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2e actuele editie van de Zorg- en dienstenwijzer verschenen  
 
Deze week is de 2e editie van het boekje “Zorg- en Dienstenwijzer voor Senioren in Best” verschenen.  
Het is verkrijgbaar bij Bestwijzer, CultuurSpoor Best, Bruna en de Readshop. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Het is bijgewerkt tot maart 2017 en bevat de meest actuele gegevens over alle mogelijke 

zorgvoorzieningen en diensten voor senioren in ons 
dorp. Het boekje is speciaal bedoeld voor mensen die 
geen computer hebben of geen toegang hebben tot in-
ternet. Voor hen die dat wel hebben is er de elektroni-
sche versie van de Zorg- en Dienstenwijzer op de web-
site van de seniorenraad (www.seniorenraadbest.nl) en 
ook op die van de gemeente (www.gemeentebest.nl/ 
wmo-ondersteuning). Deze online versie wordt maande-
lijks bijgewerkt en is dus nog actueler dan het boekje.    
 
De nieuwe editie begint met een uitgebreide alfabetische 
lijst van trefwoorden, die verwijzen naar alle mogelijke 
informatie in de daaropvolgende 80 pagina's. Daar kunt 
u lezen waar u in Best bepaalde zorg en diensten kunt 
krijgen, wat er aangeboden wordt, hoe u iets kunt 
aanvragen, welke regels worden toegepast, etcetera.  
Voor veel van deze zaken kunt u ook terecht in Bestwij-
zer. waar men deze informatie mondeling kan verstrek-
ken. Als u van tevoren de Zorg- en Dienstenwijzer ge-
raadpleegd hebt, kunt meer gerichte vragen stellen bij 
Bestwijzer, bij een zorgorganisatie of bij andere dienst-
verlener. 
Ook deze 2e editie van de Zorg- en dienstenwijzer is 
door de seniorenraad samengesteld in samenwerking 
met de gemeente Best, Bestwijzer en WBO. Het wordt  

bekostigd vanuit de subsidie die de seniorenraad jaarlijks van de gemeente krijgt ten behoeve van col-
lectieve belangbehartiging voor alle senioren in Best.  
 

Geslaagde infomiddag “Hoe zit het nu werkelijk met onze pensioenen?” 

Het was een zeer geïnteresseerd publiek dat afgelopen vrijdag 10 maart op een mooie lentedag, na 
een hele week regen, toch naar Prinsenhof was gekomen. Deze keer had de seniorenraad dhr. Roel 
Fonville, voorzitter Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) gevraagd om ons 
eens uit de doeken te doen hoe het nu werkelijk met onze pensioenen zit. Zeker geen eenvoudige 
materie, maar de spreker wist er voor de ca. 40 aanwezigen een zeer leerzame middag van te maken. 
In begrijpelijke taal maar zeker zonder oppervlakkig te worden ging hij in op al die zaken die in de 
uitnodiging van deze informatiesessie waren opgesomd.  
Aan de orde kwamen achtereenvolgens:  
 de drie pijlers van onze oudedagsvoorziening (AOW, Pensioen, Privé sfeer),  
 hoe de demografische druk oploopt en waarom de AOW leeftijd wordt verhoogd,  

http://www.gemeentebest.nl/


 hoe de pensioenwet afspraken regelt tussen 3 partijen (werknemer, onderneming, 
pensioenfonds),  

 welke systemen aanvullende pensioenen kunnen hanteren,  
 hoe het pensioen wordt opgebouwd (1/3 uit inleg, 1/3 uit rendement tijdens werk en 1/3 op 

rendement na pensionering),  
 waarom de vermogens van de pensioenfondsen in Nederland verdubbeld zijn in de periode van 

2009 tot 2016 tot 1400 miljard euro,  
 wat de betekenis is van het begrip rekenrente,  
 wat de pensioenverplichtingen in de toekomst zijn zoals die kunnen worden uitgerekend met de 

rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank,  
 waarom de pensioenen door de ontwikkelingen in het laatste kwartaal van vorig jaar toch niet 

meteen gekort hoefden te worden,  
 hoe de verplichtingen van de pensioenfondsen als gevolg van de gedaalde rente hard zijn 

meegestegen,  
 hoe onze pensioenen aan erosie onderhevig zijn en onze rechten onder druk staan,  
 hoe het indexatiebeleid bepaald wordt en hoe het perspectief van de pensioenfondsen er uitziet.  
 
