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Steviger op de benen, beter in balans 

Infomiddag 30 augustus over ThOM-B cursus ‘Blijf in balans’’   
 

De ThOM-B Cursus ‘Blijf in Balans’ wordt dit najaar weer gegeven voor een nieuwe groep. 
Op 30 Augustus wordt daarover in Bestwijzer een informatiemiddag gehouden. U krijgt informatie 
over de risico’s op vallen, oorzaken van verminderd evenwicht en hoe de kans op vallen kleiner ge-

maakt kan worden. Tevens zal een diëtiste het belang van gezonde 
voeding toelichten en zal het Summa College een toelichting geven 
over het project Lokaal+. Dit project geeft u de mogelijkheid om 
studenten in te zetten voor kleine diensten tegen een kleine 
vergoeding. Deelname aan de informatiemiddag is gratis voor alle 
geïnteresseerden. Voor deze bijeenkomst is aanmelden niet nodig. 
Deze Infomiddag en de cursus ‘Blijf in balans’ worden georganiseerd 
door ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel Best), een samenwerkings-

verband tussen WBO, Seniorenraad Best, Summa College, Ergotherapie Best-Oirschot, 
Oefentherapie Cesar Best-Oirschot en Voeding en Dieet Best. Dit samenwerkingsverband is ontstaan 
uit het project TOM wat vorig jaar heeft gedraaid in Best. Alle partijen hebben de krachten gebundeld 
om preventieve activiteiten te organiseren waardoor mensen langer in staat zijn om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. 
 

De cursus “Blijf in Balans” 
 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Er worden verschillende testen gedaan, zoals 
een veilig wonen- en een balanstest. De vierde middag is een herhalingsmiddag waarin de testen en 
oefeningen opnieuw worden gedaan. Zo zien de 
deelnemers zelf de verbeteringen. Het praktijkdeel 
bestaat uit oefeningen voor balans en ontspanning, 
versterkende en losmakende oefeningen voor voeten, 
enkels en benen, tips bij het lopen en het lopen met stok 
of rollator. Er worden ook thuis-opdrachten gegeven. Elke 
deelnemer krijgt een cursushandleiding waarin alle 
informatie nog eens rustig nagelezen kan worden en 
waarin de oefeningen beschreven staan. De cursus is 
bedoeld voor mensen die problemen hebben met het 
evenwicht en/of meer moeite krijgen met het lopen. Een 
goede balans voorkomt vallen en werkt positief door op 
het welzijn en de gezondheid van ouderen. Iedere oudere, 
ook degenen die wel goed ter been zijn, heeft voordeel 
van deze cursus. Een goede balans werkt tenslotte positief door op het welzijn en de gezondheid en 
voorkomt daarmee dat ouderen vallen. 
De cursus wordt gegeven door docenten van Oefentherapie Cesar, door Willem de Koning 
(Ergotherapeut), gespecialiseerd op het gebied van valpreventie en aangesloten bij ValNet 
(www.valnet.info) en door Suzanne Blom, diëtist van Voeding en Dieet Best. 

http://www.valnet.info/


 
De cursus wordt gegeven op de volgende data: 20 september, 4 oktober, 11 oktober en 8 november 
2018. De kosten, inclusief boek, bedragen € 22,50.  
Wilt u zich nu al aanmelden voor de cursus, dan kan dat via het Infopunt van WBO (maandag t/m 
vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur) op telefoonnummer 0499-770110. 
Wilt u meer weten, kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst op 30 augustus van 14.00 - 16.00 
uur in Bestwijzer.  

Rectificatie 

 
Wij, de redactie van de Nieuwsbrief, willen bij deze onze excuses aanbie-
den voor twee fouten in het verslag van de vorige informatiebijeenkomst op 
17 mei over de ThOM-B cursus ‘Beter in balans’, Hetzelfde verslag is ook 
verschenen in Groeiend Best. Het betreft de weergave van het verhaal dat 
door diëtiste Suzanne Blom is verteld. 

1. In het verslag staat dat extra vitamine D nodig is boven de 65. Er had moeten staan, dat het 
aanbevolen wordt voor alle vrouwen boven de 50 en alle mannen boven de 70 jaar. 
2. Het verhaal over de kant en klaar maaltijden van de supermarket was iets genuanceerder. 
Suzanne Blom vertelde ook dat deze maaltijden vaak veel zout bevatten en vaak weinig groente en 
veel calorieën en dus niet voor iedereen zomaar geschikt. 
Wij hopen door deze rectificatie recht te doen aan de goede naam van diëtiste Suzanne Blom. 

