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Komende zondag: Feest en Open Dag bij Bestwijzer voor iedereen 

 

Komend weekend, op zondag 27 mei, is het feest bij Bestwijzer, want dan 
vieren ze hun 10 jarig bestaan. Dat pakken ze groots aan: Het wordt een 
Open Dag van 11.00 – 15.00 uur. waarop iedereen in Best is uitgenodigd 
die komen wil. Het is zowel binnen als buiten.  
De open dag start feestelijk buiten om 11.00 uur met een brunch. U bent 
uitgenodigd om samen met uw gezin, buren of vrienden gezellig te komen 
genieten van een heerlijke brunch. Wel moet u van tevoren laten weten dat 
u komt. Meld u aan via www.bestwijzer.nl/over-bestwijzer/bestwijzer10jaar 

Buiten is er ook vermaak voor jong en oud. De succesformatie Jeroens Clan 
uit Best verzorgt een optreden rond 12.30 en 13.30 uur. Voor de kinderen 

zijn er ook volop activiteiten waaronder een springkussen en een schminckbus. Een leuke 
verrassingsact maakt het randprogramma compleet. Tevens maakt u kans op een dinerbon van maar 
liefst ruim  €100,- en vele leuke andere prijzen.  

Binnen is er een ‘markt’  waarop de organisaties zich aan 
u presenteren, die bij Bestwijzer betrokken zijn.  Zo zal 
WBO laten zien voor welke zaken u allemaal bij hen te-
recht kunt. Maar u kunt ook alles te weten komen over bij-
voorbeeld  Avondje-Uit en de Algemene Hulpdienst, Archi-
pel en Zuidzorg, PVGE,  MEE en GGzE, Taalcafé en Samenspraak. Bij elke organisatie vindt u een 
onderdeel van wat tesamen een rebus vormt. Met die rebus zijn ook weer mooie prijzen te winnen.  

Kortom, deze Open Dag is ter lering en vermaak, verstrooiïng en spanning, voor jong en oud! 
 

Steviger op de benen, beter in balans 

Infomiddag: Hoe kun je vallen voorkomen?  
 

Dat het gevaar vaak in een klein hoekje schuilt, kwam duidelijk naar voren op de informatiemiddag 
“Steviger op de benen, beter in balans”, die WBO en Seniorenraad op 17 mei in Bestwijzer hebben 
gehouden. Vijf sprekers lieten er hun licht schijnen over dit onderwerp, 
waarvan veel mensen denken: “Een val, dat overkomt mij zomaar niet”. 
Toch belandde vorig jaar om de 10 minuten een 55-plusser vanwege 
een val in het ziekenhuis. Dat  zijn zo’n 60.000 mensen per jaar, waar-
van 3.000 zelfs met dodelijke afloop. 
 
De eerste spreker, Marion Vermeer, oefentherapeute, belichtte alle mo-
gelijke oorzaken van een val,  70% daarvan vindt in en om het eigen 
huis plaats. Voor ouderen komt het niet alleen door afnemende spier-



kracht, maar ook door medicijnen, slechter zien, je vaker duizelig voelen en afnemende reflexen. Dé 
oplossing is: “Bewegen, bewegen en nog eens bewegen! En goede voeding”. Hoe meer lichame lijke 
beweging elke dag, in huis, in de tuin of buiten, des te minder kans om te vallen, zo blijkt. Wat ook 

helpt: je huis veiliger maken, vooral de trap, badkamer, keuken en  woonka-
mer. Willem de Koning van Ergo-therapie Best lichtte dat uitgebreid toe. 
Een eenvoudige tip als “geen spullen op de trap leggen” kan al een val met 
aanzienlijke consequenties voorkomen. 
 
