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10 maart: Informatiesessie Seniorenraad
"Hoe staat het nu werkelijk met onze pensioenen?" 

Wilt u weleens precies weten hoe de pensioenfondsen er werkelijk voor staan, of pensioenen op 
de nullijn moeten blijven of eigenlijk geïndexeerd kunnen worden en wie daar nu precies verant-
woordelijk voor is? Kom dan naar de themabijeenkomst die de Seniorenraad op vrijdag 10 maart 
heeft georganiseerd in zalencentrum Prinsenhof. 

De heer Roel Fonville zal die middag uitvoerig ingaan op pensioenen, pen-
sioenbeheer en op de gevolgen van pensioen bevriezen of indexeren voor
zowel de huidige gepensioneerden alsook voor volgende generaties. Als
voorzitter van de FVPG (Federatie van Philips Verenigingen voor Gepen-
sioneerden), die participeert in de KNVG (Koepel van Nederlandse Vereni-
gingen van Gepensioneerden) weet hij van wanten. Hij start met te vertellen
hoe pensioen wordt opgebouwd en welk recht men aan een pensioenrege-
ling kan ontlenen. Voorts gaat hij in op wie bepaalt of er al of niet geïndex-
eerd wordt en zo ja, hoeveel. Ook gaat hij in hoe de positie van de pensioenfondsen is, het vermo-
gen en hun vooruitzicht of zij aan de verplichtingen voor nu en de toekomst kunnen voldoen.

Met de verkiezingen voor de deur benoemt hij de politieke partijen die met de huidige regels een 
rem op indexering en zelfs kortingen voorstaan en welke partijen juist andere rekenregels voor-
staan en de hervatting van indexering. En hoe gewenst, haalbaar en verantwoord dat is. De bij-
eenkomst vindt plaats in het Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, 5683 AC Best. Inloop met 
koffie en cake vanaf 15:00 uur, de aanvang is 15:15 uur, afsluiting 16:30 uur. De entree kost 2 
euro, te voldoen bij binnenkomst. 

3 maart: Feestmiddag voor 75-plussers in de Jeroen Bosch Hoeve

Op vrijdag 3 maart is er een feestelijke middag voor ouderen 
(75+) in Best. Lekker meezingen met ‘oude’ liedjes, gezongen 
door Corrie Hoppenbrouwer en luisteren naar een korte lezing 
over ‘De hooiwagen’ van Jeroen Bosch, verteld door Alda van de
Ven. Bovendien wordt de middag opgefleurd door clown Dottie &
collega’s. Dit vindt plaats in de Jeroen Bosch Hoeve (tegenover 
Zorgboerderij De Hagelaar), die omringd wordt door zeven tui-
nen die elk één van de zeven zonden uitbeeldt, zoals ook ver-
beeld in de schilderijen van Jeroen Bosch. De kosten voor deze 
middag bedragen 5 euro. Kaartjes hiervoor zijn vanaf 7 februari 
te koop bij Cultuurspoor Best (dagelijks tussen 14.00 en 17.00 
uur).  Er zijn 80 plaatsen, dus wees er snel bij!

Patricia Favre en Mien Droog van de Nationale Ouderendag zijn de kartrekkers: “Deze middag 
komt voort uit verschillende wensen van ouderen die ingediend zijn. Het belooft een hele mooie 
middag te worden, waarin deze wensen bij elkaar komen, maar waarbij we bovendien een grote 
groep ouderen iets kunnen aanbieden. Jan en Marian van den Boom, van De Hagelaar, hebben 



ons hierbij fantastisch geholpen!” 
Dit feest vindt plaats in het buitengebied. Als u zelf geen vervoer kunt regelen, dan kan men even-
tueel een beroep doen op de Algemene Hulpdienst. Voor meer informatie: bel Patricia Favre, tel. 
06-46167268 of mail naar patriciafavre@onsmail.nl.

