinaconcert met Vocaal ensemble Focaliber in de Lidwinakerk  



● 10 dec. 20.30: Benefiet-concert 'Hope' door Zanggroep Spirit in de Protestantse kerk  

● 11 dec. t/m 3 jan: Winterfestijn Best met ijsbaan en paviljoen op het Raadhuisplein 

● 11 dec. t/m  6 jan 10.00-21.00:  Kerststal in Straten (tussen Best en Oirschot)  

● 14 dec. 20.00: Lezing Het Kerstverhaal verbeeld door Henk v.d. Loo in Prinsenhof 

● 15,16 dec.14.00: 50+ film The Man who knew infinity in Biobest   

● 16 dec. t/m 8 jan.: Winterfestijn met schaatsbaan en paviljoen op het Raadhuisplein   

● 17 dec. 14.00: Kerstviering voor PVGE-leden in het Heerbeeck college 

● 17 dec. 19.30: Kerstpromsconcert van de Marinierskapel in Legerplaats Oirschot   

● 17 dec. 19.30: Kerstconcert in de Lidwinakerk: aria's en koren uit Die Schöpfung 

● 17,18 dec. Kerstrondje Best – fiets- en wandelroute tussen de molen en de kerstmarkt  

● 17 dec. 18.30  en 18 dec. 14.30: Jeugdcircus Best met Spooky Time in Gymzaal Heivelden.  

● 18 dec. 11.00-17.00: Charles Dickens festijn, muziek, dans, kraampjes in de Nieuwstraat  

● 18 dec. 11.00: Koffie-Kerstconcert door familiekoor van Loosdregt in 't Tejaterke  

● 18 dec. 16.00: Kerstsamenzang in Odulphuskerk  

● 19,20 dec. 14.00: Kerstviering voor Rode Kruis- en KBO-leden in Prinsenhof  

● 22,23 dec. 14.00: 50+ film The Idol in Biobest (€ 6)  

● 23 dec. t/m 8 jan.: Magic Christmas Show, indoor event op Aquabest (vanaf € 10) 

● 24 dec. 22.00: Kerstnachtdienst in de Protest. kerk: 

● 24 dec. 22.30: Kerstnachtmis in de Odulphuskerk: 

● 26 dec. 14.00: Een muzikale Kerst met Sixties Tribute Band in Quatre Bras 

En hier nog een selectie van evenementen even buiten Best:  
  

● 10 dec t/m 19 jan 10.00-16.30: Kerststal in de St. Jan bekijken (Den Bosch)  

● 11 dec. 13.30: Kerstwandeling IVN-Best langs de Beerze: H.Eik naar Watermolen (Spoordonk) 

● 17 dec. 20.00: Adventsconcert van barokensemble Venti Musicali in 't Boterkerkje (Oirschot)   

● 19 dec. 20.00: Christmas show door Rhythm of the Danse in De Schalm (Veldhoven)  

● 21 dec. 20.15: Iers Kerstconcert door het zangkoor Anuna in het Muziekgebouw (Eindhoven) 

● 22 dec. 20.30: Kerstoptreden door de a capellagroep Voice Male in De Speeldoos (Vught)  

● 23 dec. 20.15:  An a capella Christmas door Just Us in De Schalm (Veldhoven) 

● 24 dec t/m 1 jan: Internationaal Kerstwintercircus in het Parktheater (Eindhoven) 

 

Bij sommige van deze evenementen kunt u gewoon binnenlopen. Bij andere moet u zich van te-
voren aanmelden en betaald hebben. Waar en hoeveel googelt u op internet: met trefwoorden uit 
de tekst hierboven, de locatie en 'december 2016'. Altijd raak. 

  

Tip voor de Kerstdagen: 

Nodig eens iemand bij u thuis uit die u kent, ook al is dat kennen nog beperkt. 
Het hoeft niet direct op een uitgebreid kerstdiner, maar bijvoorbeeld op de 
koffie of thee voor een praatje. Misschien maakt u dan wel een afspraak om 
gezamenlijk naar een van de hierboven genoemde activiteiten te gaan. Of 
volgt er toch een zelf klaargemaakt kerstdiner op, samen onder de kerst-
boom, met kaarsen op tafel....   

  

De besturen van de SeniorenRaadBest, KBO-Best en PVGE-Best wensen u 
alvast een hele fijne kerst.  


