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15 maart: Themamiddag over dementie in Prinsenhof
"Zou het dementie kunnen zijn?"

Graag herinneren we u nog eens aan de interessante themamiddag die de Seniorenraad zal houden op 
15 maart in Prinsenhof. Drie sprekers met ervaring zullen hun visie geven over dementie, over de men-
sen die het hebben, over de mensen in hun omgeving en hoe belangrijk het is dat wij als gemeenschap 
dementievriendelijk worden.. Allereerst hoort u  Leo Bisschops, bekende Bestenaar en voorzitter van 

Alzheimer ZO Brabant.  Daarna Serge Roufs. dementie-expert, 
specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychiogeriatrie 
bij Archipel  En tot slot Jan Verbeek, trekker van het Platform 
Dementie in Best en het Alzheimercafé voor mensen uit Best, 
Oirschot en Son en Breugel. 
Zij geven vanuit hun ervaring visie op deze volksziekte nummer 
1 en wat voor invloed dit heeft op de familie, vriendenkring, in 
winkels en in de supermarkt. Kun je dementie in een vroeg 
stadium herkennen? Wat doe je dan? Hoe is het leven van ie-
mand met dementie en voor de partner/mantelzorger? Hoe is 

het verloop van de ziekte en de behandeling ervan? Daarover gaat het. Dementie is immers volksziekte 
nummer 1 geworden. Daarom is het zo belangrijk dat wij als gemeenschap dementievriendelijk worden. 
Na de voordrachten is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van alle vragen die op uw lippen liggen. 
De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur en de entree is  € 2,- en dat is inclusief koffie met cake.

18 maart: Aangrijpende voorstelling in 't Tejaterke 
over hoe mensen omgaan met dementie 

Een aangrijpend toneelstuk over dementie en wat dit doet met de mensen zelf en hun omgeving kunt u 
op zondag 18 maart zien in 't Tejaterke. De voorstelling 'Oploskoffie'  begint om 14.30 uur  Het stuk is 
doorspekt met humor én een groeiende zwarte rand. U zult een indringend beeld zien van drie vrou-
wen: oma, dochter en kleindochter. Elk reageert op eigen wijze op de dementie. Oma staat centraal en 
`loopt leuk leeg`, zoals de kleindochter constateert. De voorstelling is geschreven en wordt geregis-
seerd door Pythia Winia, die al jaren actief is als acteur, regisseur, to-
neelschrijver, journalist en pedagoog/psycholoog. Van tevoren is er 
een inleiding door Henk van den Heuvel, bestuurslid van Alzheimer 
Nederland, afd. ZO Brabant. Kaarten zijn te bestellen via het mail-
adres: dorpspleinevenementen@gmail.com. Maak het bedrag over op 
rekeningnummer NL80RABO0177056401 - met vermelding van het 
aantal kaartjes. Voor meer informati: bel Jan van de Ven, 06 51429501

Afscheid Nico Vrijenhoek als voorzitter van de Seniorenraad 

Precies op 1 maart heeft Nico Vrijenhoek in Prinsenhof afscheid genomen als voorzitter van Senioren-
RaadBest. Velen waren daarbij aanwezig om hem dank te zeggen voor de inspanningen die hij jaren-
lang vanaf de oprichting in 2009 heeft geleverd voor alle senioren van Best. Leidraad daarbij waren
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steeds de duidelijke behoeften en prioriteiten die door honderden Bestse 
senioren in  een grondige  enquete naar voren waren gebracht. Heel wat 
werkgroepen en projecten zijn daarvoor opgestart. Nico stond ook aan de 
wieg van vele initiatieven zoals het Bijna Thuis Huis,  het Alzheimer Café, 
het project Samen Sterk, het organiseren van woonscans, het houden van 
themabijeenkomsten over allerlei onderwerpen, de Zorg-en Dienstenwij-
zer, het TOM-project, aandacht voor verborgen armoede, etc.  
Johan Callens merkte op hoe fijn het voor iedereen was  met Nico samen 
te werken, hoe aanspreekbaar hij is en al-
tijd direct reageert op geopperde ideeën. 
Wethouder Annegien  Wijnands prees hem 