Diëtiste Suzanne Blom toonde aan hoe je met een evenwichtig voedings-
patroon de kans om te vallen flink verlaagt. Boven de 65 is extra vitamine D 
nodig. Bij overgewicht ontstaan door aangetast kraakbeen vaak bovenarm-
fracturen; bij ondergewicht zijn het vooral botbreuken en heupfracturen. 
Onthutsend is dat 15-30% van de thuiswonende ouderen ondervoed zijn. 
Hebt u niet zoveel zin meer in zelf koken, koop dan geen kant-en-klaar-
maaltijden van de supermarkt, Zij verwees naar boekwerkjes waarin een-
voudige maaltijden staan, makkelijk en snel klaar te maken, goedkoop én voed-

zaam. Ook maaltijden van een zorginstelling thuis laten bezorgen is in dit geval een prima oplossing. 
 
Carla van Heugten vertelde over het wijkleerbedrijf Lokaal + van het Summa 
dat je een beroep kunt doen op studenten die de opleiding Zorg en Welzijn 
doen. Deze studenten helpen bij allerlei klussen en activiteiten zoals bijvoor-
beeld: wandelen, een spelletje doen, de hond uitlaten, helpen in de tuin en in 
de huishouding of andere kleine klusjes. Kosten zijn 5 euro per dagdeel 
Hiervoor ondersteunen de studenten voor  minimaal 2 en maximaal 4 uur. 
 
Tot slot raadde Marleen Creemers aan mee te doen aan de cursus “Blijf in 
balans” in Bestwijzer, als onderdeel  van het ThOM-B project (de opvolger van 
het TOM project). Deze wordt gegeven door een oefentherapeut, ergotherapeut en diëtiste. U krijgt er 
uitgebreide informatie en doet praktische oefeningen die je kracht en evenwicht op peil houden. Deze 
wordt op 4 middagen in de zomermaanden gegeven voor € 22,50,  inclusief cursusboek. De komende 
cursus is inmiddels volgeboekt. De volgende is na de zomervakantie, onder voorbehoud 20 sept, 4 okt, 11 
okt en 8 nov. Informatie en aanmelden: infopunt WBO in Bestwijzer, tel. 0499 – 770110. 
 

 

Wat maar weinig mensen weten van de bibliotheek in Best….. 
 

Wist u dat de bibliotheek in CultuurSpoor Best tegenwoordig op alle werkdagen tot 
22.00 uur ‘s avonds open is?. Dat u er ook zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur te-
recht kunt?.  Dat er bijna altijd iemand aanwezig is, meestal een vrijwilliger, voor 
het beantwoorden van vragen?.  Dat u voor de boeken die u te laat terug brengt – 
al sinds januari 2017 – geen boete meer hoeft te betalen?.  Dat er het hele jaar 
door allerlei interessante lezingen, workshops en demonstraties worden gegeven? 
Kijk maar eens op www.bibliotheek.cultuurspoorbest.nl/actueel/activiteiten 

 
Maar wat u natuurlijk wél weet, is 
dat u na het bezoek aan de bibli-
otheek voor een kopje koffie en 
wat aanspraak bij de uitgang, te-
vens ingang, terecht kunt in “de 
huiskamer van Best” , zoals het 
genoemd wordt.  
Daar zijn altijd mensen om een 
gezellig praatje mee te maken, 
kunt u met anderen afspreken en 
kunt u ook neuzen in de kranten 
en tijdschriften voor het laatste 
nieuws.   
 
 



Bijzondere dag bij Nutricia voor de Bestse TOM-deelnemers  
 

Als uiting van waardering voor de 50 senioren die aan het eerste 
TOM-project hadden meegedaan, nodigde Nutricia hen op  26 april 
uit voor een leuke en leerzame dag in het Nutricia Research Center 
in Utrecht. Na een warm welkom werden ze rondgeleid in een bij-
zonder fraaie en uitdagende werkomgeving.  
Een diëtiste gaf een interactieve voordracht over het belang van ei-
witten, krachtvoeding en vitamines, iets waar onze TOM-senioren 
ook aardig over konden meepraten. Een fysiotherapeut gaf een 
actieve en vrolijke sessie met een simpele latex weerstandsband, 
die iedereen mee naar huis kreeg. Interessant was de proeverij, 
namelijk van medische drinkvoeding voor mensen met 
voedseltekort of bij een ziekte, beschikbaar in allerlei  smaken en 
verkrijgbaar bij elke drogisterij.  
 