De spreker ging daarna ook in op de rol van de 
Koepel van Nederlandse Verenigingen van Ge-
pensioneerden (KNVG) waar de genoemde FPVG 
onderdeel van is. De KNVG richt zich namelijk niet 
alleen op pensioenen maar ook op het besteed-
baar inkomen en communiceert o.a. via websites 
als: www.knvg.nl; www.loonvoorlater.nl en 
www.pensioenleugen.nl. Daarnaast voert  KNVG 
samen met andere ouderenbonden lobbyacties uit 
richting kabinet bijvoorbeeld om pensioenkorting te 
voorkomen en voor een directe vertegenwoordi-
ging van ouderen in de Sociaal Economische 
Raad (SER), voor pensioenen, zorg en wonen. 

Denkend aan de komende verkiezingen kon de 
spreker aangeven wat de kieswijzer van de KNVG aangeeft, puur kijkend naar de consequenties voor 
het besteedbaar inkomen. De FPVG zelf onthoudt zich van een stemadvies. Bij het stemmen gaat het 
immers over veel meer terreinen dan ons besteedbaar inkomen.  Mocht u als lezer nu denken: toch 
jammer dat ik er niet bij was, … geen nood. De complete presentatie van dhr. Roel Fonville is als 
Powerpoint bestand terug te vinden op de website van de SeniorenRaadBest.  

 

ZO BELANGRIJK OM NU TE REGELEN 

Informatiebijeenkomst over levenstestament en testament op 19 april 
 
Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd wie uw (bank)zaken regelt als uzelf geestelijk niet (meer) in staat 

bent om bepaalde handelingen te verrichten, beslissingen te ne-
men, uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld als u dement wordt of 
een ongeluk krijgt? Om dat te regelen kunt u een zogenaamd le-
venstestament maken. 
In een levenstestament geeft u aan welke wensen u heeft en wel-
ke regelingen u wilt treffen m.b.t. uw persoonlijke of zakelijke aan-
gelegenheden. U wijst een persoon aan die uw bankzaken regelt 
en die beslissingen namens u neemt als u dat zelf niet meer kunt, 
bijv. uw partner, een kind of een andere vertrouwenspersoon. 
Denk ook eens aan het volgende: 

 Wie regelt de administratie, betaalt de rekeningen of doet de belastingaangiften? 
 Kunt u niet meer thuis wonen, wie regelt dan voor u een nieuw (te)huis? Wie mag namens u beslis-

singen nemen ter zake van uw inboedel en uw huisdieren? 
 Wie kan namens u beslissingen nemen m.b.t. uw gezondheid, de medische handelingen in geval u 

ernstig ziek wordt?    

 Wie mag uw huis verkopen? Een misverstand is veelal dat gedacht wordt dat de woning ook door 
de partner of het kind mag worden verkocht. Niets is minder waar! 

http://www.knvg.nl/
http://www.loonvoorlater.nl/
http://www.pensioenleugen.nl/


In een levenstestament kunt u dit van tevoren allemaal al regelen. Een ander 
aspect is de eigen bijdrage bij langdurige zorg en het "opeten" van uw vermo-
gen. U kunt ook regelen dat een deel van uw vermogen bij uw familie blijft. 

Bij overlijden vervalt het levenstestament. Vragen die er dan spelen zijn: Wie 
erft mijn vermogen? Is mijn partner goed verzorgd? En hoeveel belasting wordt 
er dan betaald? Hoe kan ik dat goed regelen en zijn er mogelijkheden om 
minder belasting te betalen? Hiervoor dient u een testament op te maken. 

Wilt u hier graag meer over weten? Kom dan vooral naar de informatiebijeen-
komst van de seniorenraad op 19 april in Prinsenhof. Van 14.00 tot 16.00 uur 
zal Mevr. Karolina Meems van notariskantoor Jan van de Meulengraaf u daar 
alles over vertellen. Entree is € 2, inclusief de koffie.  
 

