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Reminder: Infobijeenkomst op 23 november 

over voeding en voedingssupplementen  
 

Hier een kattebelletje over de al eerder aangekondigde informatiebijeenkomst van de Seniorenraad 

over het onderwerp 'Voeding en voedingssupplementen", die op 23 november in Prinsenhof wordt 

gehouden, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Lisette de Groot, hoogleraar Voeding van de Oudere Mens en 
ambassadeur van Active Ageing Nederland, komt ons dan 
vertellen hoe voeding, gecombineerd met een gezonde 
levensstijl onze verouderingsprocessen kan vertragen. Dus 
ervoor kan zorgen dat osteoporose, verminderde eetlust, 
afname van de spierkracht, geheugenachteruitgang, e.d.  
Minder snel vat op ons krijgt. Zij heeft daar uitgebreid onder-
zoek naar gedaan. 
In de pauze kunt u uw vragen opschrijven over alles wat met gezonde en ongezonde voeding te 
maken heeft. Die vragen zullen door een panel besproken worden waarin naast prof. de Groot ook 
Suzanne Blom, diëtiste uit Best, Inge Mohede bekend van het TOM-project, en Jan Ackermans, 
oud-huisarts uit Best, deelnemen. De entree is € 2, - incl. de koffie. Van tevoren aanmelden is niet 
nodig.  

 

Nieuw initiatief “Hart onder de Riem"    
 

Sinds kort is in Best een nieuw comité actief onder de naam "Hart onder de Riem". In vier woorden 
zegt het kernachtig wat de doelstelling is: "Het samen in Best signaleren van inwoners (voornam-
lijk 65-plussers, maar niet uitsluitend) die om welke reden dan ook een hart onder de riem verdie-
nen en daar vervolgens in overleg inhoud aan geven voor zover daardoor reeds bestaande orga-
nisaties geen inhoud aan kan worden gegeven."   
 

Dit comité is een opvolger van het "Comité Nationale Ouderdag 
Best" dat er drie jaar achtereen voor heeft gezorgd dat grote en 
kleine wensen van senioren door vrijwilligers werden gerea-
liseerd.  Vorig jaar moest het comité een keuze maken zich aan 
te sluiten bij het Nationale Ouderenfonds óf zelfstandig verder 
te gaan. Gekozen is voor zelfstandigheid. En gelijktijdig zijn ook 
doelstellingen en werkwijze aangepast. Nog steeds gaat het 
comité aan de slag met aanvragen of signalen die bij hen bin-
nenkomen. Het verschil is dat nu eerst bekeken wordt of er al 
een (vrijwilligers)organisatie in Best of omgeving is die de be-
treffende wens kan uitvoeren. Zo ja dan wordt in onderlinge 
samenspraak bekeken hoe de gevraagde wens kan worden 
opgepakt. Is er geen organisatie in Best of omgeving die het 
kan oppakken, dan probeert het comité het zelf te regelen.  



 
Wie kunnen er wensen indienen of signalen doorgeven voor een "Hart onder de Riem"?  Dat kun-
nen mensen zijn in de omgeving van degene voor wie het bedoeld is: de partner, een familielid, 
mantelzorger, buur, vriend, hulpverlener of een hulporganisatie. Het comité bekijkt altijd eerst of de 
aanvrage goed onderbouwd is en of het gevraagde ‘Hart onder de Riem’ misschien uitgevoerd kan 
worden door de persoon zelf over wie het signaal wordt afgegeven. Ook wordt bekeken of het ge-
vraagde hart onder de riem binnen redelijke (financiële) grenzen valt. Is aan deze voorwaarden 
voldaan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. 
Het comité bestaat uit Mien Droog, Patricia Favre, Sandra Conijn, Gaston Slagers en Judith 
Janssen. Wilt u meer weten over "Hart onder deRriem" of iemand aanmelden, mail dan naar 

info@hartonderderiembest.nl. 
 