 
Financiële zorgen? Moeilijke formulieren? Kom naar Bestwijzer! 

 
Is het voor u lastig om uit te komen met uw inkomen? Maar maakt u dan wel 
gebruik van allerlei heffingskortingen en toeslagen, van de minimaregelingen bij 
de gemeente, van inkomensondersteuning en van mogelijkheden tot kwijtschel-
ding van belastingen en schulden? Er kan veel meer dan u denkt!  Daarover 
weet met in Bestwijzer het naadje van de kous; klop daar dan aan bij ‘Lumens in 
de buurt’. Zij gaan na wat voor u het beste is om van uw financiële zorgen af te 
komen.  
 

Of bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Ook dan 
hebben de medewerkers van ‘Lumens in de buurt’ goede raad. Zij zetten voor u 
alles op een rijtje. Ze kijken samen met u naar uw bestaande schulden, financiële 
verplichtingen, uw inkomen en vaste lasten, uw uitgaven en bestedingspatroon 
en hoe de schulden zijn ontstaan. Zij bekijken de mogelijkheden voor 
schuldhulpverlening, of er betalingsregelingen mogelijk zijn met uw schuldeisers. 
 

Of hebt u moeite met het goed invullen van bepaalde formulieren? Ook daarvoor kunt u bij Bestwijzer 
terecht. Elke dinsdagmiddag is er het ‘Formulierenspreekuur’, waar getrainde vrijwilligers u helpen bij 
het invullen van formulieren, ook als het online formulieren betreft. Het Formulierenspreekuur is 
dinsdagsmiddags vanaf 13.00 uur en werkt volgens afspraak. Dat wil zeggen dat u vantevoren een 
afspraak moet maken; dat kan op elke werkdag door binnen te lopen bij het Infopunt in Bestwijzer 
tussen 8.30 en 12.30 uur, tel. 0499-770110. Of mail infopunt@wbo.nl. 
 

Binnenkort: Themamiddag over slechtzien en slechthoren 

Een interessante informatiemiddag wordt dit najaar in Prinsenhof gehouden met als thema: “Wat 
betekent het hebben van een visuele beperking of een gehoorstoornis?”, georganiseerd door het 
Gehandicapten Platform Best. De middag is bedoeld voor ouderen en voor de naasten van mensen 

met een visuele beperking of een gehoorstoornis. 

 

Eerst komt mevr. Bianca Spang, verbonden aan het Koninklijke Visio Expertise 
Centrum voor Blinden en Slechtzienden, met een overzicht van de meest 

mailto:infopunt@wbo.nl


voorkomende vormen van visuele beperking. Zij illustreert dit met 
fotomateriaal en met een film, die laat zien wat een slechtziende ervaart. 
Door gebruik van speciale simulatiebrillen kan men zelf sommige vormen 

van visuele beperking ervaren.Hierna geeft mevr. Jacqueline Lavrijssen 
van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden, een overzicht van 
allerlei vormen van gehoorproblemen. Ook geeft zij uitleg over de 
functie van een ringleiding en zal zij hiervan ook een demonstratie geven. 

Voorts is er in de zaal een overzicht van allerlei hulpmiddelen, waarover men meer te weten kan 
komen. De informatiemiddag wordt afgesloten met een forumsessie onder leiding van dhr. Jan 
Ackermans, oud-huisarts uit Best. 
Deze themabijeenkomst staat gepland op woensdag 3 oktober in de Prinsenhof is van 14.00 tot 16.00 
uur en is gratis toegankelijk voor iedereen. Om 13.30 uur gaan de deuren open en wordt u 
verwelkomd met een kopje koffie/thee. Kom op tijd, vol is vol! 
 

Nieuw voor Best, gepland in 2019: 

Woonhuis voor mensen met geheugenproblemen 

 

Goed om te weten voor als u in uw familie iemand hebt met Alzheimer: 
volgend jaar komt er in Best naar alle waarschijnlijkheid een apart 
gebouw met appartementen en voorzieningen, speciaal voor mensen 
met geheugenproblemen. Op 20 juni was er in Prinsenhof een 
informatiebijeenkomst over dit ‘woonhuis van September’, zo genoemd 

naar de maand waarin de zomer zonnig eindigt en het nog niet zo kaal is als in de winter. In een 
tiental dorpen en steden in Nederland staan ze al, bedacht door Michiel van Putten, die al meer dan 
honderd kleinschalige woonhuizen heeft gerealiseerd voor mensen met een zorgbehoefte.  
 