 

Project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) enthousiast van start 

Nadat bij het sluiten van de inschrijvingstermijn op 5 februari  niet minder dan 65 senioren zich hadden  
opgegeven als zeer geïnteresseerd voor deelname is er intussen met 55 van hen formele deelname 
afgesproken. Wat zijn nu de volgende stappen? 
In de komende weken volgt nu eerst een intake gesprek bij elke deelnemer thuis waarbij kennis ge-

maakt wordt met een student of studente Ouderenzorg van het 
Summa college. Bij dit kennismakingsgesprek wordt ook een 
ondersteuner betrokken van een van onze seniorenorganisaties KBO 
en PVGE. Deze TOM-ondersteuners hebben in het project een achter 
vang functie en kunnen tijdens het hele project naar wens door de 
deelnemers worden gebeld mochten zich vragen of probleempjes 

voordoen.  Vanaf 20 maart zullen dan de bewegingsmonitoren worden bezorgd door de postbezorger 
en gaat het hele programma lopen en wel gedurende 14 weken, dus tot begin juli. 
 

Geslaagde feestmiddag voor 75-plussers in de Jeroen Bosch Hoeve  

Er is flink meegezongen en flink gedanst op vrijdag 3 maart door ruim 50 deelnemers aan deze wens-
vervullende middag georganiseerd in het buitengebied van Best door het comité Nationale Ouderen 
Dag. En dat in een prachtige hoeve tegenover Zorgboerderij De Hagelaar. 
Was het dan alweer Nationale Ouderendag? Die is toch maar 1 
keer per jaar, en wel op de 2e vrijdag van oktober. Eigenlijk wel, 
maar het comité NOD probeert toch om het hele jaar door een 
beetje Nationale Ouderen Dag te blijven vieren, lichtte voorzitster 
Judith Janssen toe in haar welkomstwoord. Niet alle bestaande 
wensen kunnen nu eenmaal op die ene vrijdag ingevuld worden.  

Voor de gezellige sfeer zorgden de ‘oude’ liedjes, gezongen door 
Corrie Hoppenbrouwer, en de fratsen van clown Dottie met haar 
drie collega’s. Voor de culturele noot zorgde een leuke korte 
lezing over ‘De hooiwagen’ van Jeroen Bosch,  door Alda van de 
Ven. En voor de inwendige mens zorgden Jan en Marian van den 
Boom.  Aan het eind van de middag konden de kartrekkers van 
deze activiteit: Patricia Favre en Mien Droog dan ook terugkijken 
op een zeer geslaagde middag.  
 

Platform  Wonen op z’n Best  

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad de nota “Wonen en zorg” vastgesteld. In deze nota staat onder 
andere dat de gemeente Best in de toekomst nog meer rekening houdt met onze vergrijzende inwo-
ners. Denk aan informatie over woning aanpassingen, het stimuleren van  de bouw van levensloop-
bestendige (senioren) woningen, de invoering van een hypotheek of lening voor woningaanpassingen 
enzovoorts. Het platform wonen van de SeniorenRaadBest is best tevreden over deze nota. Dit ook 
omdat die de door het platform ingebrachte informatie en oplossingsrichtingen goed weergeeft. 
Inmiddels is de Woonvisie van de gemeente Best bijna vastgesteld. De nota “Wonen en zorg” is daar 
integraal in opgenomen. Daarom hebben we als platform ook weinig commentaar op de voorgelegde 
visie. Wel hebben we, nog eens, gewezen op het feit dat er onvoldoende sociale en vrije sector huur-



woningen voor de doelgroep zijn. Verder hebben we, ook weer opnieuw, aangedrongen op snelle en 
concrete uitwerking van de visie(s)   