Doe eens mee aan de 'Dag van de Dialoog' in Best                     
 
Op vrijdag 10 november a.s. 
vindt weer de jaarlijkse "Dag 
van de Dialoog" plaats in Best, 
net zoals in veel andere 
plaatsen in Nederland. Op 
verschillende plekken in Best 
staan dan tafels klaar, waar 
iedereen die dit wil, kan 
aanschuiven om mee te praten 
en te luisteren over een interessant thema dat iedereen aangaat. Dit jaar is het thema: "Erbij 
horen, jezelf zijn".   
Iedereen is uitgenodigd mee te doen, welke leeftijd, achtergrond of levenswijze ook Je bent 
WELKOM. Met 'dialoog' wordt bedoeld: een gesprek met elkaar, waarin je vooral probeert naar 

elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, ieder vanuit zijn 
eigen achtergrond en ervaringen. Het gaat er niet om wie 
gelijk heeft of wie zijn gelijk het beste kan verwoorden.  Als je 
vandaag de dag de krant leest, of op Internet kijkt, dan lijkt het 
wel alsof het verkondigen van je mening gepaard moet gaan 
met veel verbaal geweld. Oneliners lijken belangrijker dan 
argumenten. Op vrijdag 10 
november zal het een genot 

zijn, om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. En om 
met respect voor elkaar, ook je eigen ideeën uit te kunnen spreken.  
De dialogen aan de verschillende tafels worden geleid door ervaren 
gespreksleiders die het proces van de dialoog in de gaten houden 
en ervoor zorgen dat iedereen aan bod komt. 

 
Meld je aan als deelnemer aan 'De dag van de Dialoog' op de 

website bestindialoog.nl  Je kiest zelf locatie en beschikbare 
tijd. Locaties: Bestwijzer, CultuurSpoor/CultuurBank, De Wig, 
Kerkcentrum Antonius in beweging, Notariskantoor Jan van de 
Meulengraaf en een 'Mystery dialoogtafel’ Tijden: ochtend: 
9:15–12:00 uur, middag: 14:00–16:45 uur, avond: 19:15–22:00 
uur. Aanmelden kan ook telefonisch via Adrie Brands, tel. 0499 
395829 

 
 

Gemeente Best gaat meebetalen aan de zorgverzekering  
voor meer mensen met een laag inkomen 

 
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen heeft de gemeente Best al jaren een 
collectieve zorgverzekering geregeld. Voor minder geld zijn ze dan goed verzekerd, namelijk de basis-
verzekering + tandarts + aanvullende verzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie voor 
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de aanvullende verzekering.  
Tot nu toe kon men hiervan gebruik maken als het inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm, 
dus lager dan ca. € 1700 per maand voor een echtpaar en ca. € 1200 voor een alleenstaande (in 
2017). Met ingang van 1 januari 2018 wil de gemeente de deel-
namegrens verhogen naar 120% van de dan geldende bijstands-
norm. Dat zal dan ca. € 1860 per maand zijn voor een echtpaar en 
ca. € 1300 voor een alleenstaande. Er komen dan veel meer mensen 
in aanmerking dan nu voor deze ondersteuning.    

Denkt u zelf in aanmerking te komen of kent u mensen in uw omge-
ving die hiermee geholpen zouden zijn, dan moet u bij afdeling Soci-
ale Zaken van de gemeente zijn om een aanvraag in te dienen. Het is 
verstandig om van tevoren contact op te nemen met cliëntondersteuner Annelies Berende: zij wil er u 
graag meer over vertellen, zoals de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. U kunt haar bereiken 
via tel 06-36514118. 

Lezing en demonstratie van zorgrobot Zora op 16 november in Best 

Ooit een 'zorgrobot' aan het werk gezien? Op 16 november kunt u het zelf 
meemaken, want dan komt zorgrobot Zora naar Best om te laten zien wat hij 
allemaal kan. Zora helpt voor jou te zorgen als je ziek bent, als je oud bent of 
hulp nodig hebt. Wie helpt je revalideren? Wie motiveert je tot je beter bent? Wie 
houdt je fit?  Zora kan al veel meer dan je denkt.  

De lezing en demonstratie van Zora wordt gegeven door Kim van den Akker, 
werkzaam bij het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-lab).  Het is 
op donderdag 16 november van 15.50 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Wel 

graag vooraf aanmelden met een mail naar info@cultuurspoorbest.nl 

 

 
Goed nieuws voor mensen met Wmo- of Wlz-ondersteuning. 

 

Groot nieuws bevatte het regeerakkoord 2017 voor de mensen van wie 
er een eigen bijdrage Wmo wordt ingehouden door het CAK. Bijvoor-
beeld voor huishoudelijk hulp of woningaanpassingen. Tot nu toe is die 
eigen bijdrage afhankelijk van inkomen, vermogen en gebruik. Dat 
leverde een berg aan bezwaarschriften bij het CAK, want voor velen 
was het elke maand een onbegrijpelijke en soms onaangename ver-
rassing welk bedrag er nu weer uit de CAK-computer kwam rollen.  
 