om de rustige, aangename manier waarop hij twee maal per jaar overleg 
met de gemeente voerde om dingen gedaan te krijgen in het belang van 
de Bestse senioren. De voorzitters van PVGE en KBO, Cor van den 
Bosch en Gaston Slagers, waren vol lof over de wijze waarop Nico ja-
renlang het boegbeeld is geweest van de seniorenraad, over zijn tome-
loze inzet, zijn betrokkenheid en zijn enthousiasme . 
Na een dankwoord van Nico Vrijenhoek zelf voor de fijne manier waarop 
hij met mensen heeft kunnen samenwerken, droeg hij de voorzitters-
hamer over aan zijn opvolger, Frans den Dekker. (Zie hiervoor het laats-
te item van deze nieuwsbrief) 

13 en 14 maart: Belastingformulieren invullen bij Cultuurspoor Best 

Hebt u hulp nodig bij het digitaal invullen en opsturen van uw 
belastingaangifte of het aanvragen van toeslagen? Dan kunt u terecht bij 
CultuurSpoorBest, en wel op 13 maart (14.00 - 16.00 uur) en 14 maart 
(19.00 - 21.00). Belastingdeskundige vrijwilligers van de KBO, PVGE, 
WBO,  FNV en Sociale Raadslieden houden dan gratis spreekuur en 
geven u advies. Het is bedoeld voor mensen die zelf  hun eenvoudige 
aangifte invullen en daarbij vragen hebben of een laatste controle van het 
ingevulde formulier wensen. Mensen die zelf geen computer, tablet of 

smartphone hebben kunnen voor de digitale belastingaangifte altijd gratis gebruik maken van de be-
veiligde computer van CultuurSpoorBest, Daar kan men ook zijn belastingaangfite gratis uitprinten. Om 
te leren hoe u met de digitale overheid moet werken, kunt u het beste de cursus Digistekker volgen,die 
in CultruurSpoorBest gegeven wordt door docenten van Seniorweb Best. Dan leert u een DigiD aan te 
vragen en te gebruiken en om te gaan met websites van de overheid, zoals die van de Gemeente, het 
UWV en de Belastingdienst. 

Nieuwe 2018-editie van de Zorg- en Dienstenwijzer verkrijgbaar
In Bestwijzer kunt u terecht voor de nieuwste 2018-editie van de Zorg- en 
Dienstenwijzer voor senioren in Best.  Het 86 pagina tellend, geïllustreerd 
boekje is een uitgave van de SeniorenRaadBest. Het is een  vademecum 
voor alle senioren  over zaken betreffende zorg en welzijn in Best. Zo vindt 
u alles over de thuiszorg, medische zorg, paramedische zorg, vrijwilligers-
zorg, mantelzorg, nachtzorg, terminale zorg, respijtzorg, dementiezorg, 
over de huis- en tandartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, na-
tuurgenezers, wijkverpleegkundigen, cliëntondersteuners, zorgverzeke-
raars en de  zorgwinkel in Best. Maar ook over huishoudelijke hulp, ver-
voershulp, klushulp, boodschappenhulp, rechtshulp, schuldhulpverlening, 
slachtofferhulp, financiële ondersteuning, maaltijdservice en rouwbegelei-
ding. En over de vrijetijdsbesteding voor senioren zoals de fitnessclubs, 
seniorenverenigingen, theater en muziek, lotgenootcontactgroepen en nog 
veel meer....  Het boekje is gratis verkrijgbaar in Bestwijzer. De Zorg- en 
Dienstenwijzer 2018 kunt u ook raadplegen op www.seniorenraadbest.nl 
Deze online versie wordt elke maand bijgewerkt en bevat dus altijd de meest actuele informatie. 

http://www.seniorenraadbest.nl/


Themamiddag Seniorenraad op 19 april: "Wijs met medicijnen"