Zo willen wij op korte termijn één contactpunt, waarschijnlijk in Bestwijzer, waar inwoners terecht kun-
nen met vragen over het aanpassen van hun woning of het uitvoeren van een huistest. Er zijn namelijk 
veel aanbieders; zoals Zuidzorg, Archipel, Ergotherapie en Wonen op z’n Best, die elk vanuit hun po-
sitie diensten op dit gebied aanbieden. Dat contactpunt kan dan adviseren welke partij voor de speci-
fieke vraag het meest geschikt is. Ook willen wij dat gemeente Best een begin maakt met de inventa-
risatie van plekken in ons dorp die bij uitstek geschikt zijn voor de bouw van levensloop bestendige 
woningen. 
Tot slot: Binnenkort hopen wij als platform maandelijks een column op de seniorenpagina van Groeiend 
Best te verzorgen. In die column gaan we in op de valrisico’s in ons eigen huis en uiteraard de moge-
lijkheden om die te beperken. Bijna honderdduizend valongelukken per jaar waarvan meer dan drie-
duizend met dodelijke afloop rechtvaardigen die aandacht! 
 

Nieuws van de actieve werkgroep Zorg 

De werkgroep Zorg van de Seniorenraad is eind vorig jaar weer uit haar sluimerslaap ontwaakt, dankzij 
de nieuwe voorzitter Mien Droog. Onder haar leiding komen de zes (veelal nieuwe) leden nu elke 
maand bij elkaar om actuele zaken in de zorg te bespreken. De afgelopen maanden waren dat:: 

 De concept-beleidsnota “Maatschappelijke ondersteuning en zorg” van de gemeente 
hebben zij  bestudeerd en daarvoor voorstellen gedaan, waarvan de gemeente er een aantal heeft 
overgenomen in de definitieve versie van de nota.  

 Zij hebben B&W gevraagd om een evaluatieverslag over de uitvoering van de WMO in 2016 
en ook het Verbeterplan dat daarop is gebaseerd. Deze zijn nog in de maak. 

 Over de mantelzorgondersteuning vragen zij aan de gemeente en WBO een duidelijke folder 
te maken, waarin wordt uiteengezet welke vormen van mantelzorgondersteuning door WBO in 
opdracht van de gemeente nu precies geleverd worden. Dit loopt nog. 

 De online Zorg- en Dienstenwijzer op de website van de seniorenraad wordt door de 
werkgroep Zorg elke maand ge-update met de laatste nieuwe gegevens. Na een fiat van het 
bestuur van de seniorenraad is een 2e actuele versie van de Zorg en Dienstenwijzer in boekjes-
vorm gedrukt, speciaal voor senioren die geen computer hebben of geen toegang tot internet,  

 De oprichting van stichting “Hartslag Best” zien zij tegemoet, die een inventarisatie en 
publicatie zal maken van alle plekken in Best waar AED's (Automatische Externe Defibrillators), te 
gebruiken bij hartstilstand) zijn opgesteld 

 De laatste technische ontwikkelingen in hulpmiddelen in de zorg hebben zij gevolgd op de 
Liever Thuis!-beurs in het beursgebouw van Eindhoven 

 De werkgroep ondersteunt van harte de pogingen om in Best een riksjafiets te krijgen om te 
gebruiken voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen én hun mantelzorgers , 

 Ook heeft de werkgroep de doelen en aandachtsgebieden opgesteld, waaraan de werkgroep 
Zorg komende tijd gaat werken. Deze zijn te vinden op de website van de seniorenraad.  

 

Loop 's binnen in het Taalcafé en ontmoet mensen van allerlei culturen 

 
Hebt u interesse in andere culturen en vindt u het 
leuk om met taal bezig te zijn? Dan is het Taalcafé 
misschien iets voor u. Elke week is er Taalcafé in 
Bestwijzer op maandag van 13.00 tot 15.00 uur. Het 
is een plek waar mensen uit allerlei culturen elkaar 
ontmoeten om de Nederlandse taal te oefenen. Het 
Taalcafé is heel laagdrempelig en ontmoeting staat 
voorop.  
 