En wat staat er nu in het regeerakkoord? "Iedereen betaalt een vaste 
eigen bijdrage voor Wmo: € 17,50 per vier weken. Er wordt niet meer 
gekeken naar de hoogte van inkomen, vermogen en gebruik." Het 
voornemen is om dit per 1 januari 2019 te laten ingaan.  

Ook de eigen bijdrage voor de Wlz (bij langdurige ziekte) wordt lager. Daar blijft het inkomen en 
vermogen nog wel meetellen, maar minder zwaar. Het percentage van het inkomen dat meetelt 
voor de eigen bijdrage gaat van 12,5 naar 10 procent. De vermogensbijtelling (bijvoorbeeld als u 
spaargeld hebt) verandert van 8% naar 4%. Deze maatregel scheelt € 30 tot €150 per maand. Dit 
wil men zelfs   per 1 januari 2018 al laten ingaan.  
 

Valrisico’s bij senioren  
 
Kent en leest u ook de seniorenpagina van Groeiend Best? Dan is u daarin vast al de serie arti-
kelen opgevallen van de werkgroep Wonen op z’n Best van de SeniorenRaadBest. Deze week al 
voor de zevende keer vraagt woonconsulent Leo van Zeeland daarin aandacht voor de grote va-
risico’s die senioren lopen. Elke keer belicht hij daarin de risico’s die op de loer liggen op bepaalde 
plekken in en om ons huis en vooral wat we daaraan kunnen doen.  
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Mogelijk heeft u bij het lezen weleens gedacht dat het allemaal 
toch wel erg overdreven lijkt en dat zoiets toch niet gauw uzelf zal 
overkomen. Maar waarschijnlijk heeft u onlangs ook op het NOS-
journaal gezien en gehoord dat het aantal valongevallen bij seni-
oren met dodelijke afloop (3.653 in 2016) een veelvoud is van het 
aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop.  Mocht u de arti-
kelen van Leo van Zeeland gemist hebben, dan kunt u ze overi-
gens allemaal nog eens nalezen op de website van de senioren-
raad: www.seniorenraadbest.nl. In het rapport “Valongevallen 65 
jaar en ouder - 2016” van Veiligheid NL lezen we:   

 
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. De 
ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal ziekenhuisopnamen en 
Spoedeisende hulp (SEH) bezoeken en de hoge directe medische kosten. In 2016 hebben 
118.000 65-plussers de SEH-afdeling van een ziekenhuis bezocht na een valongeval. Privé-
valongevallen omvatten 82% (96.200) van deze valongevallen De overige valongevallen zijn 
vrijwel allemaal verkeersongevallen. 
 

Letsels van valongevallen bij ouderen van 65 jaar en ouder (2016) 

 Spoedeisende hulp 
(SEH-)bezoeken 

Ziekenhuisopname 
na SEH-bezoek 

Totaal 96. 200 37. 300 

65-74 jaar  
75-84 jaar  
85 jaar en ouder 

30.800 
33.900 
31.500 

8.300 
13.200 
15.800 

 
Overledenen 65 jaar en ouder 3.653 
Gemiddelde directe medische kosten € 8.400 
Totale jaarlijkse directe medische kosten € 830 mln. 
 

Elke 5 minuten komt een oudere op de SEH-afdeling na een valongeval. Het aantal SEH-behan-
delingen en ziekenhuisopnamen na een val lijkt na een jarenlange stijging te stabiliseren. De ko-
mende jaren vergrijst Nederland verder. Een prognose tot 2030 laat zien dat het aantal zieken-
huisopnamen (na SEH-bezoek) met 50% zal stijgen tot 56.000 en het aantal Spoedeisende 
Hulpbezoeken met 46% tot 146.000. 
 

Liever thuis! beurs van 23 t/m 25 nov. - U komt toch ook? 