Op donderdag 19 april wordt de volgende themabijeenkomst van Senioren-
RaadBest in de Prinsenhof gehouden. Het gaat dan over de vraag: Hoe gaan 
we  om met medicijnen?  Een apotheker en een huisarts,  Cyriel Verkroost van 
Apotheek De Schakel en Sietske Jorritsma i.o., werkzaam bij praktijk Vos, ko-
men vertellen hoe we onze medicijnen zo veilig mogelijk kunnen gebruiken en 
waar we allemaal op moeten letten.. 
Miljoenen Nederlanders, waaronder heel veel senioren zouden zonder medi-
catie niet goed kunnen functioneren. Het is dan belangrijk ze zo te gebruiken, 

dat ze zo effectief mogelijk werken en de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk is.  Dat is maatwerk, 
want er moet gelet worden op leeftijd, gewicht, geslacht, nierfunctie en op de andere medicatie die u 
gebruikt. Gaan de verschillende medicijnen wel samen? Past de medicatie bij u? Klopt de dosering? 
De kans op bijwerkingen wordt groter naarmate u ouder wordt.  zeker als u meerdere medicijnen te-
gelijk gebruikt. Uw (huis) arts houdt dat in samenspraak met uw apotheker zo goed mogelijk in de ga-
ten. Maar zelf kunt u ook veel doen om uw medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken.  Hoe? Daarvoor 
gaat deze informatiemiddag – met gelegenheid tot het stellen van alle vragen die bij u opkomen. Het is 
op 19 april van 14.00 tot 16.00 uur in de Prinsenhof. Entree is € 2, - inclusief koffie met cake. 

Seniorenorganisaties tegen het afschaffen van de wet Hillen
Doe mee aan de actie tegen de 'aflosboete' en teken het formulier

Als u eigen woningbezitter bent, hebt u te maken met de wet Hillen, die u stimu-
leert sneller af te lossen: u hoeft dan namelijk geen eigenwoningforfait te betalen. 
Maar nu wil de politiek de wet Hillen weer afschaffen. U moet dan weer wél eigen-
woningforfait betalen. Maar omdat u hebt afgelost kunt u geen rente meer aftrek-
ken. Het afschaffen van deze wet komt dus neer op een aflossingsboete. Deze 
achteruitgang treft in 2018 bijna een miljoen mensen, zo’n 23 procent van de 
eigen woningbezitters. Onder hen vooral ouderen die al jaren geconfronteerd 
worden met een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Alle seniorenverenigin-
gen hebben geprotesteerd tegen het afschaffen van de Wet Hillen: KBO-Brabant, 
PVGE, KNVG, KBO-PCOB en ANBO. Desondanks is het afschaffen van deze wet 
zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd. Het enige dat rest om de aflosboete mogelijk 
alsnog tegen te houden is een referendum. 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen zijn daarvoor 
nodig. Weliswaar heeft de Tweede kamer onlangs besloten dat er geen referenda meer gehouden 
zullen worden, maar dat geldt niet voor de reeds aangevraagde referenda. 
Onderteken dus het formulier voor een referendum over de Wet Hillen. U vindt het formulier op 
www.stopaflosboete.nl . KBO Best en PVGE Best, samenwerkend in de SeniorenRaadBest, roepen 
iedereen op om nu snel te handelen. Doe mee en laat zien dat senioren kunnen samenwerken. Het 
gaat hier niet om een politieke voorkeur. 

Ben de Klerk is nieuwe cliëntondersteuner in Best

Best heeft vanaf 1 januari 2018 weer twee cliëntondersteuners: naast Annelies Berende is dat nu ook 
Ben de Klerk. Zij staan beide klaar voor mensen die een beroep willen doen op de 
Wmo. Zij bereiden mensen voor op een aanvraaggesprek met de Wmo-klantma-
nager van de gemeente. en kunnen er ook bij aanwezig zijn ter ondersteuning. .
Ben de Klerk staat na de opleiding tot cliëntondersteuner te popelen om mensen 
te helpen. Hij woont al 50 jaar in Best en heeft een carrière van 45 jaar achter de 
rug waarvan 25 jaar als zelfstandig ondernemer. Ook bekleedde hij bestuurlijke 
functies bij brancheorganisaties en verenigingen in de regio. Na zijn pensionering 

heeft hij ruim 10 jaar ingezet in de Adviesraad Sociale Voorzie-
ningen (ASV) van de gemeente Best, o.a. voor mensen met een 
gemeentelijke uitkering. De hier opgedane ervaring  gaat hij nu combineren met zijn 
kennis van de Wmo-regelgeving. 
Ben de Klerk vormt samen met Annelies Berende een team van onafhankelijke cliënt-
ondersteuners, dat zich inzet voor alle senioren. U kunt Ben bereiken over Wmo-za-
ken via een mail naar bjjdeklerk@onsbrabantnet.nl. en telefonisch via 06-26973203. 
En voor Annelie: anneliesberende@hotmail.com  en 06-36514118 of 0499-329070.



