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In deze nieuwsbrief: twee uitnodigingen, één uitdaging en iets om alvast 
goed over na te denken. 

 
 

UITNODIGING 15 maart 
 

Themamiddag over Dementie 
ZOU HET DEMENTIE KUNNEN ZIJN? 

 
Die vraag stellen wij ons allemaal wel eens. Bij iemand in onze omgeving of misschien wel bij 

onszelf. We krijgen immers allemaal te maken met dementie. In onze familiekring of in onze 

vriendenkring, maar ook op straat, in de supermarkt of op het werk. Dementie is immers 

volksziekte nummer 1 geworden. Daarom 

is het zo belangrijk dat wij als 

gemeenschap dementievriendelijk 

worden.  Kunnen wij dementie 

vroegtijdig herkennen en hoe kunnen we 

dan het beste handelen?  Maar ook: hoe is 

het leven met dementie voor patiënt en 

mantelzorger en hoe is het verloop en de 

behandeling van dementie?  Hoe kunnen 

we het risico voor onszelf verkleinen om 

zelf dement te worden? Waar kan ik hulp 

en informatie vinden?  

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen organiseert SeniorenRaadBest een themamiddag op 

15 maart in het Prinsenhof. Deze middag is bedoeld voor alle belangstellenden en deze keer dus 

zeker niet alleen voor senioren. 

Aan deze middag werken mee: dhr. Leo Bisschops, voorzitter van Alzheimer 

Zuid-Oost Brabant, dhr. Serge Roufs, dementie-expert en specialist 

ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie bij Archipel Zorggroep en 

dhr. Jan Verbeek, trekker van het Platform Dementie Best en betrokken bij 

zowel het Alzheimercafé B.O.S.  Als bij het bijzondere project Into D’mentia. 

Het belooft weer een bijzonder interessante middag te worden waarbij u zeker 

ook weer de gelegenheid krijgt om uw eigen vragen te stellen. Direct in de 

agenda noteren dus: Prinsenhof, 15 maart om 14.00 uur-16,00 uur. Toegang 

is € 2, - inclusief koffie met cake.  

 

 

 



UITNODIGING 22 februari 
Belastinginformatiemiddag  

 
Op donderdag 22 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt voor alle belangstellende senioren ook 

dit jaar weer een belastinginformatiemiddag georganiseerd 

door en in Cultuurspoor Best (de bibliotheek dus). Informatie 

zal worden verstrekt door Toos de Groen.  Al een aantal jaren 

is Toos actief als belastinginvulhulp vanuit de PVGE voor alle 

senioren van Best. Deze middag is vooral bedoeld voor 

iedereen die zelf zijn belastingformulier in wil vullen en graag 

bijgepraat wil worden over de laatste veranderingen.  

 

 
DURFT U DE UITDAGING AAN?  

Doe mee met de actie “40 dagen zonder alcohol” 

Ook dit jaar gaat deze actie in Best weer van start en wel op 14 februari. Inschrijven kan nog via de 

website www.wbo.nl/40-dagen-zonder-alcohol. Hier staat een digitaal 

inschrijfformulier. Op het formulier kunt u ervoor kiezen of u al of niet op de 

openbare deelnemerslijst genoemd wilt worden. De actie 40 dagen zonder 

alcohol vindt plaats vanaf de woensdag na carnaval (14 februari) en duurt tot en 

met maandag 26 maart 2018. Er is op 14 februari een aftrapbijeenkomst 

gepland en op maandag 26 maart een feestelijke afsluitbijeenkomst. Ook 

halverwege wordt nog een leuke bijeenkomst gepland en wel op 5 maart.  

Aanvangstijden en locaties voor deze drie bijeenkomsten worden later bekendgemaakt. ’40 dagen 

zonder alcohol’ is een activiteit van de werkgroep ‘Laat je niet flessen’ en wordt van harte 

ondersteund door de SeniorenRaadBest en de daarin samenwerkende seniorenorganisaties KBO en 

PVGE. 

 
Gemeenteraadsverkiezingen op komst 

WAT DE SENIORENRAAD BELANGRIJK VINDT 
 

Vanzelfsprekend is het de insteek van de 

SeniorenRaadBest om bij de komende verkiezingen een 

onafhankelijke positie in te nemen. De seniorenraad 

beoogt het welzijn van alle Bestse senioren te 

bevorderen, en dat in brede zin. Dat wil de seniorenraad 

niet ten koste van anderen maar altijd in solidariteit. 

Hierna volgt een lijstje met aandachtspunten die wij aan 

de politieke partijen hebben voorgelegd in de hoop deze 

straks terug te vinden, niet alleen in hun diverse verkiezingsprogramma’s, maar straks ook in het 

nieuwe coalitieakkoord 

In het algemeen hebben wij aandacht gevraagd voor alle WMO-aspecten en het effectueren van de 

aandachtspunten die in de nota’s “Wonen en Zorg” en de “Woonvisie 2017- 2021 zijn opgenomen.  

Specifieke hebben wij aandacht gevraagd voor:  

 

- Het bewaken van de voortgang van alle plannen met betrekking tot het realiseren van 

voldoende levensloopbestendige woningen in zowel de vrije sector als de huursector. 

- Het mogelijk maken van de zogenaamde “blijverslening” en daarbij ook oplossingen bieden 

voor senioren die als gevolg van een (te) laag inkomen niet in aanmerking komen voor deze 

lening of voor een hypotheek.  

http://www.wbo.nl/40-dagen-zonder-alcohol


-  Het realiseren van huurwoningen in het duurdere segment ter bevordering van de 

doorstroming  

- Het toegankelijk maken van de woonomgeving voor mensen met een 

beperking.  

- Het vaststellen van regels t.a.v. het realiseren en gebruik van een 

mantelzorgwoning.  

- Het ondersteunen van “Samen Sterk” projecten met name door 

multifunctionele accommodaties in de wijken mogelijk te maken. 

- Het verlenen van hulp bij het aanvragen van alle vormen van mantelzorgondersteuning, o.a. 

vanwege overbelasting en het geven van ruimere bekendheid van alle mogelijkheden voor 

hulp die gelden in de gemeente Best  

- Het verzorgen van coördinatie tussen de diverse organisaties die huistesten verzorgen  

- De vinger aan de pols houden v.w.b.  De uitvoering van de 

Wmo  

- Rekening houden met het toenemend aantal mensen met 

beperkingen t.g.v. de toenemende vergrijzing.   

-  Het nastreven van een toegankelijke en dementievriendelijke 

gemeenschap.  

- Het zicht krijgen op zorg voor kwetsbare inwoners door het 

voorkomen en verminderen van stille armoede, eenzaamheid, 

ouderenmishandeling en alcoholgebruik en het handhaven 

van hun mobiliteit  

- Het seniorenproof realiseren van verkeers- en veiligheidsvoorzieningen 

- Het faciliteren en op peil houden van de zo belangrijke vrijwilligerscapaciteit. 