Het Taalcafé is fors gegroeid, zowel qua aantal 
bezoekers als qua inhoud. Het is er enorm gezellig 
en allerlei maatschappelijke thema’s komen aan de 
orde. De ene keer gaat het over feestdagen in 
Nederland of over onderwerpen uit het nieuws. De 
andere keer gaat het over persoonlijke onderwerpen die de bezoekers bezig houden. Een goedlopende 



activiteit dus, voor zowel mannen als vrouwen, waar best wel eens de aandacht op mag worden 
gevestigd. Daarbij kunnen de bezoekers ook best nog wat hulp gebruiken.  Voor wat praktijkervaring 
lees  taalmaatjes 
 
Met zijn drieën runnen zij het Taalcafé: Tineke, Marijke en Corrie (zie foto)  Hebt u interesse taalcoach 
te worden? Dan bent u als senior ook van harte uitgenodigd om zich te melden. Loop gewoon eens een 
middagje binnen.  

 

Gaat u meelopen met de SamenLoop voor 
Hoop op 10 /11 juni? 

Over 3 maanden, in het weekend van 10 en 11 juni, wordt voor de 
4e keer in Best een SamenLoop voor Hoop gehouden ten bate 
van de kankerbestrijding. Rond de  € 100.000 heeft het vorige 
keren opgeleverd. Meer dan 40 teams hebben zich al aangemeld.  
De bedoeling is dat elk team vanalles bedenkt om geld in het laatje 
te krijgen. Zo zijn er teams die nu al bijvoorbeeld bij winkelcentra 
appelflappen of wafels verkopen. Of men organiseert sponsor-
actes. Het meeste komt binnen op het SamenLoop-weekend zelf. 
wanneer elk team in zijn kraam op het Raadhuisplein  producten verkoopt of attracties aanbedt aan de 

voorbijgangers die geld opleveren. 

Het aantal teams waarbij u zich kunt aansluiten is legio. Ze 
worden gevormd rondom een gezin, een bedrijf, een buurt, 
vereniging of kerkgenootschap. Zo kunt u meedoen met 
teams als  Ratjetoe, de Landrovers, Familie de Bresser, Van 
alles Wa, Speelheide, Wilhelminadorp,  Foto Aarsen, Archipel 
Thuis, Cello, IVN en PVGE.  

Je hoeft niet supersportief te zijn om mee te lopen. Je wandelt 
een uurtje met anderen mee in een normaal tempo voor het 
goede doel. De leden van een team wisselen elkaar elk uur 

af, als bij een estafette. De SamenLoop voor Hoop is een gezellig en sportief maar ook een indrukwek-
kend en ontroerend gebeuren. Het hoogtepunt is de kaarsenceremonie op de zaterdagavond, rond 10 
uur, wanneer het net donker geworden is. Iedereen loopt dan met een fakkel. Duizenden papieren 
zakken met brandende kaarsen erin staan langs het 
loopparcours met persoonlijke teksten en tekeningen 
van volwassenen en kinderen, die op die manier hun 
dierbaren gedenken. Ook is er een gedenkplechtigheid 
rondom een podium met persoonlijke voordrachten en 
ontboezemingen. Iedereen die meeloopt krijgt zelf een 
kaarsenzak om te gebruiken, alsook een mooi 
Samenloop T-shirt in de eigen maat. De deelname kost 
€ 15, en dat is tevens uw eigen financiële bijdrage aan 
het goede doel. Gezellig is niet alleen het samenlopen 

maar ook de kramenmarkt bij 
het Raadhuis, waarin elk team 
in een eigen kraam door verkoop van producten of door leuke activiteiten en 
spelletjes een euro of meer los te peuteren van de voorbijgangers..   

Meld u aan op de website van de SamenLoop  
Klinkt dit u allemaal aantrekkelijk in de oren? Lees dan het programma van het 
SamenLoop voor Hoop-weekend in Best nog eens door op de website 
www.samenloopvoorhoop.nl/best, Daar kunt u zich nu al aanmelden voor 
deelname en ook het team waarin u gaat meelopen. Maar welk team het ook 
is, u zult daar altijd met open armen worden ontvangen. 

 

http://www.wbo.nl/nieuws/108-taalmaatjes?utm_source=newsletter_70&utm_medium=email&utm_campaign=externe-nb-feb-2017