Afgesloten werd het programma 

met een leuke quiz in het bekende “petje op/petje af” formaat. De prijs 
ging naar Annie van Vroenhoven die als enige alle lastige vragen goed 
wist te beantwoorden zoals “dat ons zoutgebruik het beste tot 6 gram per 
dag beperkt kan blijven”.  Bij het bedankwoord van Frans den Dekker als 
voorzitter van de seniorenraad, gaf hij het Nutricia-team een echt Bests 
afscheidscadeautje: twee bijzondere cakes in klompenvorm – twee omdat 
je op één klomp niet kunt lopen. Op terugreis naar Best meldde project-
leider Jessica Hogenschon (Philips) nog dat alle TOM deelnemers een 
persoonlijk rapport toegestuurd zullen krijgen met de eindresultaten van 
het afgelopen TOM project.  

 

 

Van Onsbrabantnet naar KPN: belangrijke mails nu soms in de spambox 

  

De afgelopen maanden zijn de gebruikers van Onsbrabantnet overgezet naar KPN. De overgang is 
nogal met wisselend succes verlopen, afhankelijk van de monteur die het bij u heeft uitgevoerd.  

Een belangrijk punt waar niet op is gewezen, is het volgende. Een aantal van uw 
inkomende e-mails zullen in de spam-box terechtkomen, zonder dat u het weet. 
Het spamfilter dat KPN gebruikt is heel anders dan wat Onsbrabantnet daarvoor 
gebruikte. Naast de “sure spam” zet KPN daar ook de “possible spam” in. Daar-
door kunnen ook mails die voor u absoluut geen spam zijn toch in uw spam-box 
terecht komen. Houdt die dus goed in de gaten. U kunt die spambox ook vinden 
door in te loggen bij webmail.kpnmail.nl. Via  ‘MijnKPN’ kunt u het spamfilter wel 
uitzetten, maar dan spant u het paard achter de wagen; er blijven dan trouwens 

nog steeds e-mails in uw spambox komen. KPN had dit moeten communiceren, maar heeft dit helaas 
verzuimd te doen. 

 
 

KWIEK-beweegroute: een mysterieuze route door de straten van Best 

 
Rara, wat is dit? Witte pijltjes op stoeptegels, 
een stippellijn om over te lopen, genummerde 
tegels, steeds dicht bij ‘straatmeubilair’ –  een 
bankje, lantaarnpaal of paaltjes. Het mannetje 
erop lijkt te zeggen: “Kijk goed wat ik doe –  en 
doe mij na!”  Weet u al wat het is? 
Dit is nu de KWIEK-beweegroute door Best. Hij 
start schuin tegenover de Bestse molen, bij de 

ingang van Kanidas. Daar staat ook een bord waarop de hele tocht mooi staat uitgetekend én ook waar-
voor hij dient, namelijk. “Train je balans, kracht en uithoudingsvermogen. Leuk om te doen en goed voor je 
lijf.”  
 
 



Je kunt de route in je eentje afleggen, maar nog leuker is het om het samen met anderen te doen - 
met je partner, buren, vrienden of kleinkinderen. Let 
op. Zo makkelijk zijn de oefeningen ook weer niet 
wanneer  je de 65 al bent gepasseerd.  
 

KWIEK-beweegroutes zijn er in Brabant maar liefst 
20: in alle plaatsen waar de Archipel Zorggroep zit. 
Die in Best is in 2016 zelfs geopend door de wet-
houder. Maar weinigen kennen hem. Hij ligt in het 
centrum maar gaat ook door een mooi stukje onbe-
kend bos,   
Hebt u soms een dag waarop u zich verveelt? Ga 
naar de molen, loop de KWIEK-beweegroute en u 
voelt zich weer zo kwiek als een hoentje! 
 