Nieuwe cursus van CultuurSpoorBest: Slaapoefentherapie 

Hebt u slaapproblemen? Dan is er goed nieuws voor u. In maart
gaat er in Best een cursus starten, die gericht is op het wegnemen
van slaapproblemen. Iedereen slaapt wel eens slecht. Maar als je
langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je
steeds meer beperkingen in je functioneren. Hebt u moeite met
inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker? Slaapt u te vaak,
te lang of te kort? Dan kunt u baat hebben bij deze slaapoefen-
therapie. De volgende punten komen aan bod: wat is slapen pre-
cies, welke factoren houden het slaapprobleem in stand, slaaphy-
giëne, slaapmedicatie, gedachten loslaten en
ontspanningstechnieken. Deze slaapoefentherapie wordt gegeven door Miranda Sonneveld, die naast 
slaapcoach ook oefentherapeut Cesar is. Miranda belooft: na deze cursus kunt u makkelijker inslapen 
en/of doorslapen en gedachten beter loslaten. 
De cursus wordt gegeven van 8 maart t/m 12 mei en bestaat uit 6 lessen. Hij kost € 49 en vindt plaats 
in de het gebouw van CultuurSpoorBest in de J.P. Coenstraat 40. Slaapoefentherapie wordt onder 
voorwaarden vergoed vanuit de aanvullende verzekering; check uw polis of u voor vergoeding in aan-
merking komt. Voorafgaand aan de cursus vindt er een intake plaats en zo nodig is er ook individuele 
begeleiding.  Meer informatie? Bel Miranda Sonneveld op 06-51831423 of mail naar i  nfo@best-move.nl

Hebt u ook al gestemd?

Hebt u ook al uw stem uitgebracht op Avondje-Uit in de landelijke verkiezing van het 'Meest maat-
schappelijke uitje 2017', die de ANWB heeft georganiseerd?  Het zou mooi zijn als een vrijwilligers-

organisatie uit Best dit zou winnen. Want met Avondje-Uit gaan nu al 
150 Bestenaren met lichamelijke of geestelijke beperkingen er regel-
matig op uit, die het niet zelf kunnen, naar theater, concert, de natuur of 
een ander zelfgekozen evenement. Dat kan dankzij de 80 vrijwilligers 
van Avondje-Uit die hen begeleiden. Van zulke uitjes zijn er gemiddeld 
nu al 30 per maand. Om uw stem uit te brengen gaat u naar de website 
www.anwbmaatschappelijkuitje.nl en klikt op 'Avondje Uit Best'.  U moet 
er wel snel bij zijn, want16 februari is de laatste stemdag.

Nieuw: Eetpunt de 'Gasterij' in Kanidas

Een bijzondere dienstverlening van Archipel Kanidas is het aanbod aan iedereen in Best om te ko-
men eten in de Gasterij. Houdt u van Hollandse kost? Boerenkool, hutspot en een bonenschotel, 
maar ook van macaroni, lasagne of paella op z'n tijd? Dan zit u hier goed. Sinds het Eetpunt in 
Bestwijzer is opgeheven heeft Archipel Kanidas dit 'tafeltje dekje' in eigen huis overgenomen. U 
vindt de Gasterij in de Molenveste 1. U kunt hier elke dag kiezen uit twee maaltijden die bestaan 
uit soep, hoofdgerecht en nagerecht. En er zijn altijd twee soorten vlees. En dat alles voor € 9,65. 
Het is elke dag om 12.15 uur.  

U moet zich wel twee dagen van tevoren aanmelden via tel. 0499-
362601, zodat men weet dat u komt. U mag gerust eens komen
uitproberen hoe het is. Raakt u echt verknocht aan het eten in de
Gasterij, dan kunt u ook besluiten een pasje te nemen om regel-
matiger te komen eten, zo vaak als u wilt. U geeft daarbij een mach-
tiging voor het automatisch incasseren van de maaltijden die u heeft
gebruikt. Dus uw portemonnee hoeft u dan nooit meer te trekken.

