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Kerst- en nieuwjaarswens

Als voorzitter van SeniorenRaadBest wens ik u van harte sfeervolle feest-
dagen en een heel voorspoedig 2017. Mag ik ook wensen dat u als se-
nior gebruik maakt van dat wat de Seniorenraad voor u kan betekenen. 
Met genoegen wijs ik op de beschikbaarheid van onze Vervoerswijzer, 
Zorg- en dienstenwijzer en de verslagboekjes van de Themabijeenkom-
sten in Prinsenhof. Telkens betreft het thema’s die belangen van ouderen 
(niet uitsluitend van hen) weerspiegelen, zoals de bijeenkomst op 22 no-
vember j.l. over “Duurzaam en levensloopbestendig wonen”. Al deze 
publicaties zijn verkrijgbaar bij Bestwijzer en online te raadplegen op de 

website www.seniorenraadbest.nl. SeniorenRaadBest is een stichting die de locale 
belangenbehartiging van de plaatselijke KBO en PVGE bundelt en dat doet ten nutte van 
alle senioren in Best. Dat het nieuwe jaar u moge brengen wat u verwacht !.
                                                                                                                                 Nico Vrijenhoek.

Voorlichtingsbijeenkomst voor senioren op 18 januari:
‘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 organi-
seert de gemeente Best in samenwerking met het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie, de politie en met steun van de Seniorenraad, een 
voorlichtingsbijeenkomst ‘babbeltrucs, inbraak- en brandpreventie en 
overvallen’. 
De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 januari om 13.30 uur in Prin-
senhof. U moet zich aanmelden vóór 16 januari via m.scheijvens@gembest.nl. Let op, er 
geldt een maximum aantal 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 in-
formatie over deze voorlichtingsbijeenkomst vindt u op www.seniorenraadbest.nl. Daar 
staat onder Agenda de officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst.

TOM-project voor 65-plussers gaat van start in Best:
Beweegprogramma, voedingsadvies én een luisterend oor

In Best gaat komend voorjaar voor senioren een bijzonder pro-
ject van start om langer mobiel te blijven, genaamd TOM (Thuis 
Onbezorgd Mobiel). Het is een landelijk project waarvan Best de 
primeur heeft proefregio te zijn. U kunt dan aan verschillende 
dingen meedoen die meestal versnipperd worden aangeboden,



te weten: een beweegprogramma In Balans, een bewegings-
monitor, een persoonlijk voedingsadvies én een luisterend oor. U 
krijgt ook voorlichting en advies over o.a. preventieve maat-
regelen om uw valrisico te verkleinen. In de opzet van dit project 
werken VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar 
en PostNL samen. Het project wordt uitgevoerd door fysiothera-
peuten en diëtisten in Best én…..een bezorger van PostNL. 
Doel van het TOM-project is om de zelfredzaamheid van se-
nioren te vergroten. Aanleiding is het feit dat in 2016 elke vijf 
minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp belandde na 
een val, waarna het zelfstandig thuis wonen vaak lastiger wordt. 
Een val is meestal te voorkomen. Eén maatregel is daarvoor 
echter niet voldoende; beter is een compleet pakket van maat-
regelen waarvan bewezen is dat ze werken. En dat biedt TOM.  
Allereerst volgen de deelnemers het beweegprogramma In Balans. Twee keer per week 
doet u evenwichtsoefeningen op eigen niveau en werkt u met een fysiotherapeut aan uw 
spierkracht, balans en coördinatie. Zo beperkt u uw valrisico. Ook krijgt u een bewegings-
monitor, een apparaatje dat de bewegingen bijhoudt en analyseert. Uit onderzoek is 
gebleken dat dit alles bij elkaar zorgt voor 61% minder kans om te vallen. 
Maar ook voeding is van belang. Zeker voor de meer kwetsbare senioren wordt het las-
tiger om dagelijks alle noodzakelijke voedingsstoffen binnen te krijgen, waardoor de al-
gehele conditie achteruit gaat. Daarom worden alle deelnemers gescreend op mogelijke 
ondervoeding en wie dat nodig heeft krijgt een persoonlijk voedingsadvies.

Verder is ook persoonlijke aandacht een essentieel element binnen project TOM. Als men 
zich eenzaam begint te voelen of als men wat extra hulp kan gebruiken, zijn er studenten 
van het Summa College die deelnemers bezoeken voor een praatje en helpen waar nodig. 
Ook zijn er zorgconsulenten van ONVZ Zorgverzekeraar, die regelmatig bellen om te 
horen hoe het gaat. Zij bieden een luisterend oor en u kunt bij hen terecht met vragen.
Tot slot is er ook een nieuwe rol voor de bezorger van PostNL: hij heeft contact met de 
deelnemers en biedt ondersteuning in het gebruik van de bewegingsmonitor.

