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ARCUS nodigt u uit voor het Fittest evenement op 17 mei  
 

Op woensdag 17 mei van 14-16.00 uur organiseert ARCUS in samenwerking met de 
SeniorenRaadBest in Prinsenhof iets interessants voor senioren: een Fittest evenement. 
ARCUS is een samenwerkingsverband van de volgende zelfstandige zorgverleners in Best: 
Ergotherapie Best – Oirschot, Podotherapie Brons, Oefentherapie Cesar Best – Oirschot, 
Fysio- en Manuele therapie Meesters en de Psychologen Praktijk Best. 
 
Het Fittest evenement is een interactief programma. Begonnen wordt met een korte plenaire 
presentatie van 15 tot 20 minuten, waarna de deelnemers zich in groepen verdelen. Elke 
groep begint bij een van de verschillende disciplines van ARCUS met diverse testen en 
metingen. Via een rouleersysteem komt elke deelnemer bij elke discipline en doet alle 
testen. Aan het eind van de middag krijgt iedere deelnemer een formulier met de 
testuitslagen en een goodybag mee naar huis.  
 
Deelname is kosteloos. Wel is inschrijving vooraf noodzakelijk. Dat kan via een mailtje of 
telefoontje naar podotherapie Brons, email adres: info@podotherapiebrons.nl; telefoon 0499-
393352. Graag aangeven dat het gaat om het “Fittest evenement”“.Inschrijving staat open 
voor alle senioren van Best. Inschrijven kan tot eind april. Er wordt gerekend op minimaal 20 
deelnemers.  
 
 

Project Krachtenbundeling van start gegaan 
 
De PVGE-Best en de KBO-Best willen in 

de SeniorenRaadBest de krachten 

bundelen om ouderen in Best op te 

zoeken die hulp zouden willen hebben 

en hen te helpen. De meeste vrijwilligers 

die actief zijn binnen onze verenigingen 

hebben veel en goede contacten met de 

leden. Om onder die leden de ouderen 

te vinden die hulp wensen en hen te 

helpen de juiste hulp te vinden is 

dinsdag 18 april het project ‘Krachtenbundeling’ van start gegaan. 

Bij een hapje en een drankje zijn die middag ruim 25 vrijwilligers uit onze verenigingen bijeen 

geweest om kennis te nemen van de opzet en doelen van het project. De vrijwilligers 

herkenden de situaties waarin hulpvraag speelt en er was veel belangstelling om in het 

project deel te nemen. Eerste stap voor hen is een workshop die in juni gehouden gaat 
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worden en waar de eerste tien deelnemers zich gaan voorbereiden. Evenals deze 

bijeenkomst zal ook bij de workshop voldoende gelegenheid zijn om ervaringen uit te 

wisselen en zo samen een team te vormen. 

Op de website van de seniorenraad is de presentatie te vinden waarmee de start van het 

project werd ingeleid. Contactpersonen zijn Annelies Berende (PVGE) en Angela Schoonen 

(KBO). 

 

Project Thuis Onbezorgd Mobiel loopt als een trein 
 
Ze waren er bijna allemaal. De 50 deelnemers en alle betrokkenen van het TOM project in 

de officiële startbijeenkomst in Prinsenhof op 
woensdag 12 april. Tijdens een zeer gezellige en 
enthousiaste bijeenkomst werd de rol van alle partners 
in het project nog eens toegelicht en was er uitgebreid 
gelegenheid om alle nog overgebleven vragen 
beantwoord te krijgen. Intussen zijn de 
bewegingsmonitoren van Philips afgeleverd door 
PostNL en door de deelnemers in gebruik genomen, 
lopen de In Balans trainingen gecoördineerd door 
Veiligheid NL, komen de Summa studenten bij de 

deelnemers op bezoek, doen de ONVZ zorgconsulenten en zonodig de TOM ondersteuners 
van de seniorenverenigingen hun werk, wordt voedingsadvies gegeven door diëtistes en 
worden waar zinvol voedingssupplementen van Nutricia beschikbaar gesteld. Kortom, het 
project loopt zoals het bedoeld was.  
 
 

Frans van Roosendaal gestopt als Clientondersteuner 
 
Clientondersteuners zijn mensen die uitstekend thuis zijn in de zorg en met wie u uw 
persoonlijke situatie en vragen op zorggebied kunt bespreken. Zij zijn opgeleid om u te 
helpen bij het verkrijgen van Wmo-zorg (bij de gemeente), van persoonlijke zorg thuis (bij de 
wijkverpleegkundige) en van langdurige zorg (bij het CIZ). Samen met Annelies Berende 
heeft Frans de afgelopen jaren deze rol ingevuld voor vele senioren van Best. Frans heeft nu 
besloten om als clientondersteuner te stoppen en daarvoor werd hij, tijdens de laatste 
bestuursvergadering van de seniorenraad door voorzitter Nico Vrijenhoek in de bloemetjes 
gezet. Bedankt Frans, in naam van al die senioren die je hebt bijgestaan en succes met al 
jouw andere activiteiten.  
Annelies blijft bereikbaar via tel. 329070 /06-36514118 en via anneliesberende@hotmail.com 

 
 
Geslaagde informatiebijeenkomst over (levens)testamenten en schenkingen 
 
Tja, met zo een onderwerp is een volle zaal altijd wel 
gegarandeerd, heeft de ervaring  geleerd. Hoewel 
deze onderwerpen drie jaar geleden al eens in een 
informatiebijeenkomst van de seniorenraad aan de 
orde waren, waren ook deze keer weer 110 senioren 
zeer geïnteresseerd in de laatste inzichten en 
ontwikkelingen rond deze onderwerpen. In een 
heldere presentatie lichtte Mevr. Karolina Meems van 
notariskantoor van de Meulengraaf deze best lastige 
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materie toe, daarbij regelmatig onderbroken door de vele vragen van haar toehoorders. Zo 
werd het een zeer interactieve en vooral leerzame bijeenkomst. Voor iedereen die zich hier 
verder in wil verdiepen, mogelijk als voorbereiding op een bezoek aan een notariskantoor,  
zijn er intussen enkele documenten beschikbaar gemaakt op de website van de 
SeniorenRaadBest. Het gaat dan om de gebruikte PowerPoint presentatie van Karolina 
Meems, om een boekje van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie “Wie geeft u het 
vertrouwen?” (met veel informatie over het levenstestament, de volmacht en het testament 
en in welke situaties dat van belang is) en om een overzicht met de exacte vrijgestelde 
bedragen die horen bij de successiewet 2017.  
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