Doelstelling van de Gasterij is niet alleen het eten, maar ook om anderen te ontmoeten. Met ande-
ren samen eten met een praatje met elkaar is toch veel gezelliger dan thuis in je eentje? Daarom 
kunt u er ook gewoon overdag terecht voor een kopje koffie met gebak.  
Voor meer informatie en om u aan te melden: bel de Gasterij op 0499-362601



Zorg- en dienstenwijzer voor senioren in Best - altijd actueel op internet

Twee jaar geleden heeft de Seniorenraad de 'Zorg- en
dienstenwijzer voor senioren in Best'  in boekjesvorm
uitgegeven.  Zo'n 95 % van wat u daarin kunt lezen is
nog steeds actueel. Een 100%  actuele versie wordt
maandelijks bijgehouden op internet. U vindt het op de
website www.seniorenraadbest.nl. Klik onder 'Brochures'
op 'Zorg- en dienstenwijzer' en u hebt toegang tot 82 pa-
gina's vol gedetailleerde informatie over alles wat op dit
moment in Best aan zorg en diensten wordt aangeboden
en hoe u er gebruik van kunt maken. 

Van thuiszorg, medische zorg, mantelzorg tot therapeu-
tische zorg, zorg voor dementerenden en  lotgenotencon-
tact. U vindt er alle huisartsen, tandartsen, fysio- en ergo-
therapeuten, logopedisten, psychologen, fitnesscentra,
apotheken, paramedische praktijken en dierenartsen in
Best. U leest waar en hoe u gebruik kunt maken van
klusdiensten, computerhulp en vervoershulp tot dagbe-
steding, maaltijdenservice, gezelschap thuis en bood-
schappenbezorgdiensten. Van de voedselbank, kring-
loopwinkels, hulp bij belasting invullen, hulp bij thuisad-
ministratie tot juridische hulp, schuldhulpverlening en de verschillende vormen van financiële on-
dersteuning door de gemeente. Een tweede druk in boekjesvorm voor mensen die geen toegang 
hebben tot internet wordt door de Seniorenraad overwogen.   
 
Uitnodiging voor de ontroerende voorstelling 'Beste opa's en oma's'
in het Heerbeeckcollege op 9 maart.

Een heel leuk initiatief van het Heerbeeckcollege is het bedenken en opvoeren van een theater-
voorstelling, gespeeld door leerlingen, samen met hun opa's en oma's. Want twee generaties ver-
schil geeft aanleiding tot heel wat vermakelijke toestanden en hilarische situaties. Maar bevat ook 
ontroerende en mooie momenten, die getuigen van wederzijds aanvoelen en begrip. De voorstel-
ling heet 'Beste opa's en oma's'  Zowel leerlingen als grootouders treden daarin op. De organisator

hiervan, leerkracht Annabelle Morvan voor kunst en 
cultuur zou het erg leuk vinden als er veel publiek 
komt kijken.  

In juni 2016 was de voorstelling een groot succes. 
Met een volle zaal vol genietende familieleden, 
vrienden, vriendinnen en medewerkers van het 
Heerbeeck College hebben de leerlingen samen 
met hun opa’s en oma’s en twee zusjes van de ba-
sisschool de sterren van de hemel gespeeld. Anna-
belle Morvan vertelde ‘Ik ben ontzettend trots op dit 
mooie stuk over de geschiedenis van Best, de ver-
andering van tijd en de ongekende liefde tussen 
opa’s oma’s en hun kleinkinderen’.

Ze spelen op donderdag 9 maart om 20.15 uur in de aula van het Heerbeeck College. Reserveren 
kan via   a.morvan@heerbeeck.nl. Vermeld daarbij even de naam, telefoonnummer en hoeveel 
kaartjes. De kosten van een kaartje bedragen zegge en schrijve 3 euro.

Doet u ook mee aan de '40 dagen zonder alcohol'-actie?   