Best heeft de primeur proefregio te zijn voor het landelijke TOM-project. Deelname aan de 
proef in Best is geheel kosteloos. Wie meer wil weten over het project TOM is van harte 
welkom op een informatiebijeenkomst in de Prinsenhof op woensdag 25 januari om 
14.00 uur.  Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden op de website www.projecttom.nl. 
Er kunnen maximaal  60 deelnemers meedoen. Dus wacht niet te lang met aanmelden. 

  Wist u dat …......
  … er elke 5 minuten een 65-plusser na een val op de Spoedeisende Hulp-afdeling komt
  … er elke dag negen 65-plussers overlijden aan de gevolgen van een val
  ….1 op de 10 senioren  ondervoed is, vaak zonder het zelf te weten.
  … het beweegprogramma In Balans de kans op een val met 61% verlaagt



Fit blijven in Best
Er zijn in Best naast de vele sportverenigingen die Best rijk is ook nog heel wat plaatsen 
voor senioren om fit te blijven, namelijk in de fitnesscentra. Ook daar hebt u een ruime 
keus. Bij de meeste wordt voor u een persoonlijk programma samengesteld, afgestemd op 
uw sterke en zwakke punten. Steeds meer senioren zie je er wekelijks trainen. 
-   Anytime Fitness Best, Raadhuisplein 13,  ☎ 085-7731758,  www.anytimefitness.nl 
-   Best Body & Mind: Buitenweg 9,  ☎ 06-47781107,  www.best-body-mind.nl: 
-   Best Fit: Pr. Beatrixlaan 27 (Sporthal Naestenbest),  ☎ 769017,  www.best-fit.nl 
-   Loesje Ladies Fit, De Ronde 12-14,   06-13910182☎ ,  www.loesjeladiesfit.nl
-   PowerBase fitness: Zandweg 15,  ☎ 06-10891078,  powerbase-fitness.nl
-   Spear Sport Center: De Dieze 16,  ☎ 379678,  www.spear.nl
-   Spinesport Best, Raadhuisplein 14,  ☎ 707030,  www.spinesport.nl
-   Yoga Soul Best, De Ronde 12-14,   06-43581818☎ ,  www.yogasoulbest.nl 

Houdt u niet zo van fitnessapparaten en wilt u liever uw conditie op peil houden op een 
meer traditionele manier en ook samen met anderen in een groepje? Ook dat kan op 
verschillende plekken: 
-   AquaVitaal: In het heldere water van het ZIB zwemcentrum komen elke week speciaal 

voor ouderen alle spieren en gewrichten aan bod tijdens een uur training.  ☎ 707030,  
www.zibzwemcentrumbest.nl .

-  Beweeg! Elke week een ochtend gymmen met andere 55-plussers op een speelse ma-
nier met ballen, kegels, hoepels, shuttles, maar ook grond- en loopoefeningen, en dat 
alles met muziek uit de jaren 60/70. De lessen worden in sporthal Naestenbest gegeven 
door sportlerares Sandra Kraakman.  ☎ 040-2113099,  sandra.kraakman@chello.nl 

-   PVGE en KBO: Samen er wekelijks op uit om je spieren, gewrichten, longen, hart en 
zelfs lachspieren te trainen in een van de clubs of groepen. U kunt kiezen uit een wan-
delclub, fietsclub, nordic walkingclub, linedance groep, yogaclub, gymclub en jeu-de-
boules. Het is sportief en ook nog gezellig. 
Informeer bij PVGE:  ☎ 390355 / 391623,  www.pvge.best.nl/clubs-best  ;   of bij KBO: 

  37☎ 8960 / 371055,   www.kbobest.nl/page3.php 
− Kwiek beweegroute: Ooit de Kwiek beweegroute 

door Best geprobeerd? Maakt gebruik van gewoon 
straatmeubilair. Volg de rood-witte pijlen op de 
stoeptegels en train je balans, kracht en uithou-
dingsvermogen. Startpunt is bij het Kwiek-infor-
matiebord bij Residentie Molenveste  tegenover de 
molen in de Molenstraat. 

N.B. Al deze informatie is overgenomen uit de Zorg-  
en dienstenwijzer voor senioren in Best, verkrijgbaar  
bij Bestwijzer en bij CultuurSpoorBest. Een actuele  
versie van deze wijzer wordt continu online  
bijgehouden op www.seniorenraadbest.nl. 