 

In de periode van 23 t/m 25 november is er in het 
Beursgebouw in Eindhoven weer de Liever thuis! beurs. 
Die is elk jaar weer de moeite waard, want er zijn steeds 
de nieuwste snufjes te zien. Op deze beurs krijgt u ant-
woord op vragen als: Hoe blijf ik gezond en vitaal?  Wel-
ke aanpassingen kan ik aan de woning doen, Hoe ga ik 
alles financieel regelen? Hoe kom ik aan een driewiel-
fiets, aangepast keukengerei, aanpassingen in auto, 
medicijnwekker, personenalarm en wat al niet meer. 

 

Of u nu komt kijken voor uzelf, voor uw ouders, vrienden of vanuit een professioneel 
oogpunt, het zou vreemd zijn als u niet vindt wat u zoekt. Zo'n 150 verschillende 
standhouders staan voor u klaar met een gedegen persoonlijk advies, afgestemd op 
uw situatie. Gratis toegangskaarten kunt u afhalen bij Johan Callens, Grensheuvel 
17 in Best, tel. 310734. Maar u kunt ze ook zelf aanvragen via de webpagina   

lieverthuis.info/tickets/   Gebruik hiervoor dan de kortingscode: exp57 
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Adviesraden WMO en ASV wordt één Adviesraad Sociaal Domein 
 
Per 1 januari 2018 wordt in Best een nieuwe adviesraad ingericht, adviesraad Sociaal Domein. Dit 
als onderdeel van de burger- en cliëntparticipatie in Best. Deze raad komt in de plaats van de 
bestaande adviesraden WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning),en ASV (Adviesraad Sociale 
Voorzieningen). Het is geen fusie van deze twee 
adviesorganen maar een nieuwe start. De nieuwe 
adviesraad gaat gevraagd en ongevraagd het College 
van B&W adviseren op het gebied van het Sociaal 
Domein in de gemeente Best. Dit zijn alle zaken die 
betrekking hebben op de WMO  Jeugdwet en de 
Participatiewet. 
 
Er komt een adviesraad bestaande uit 11 personen met kennis op het gebied van bovenstaande 
werkvelden. Expertise staat voorop, er is niet gekozen voor een rechtstreekse vertegenwoordiging 
in de adviesraad van allerlei doelgroepen en organisaties in Best, dan zouden we een grote niet-
werkbare adviesraad krijgen. Belangenbehartiging wordt geborgd door de inrichting van verschil-
lende themagroepen en/of werkgroepen over bepaalde (deel)belangen c.q. thema’s. Dit wordt 
verder uitgewerkt door de nieuwe adviesraad. Wij denken hierbij aan de thema’s zorg, wonen, 
jeugd, toeleiding werk etc.  
De belangen van senioren worden behartigd binnen deze themagroepen. Vertegenwoordiging 
vanuit bestaande projectgroepen van de SRB en/of KBO en PVGE is mogelijk. Op dit moment 
loopt er een sollicitatieprocedure, zodat per 1 januari 2018 de raad van start kan gaan. 
 

Rabobank Clubkas Campagne -  Dank voor uw steun 
In de vorige nieuwsbrief hebben we alle 
stemgerechtigden onder u opgeroepen om uw 
stem(men) vooral niet verloren te laten gaan en 
met name aan die projecten te denken die een 
grote binding hebben met de Seniorenraad. We 
noemden in het bijzonder Het Bijna Thuis De 
Vlinder, Avondje-Uit en Samenspraak, 
initiatieven die ooit voortgekomen zijn uit de 
Seniorenraad, en ook aan de projecten van 

KBO en PVGE, de organisaties die in de Seniorenraad hun krachten 
bundelen om de belangen van alle senioren van Best te behartigen. Die 
oproep heeft u weer beantwoord en alle betrokkenen zijn zeer verheugd met 
de ontvangen steun of steuntjes in de rug. Op de ene foto zien we Nico Vrijenhoek als gelukkige 
voorzitter van “Het Bijna Thuis Huis de Vlinder” met de gewonnen eerste prijs.  Op de andere foto 
zien we superblije gezichten van een aantal PVGE érs, waaronder voorzitter Cor van den Bosch. 
Zij ontvingen naast een mooi bedrag voor hun project ook nog een extra prijsje van € 100 voor de 
meest opzienbarende entree. En zoals u ziet, vrijwilligerswerk kan soms ook heel erg leuk zijn! 
Vermelde vrijwilligersorganisaties benadrukken  
Hulde aan en waardering voor de  RaboClubkasCampagne. 
                                   Groeten, Nico. 
 
 

 