Oud-huisarts Jan Ackermans nodigt iedereen uit, die alcohol gebruikt maar ook zorg heeft voor zijn
lichaam en geest, om dit jaar mee te doen aan de 'Veertig dagen zonder alcohol'-actie van de 
werkgroep ‘Laat je niet flessen'. De aftrap is op Aswoensdag 1 maart in de carnavalstent; de afslui-
ting 40 dagen later op maandag 10 april in het jeugdcentrum Todo. Daar tussenin is er een bijeen-
komst waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en vragen worden gesteld. 

https://webmail.onsbrabantnet.nl/src/compose.php?send_to=a.morvan@Heerbeeck.nl


Weegt het plezier van alcoholgebruik op tegen de negatie-
ve effecten? Moeten de twee glaasjes wijn per dag, die
ons beschermen tegen hart- en vaatziektes, eraan gelo-
ven?  Een zekere mate van alcoholgebruik moet kunnen,
zeggen we. Het is dan de kunst om de verslavingsfactor te
onderkennen, kennis te hebben van de nadelige effecten
op zowel geestelijk, lichamelijk als sociaal niveau. 

Met dat doel wordt elk jaar in de vastentijd de actie 'Veertig
dagen zonder alcohol' gehouden. Het is een uitdaging om
dit tenminste een keer te doen. Het is veertig dagen vakantie voor je lever. Maar nog belangrijker is
om in die veertig dagen te ervaren wat het met je doet, als je geen alcohol drinkt. Kan ik het wel? 
Mis ik de alcohol en in welke mate? Voel ik me beter of zelfs slechter? Hoe is mijn humeur? Val ik 
af of ga ik snoepen? Ben ik minder duizelig bijv. bij ouderen? 

Bijzonder is dat de meeste mensen die veertig dagen zonder alcohol hebben voltooid, echt enthou-
siast zijn over de positieve ervaringen. De meesten gaan bewuster alcohol consumeren; sommi-
gen lassen vaker korte alcoholpauzes in en anderen zijn helemaal gestopt. Wil je dit jaar meedoen,
schrijf je dan in bij www.wbo.nl/40-dagen-zonder-alcohol. De moeite van het proberen waard.     

Project 'Thuis Onbezorgd Mobiel' (TOM) gaat rond 20 maart van start 
165 belangstellenden waren er op de informatiebijeenkomst van de
SeniorenRaadBest over het TOM-prject op 25 januari in Prinsenhof.
Maximaal 60 mensen kunnen aan het project meedoen. Bij het 
sluiten van de inschrijvingstermijn hadden zich 65 mensen aange-
meld. Zij zullen allen in de komende weken worden benaderd om 
hun deelname te bevestigen en verdere afspraken te maken. Indien

nodig zal volgens afspraak loting plaats vinden.  De zorgconsulenten bellen om kennis te maken 
en waar nodig extra advies te geven over het project TOM. Als alle formaliteiten afgerond zijn, 
wordt gestart in de week van 20 maart 2017 met de uitvoering van het project. U kunt de voortgang
volgen op de website www.projecttom.nl of bellen met van de TOM Coördinator-Best Frans den 
Dekker (0499-372606) of met secretaris Giel van Schijndel (0499-373645) van SeniorenRaadBest.
Inschrijven is  niet meer mogelijk. 

In april......  
Om vast te reserveren in uw agenda of op uw kalender: Woensdag 19 april is er een interessante  
Informatiesessie over Levenstestamenten, Testamenten en Schenkingen. Veel mogelijkheden die 
u misschien nog niet kent zullen worden aangegeven door notaris Karolina Meems. Het is ook een 
unieke gelegenheid tot het stellen van vragen, die u wellicht al enige tijd hebben beziggehouden. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in Prinsenhof van 14.00 uur tot 16.00 uur. De entree zal € 2 bedra-
gen, inclusief koffie.

En tot slot de uitsmijter van de maand.....
In 'Niks Geraniums!' geven Saskia de Boer en Geertje van
Schijndel allerhande zinnige en evenzoveel onzinnige tips en
adviezen, om de meest - voor velen - angstwekkende periode 
in je leven invulling te geven!
Met originele ideeën voor leuke uitjes, horoscoop voor de
pensionada, details over geraniums, meestgestelde vragen,
leuke grappen en....leren genieten!
Uitgegeven in 2010, prijs € 8,95, maar uitverkocht. Ook niet
meer op Marktplaats of bol.com te koop. Maar.... nog wel aan te
vragen bij de bibliotheek..

http://www.projecttom.nl/