Over Frans den Dekker, de nieuwe voorzitter van de Seniorenraad
Frans den Dekker is niet over één nacht ijs gegaan, toen hij door Nico Vrijenhoek werd gevraagd hem 
op te volgen als voorzitter van de Seniorenraad. Hij is zijn licht gaan opsteken bij mensen met ervaring: 
Giel van Schijndel, secretaris/penningmeester, Cor van den Bosch en Gaston Slagers, voorzitter van 

PVGE en KBO. Dat klikte wonderwel. Maar eigenlijk was het vuurtje bij 
Frans al veel eerder gaan branden, namelijk toen hij anderhalf jaar geleden 
als coördinator het TOM-project leidde. Dat kwam door het enthousiasme 
dat hij zag opkomen bij zoveel mensen die aan het project meededen. ( Hoe 
de mensen elkaar vonden, de vele sociale contacten die ontstonden, de 
groepjes die zich spontaan vormden en die op eigen kracht doorgingen, de 
geestdrift die het project bij de deelnemende bedrijven als Nutricia en Philips 
opwekte, dat alles heeft ervoor gezorgd dat hij zich betrokken ging voelen bij 
senioren. "Zoals jij het hebt aangepakt bij het TOM-project, zo kun je de hele 
seniorenraad runnen", overtuigde Nico hem. 

Belangrijk daarbij is het netwerk om je heen. Met het netwerk van Frans zit 
het wel snor. Dat is gegroeid door alles wat hij vanaf zijn pensioen heeft 

aangepakt. Zo heeft hij bij de werkgroep Best Duurzaam meegewerkt aan het opstellen van technische 
adviezen aan woningeigenaren en gemeente. Bij het GOEB (= overlegorgaan tussen bewonersgroe-
pen) heeft hij zich ingezet in de Verkeersgroep, Bij de Heemkundekring zorgt hij voor sponsoring: het 
binnenhalen van geld voor bijzondere projecten. Op het Heerbeeck College weet hij leerlingen te en-
thousiasmeren bij projecten waarin ze een kleine onderneming opstarten, compleet met ondernemings-
plan en financiële paragraaf. Dat laatste is voortgekomen uit het werk dat hij jarenlang bij Philips heeft 
gedaan op het grensvlak van personeelswerk en techniek. De samenwerking tussen mensen met uit-
eenlopende kennis en verschillende ervaringen, dat trok hem aan. En nog steeds.

Met Frans praten en samenwerken is altijd een ge-
noegen. Door zijn jeugdige uitstraling en gedreven-
heid weet hij ook op 77-jarige leeftijd nog altijd men-
sen te boeien en hen te betrekken bij allerlei activi-
teiten. Hij vertelt dat hij veel voldoening haalt uit het 
enthousiasme dat hij bij mensen ziet ontstaan, zoals 
bij het TOM-project. 

In zijn persoonlijk leven speelt vooral het sportieve 
een grote rol. Bergsport is al vanaf zijn jongensjaren 
zijn grootste hobby. Menig groepje heeft hij geleid op 
meerdaagse bergtochten door de Alpen. Meerdaagse 
tochten maakte hij ook op de fiets, het liefst in het 
buitenland. Op cultureel gebied zijn het vooral de gro-
te kunststeden als Rome en Athene die hij graag be-
zoekt en verkent. 
Frans woont nu al meer dan 50 jaar met veel plezier in Best  en hoopt nog heel wat jaren hier te kun-
nen genieten en genoegen te beleven aan het leiden van de Seniorenraad.  