Hoe leeft men er? 
Het September-woonhuis in Best gaat bestaan uit 24 
appartementen met op de begane grond gezellige 
ruime woonkamers met een open eetkeuken. Daar 
wordt met elkaar geleefd, gekookt, een spelletje 
gedaan of bijvoorbeeld de was gevouwen. De inge-
richte woonkamer heeft openslaande deuren naar tuin 
en terras om naar buiten te gaan als het lekker weer 
is. Familie mag er altijd binnenlopen en samen eten.  
De appartementen variëren van 30 tot 50 m2 groot en kunnen naar eigen smaak worden afgewerkt en 
ingericht. Bewoners kunnen hun eigen meubels van thuis meenemen. Gezelligheid, veiligheid en 
aandacht staan voorop. De woonhuizen zijn voorbereid op de oude dag. Er is altijd iemand aanwezig 
met jarenlange ervaring met ouderen met geheugenproblemen. Die weet de weg en is altijd 
aanspreekbaar voor zowel bewoners als familie. 

Waar komt het? 

In Best komt het Septem-
ber-woonhuis net buiten het 
dorpscentrum aan de 
rustige Veldweg op een 
perceel waar je nu nog 
uitkijkt op een groen gras-
veld op de hoek Oirschot-
seweg – Ringweg. Naast 
het September-woonhuis is 
ook een nieuw Gezond-
heidscentrum gepland. 
Beide gebouwen krijgen 

een karakteristieke, landelijke uitstraling die goed past in het landschap rondom Best. De bedoeling is 
dat najaar 2019 de deuren opengaan. Om in het September-woonhuis te kunnen wonen is een indi-
catie Wlz nodig (zzp 4 of hoger), die aangevraagd moet worden door de huisarts bij het CIZ 
   



Hoeveel gaat het kosten? 

De opzet is dat de huur betaalbaar is voor mensen met een inkomen uit AOW en een klein aanvullend 
pensioen of eigen vermogen. De prijzen voor het wonen in woonhuis-September in Best zijn nog niet 
vastgesteld. In Zevenaar, dat vergelijkbaar is met Best, zijn de appartementen beschikbaar vanaf € 
1250 euro; afhankelijk van het type, de grootte en de ligging van het appartement. De servicekosten, 
eten en drinken, wassen en strijken en andere huishoudelijke werkzaamheden zijn hierbij inbegrepen. 
De benodigde zorg wordt vergoed vanuit de Wlz.  
 
Kent u iemand om u heen voor wie het wonen in zo’n huis een oplossing zou zijn? Meer informatie 
kunt u krijgen via de website www.wonenbijseptember.nl. Of informeer persoonlijk bij Martine van 
Pernis, de coördinator voor Best, telefonisch te bereiken via 088-1840160 of via een mail naar  
martine.vanpernis@wonenbijseptember.nl   
 

Voorfietser bij de scootmobielclub: iets voor u? 

 

Houdt u van fietsen door een natuurrijke omgeving? En ook om andere mensen af en toe te helpen? 
Dan is de volgende oproep van de Scootmobielclub Best on Wheels misschien echt iets voor u.  
Scootmobielclub Best on Wheels zoekt namelijk enthousiaste fietsers, die het leuk vinden om een 
groep scootmobielrijders te begeleiden op haar maandelijkse scootmobieltochten.  
| 
U rijdt dan voorop aan de kop van een 
groepje scootmobielrijders om hen de 
weg te wijzen. U hebt zelf een kaart met 
beschrijving van de route. Ook helpt u bij 
het oversteken van drukke wegen om 
het doorgaande autoverkeer tegen te 
houden. Maar u kunt ook aan de staart 
rijden om mensen op te vangen die wat 
achter blijven.  
U krijgt voor uw eigen veiligheid een ver-
keershesje zodat u onderweg goed 
zichtbaar bent. U begeleidt een groep 
van ongeveer 7 mensen met scoot-
mobiel. We rijden elke rit met 3 groepen.  
 
De tochten zijn eens per maand, en wel 
op de eerste dinsdagmiddag van elke maand. De volgende tocht is dus 7 augustus. Er doen rond de 
20 scootmobielers mee, afhankelijk van het weer. De tochten gaan altijd over rustige, goed begaan-
bare wegen in een natuurrijke omgeving rondom Best en hebben steeds aan aantrekkelijke bestem-
ming bij een mooie plek in de natuur, waar zich ook steevast een gezellig pauzeterras bevindt. Elke 
maand gaat de route een andere kant op en zodoende leer de omgeving van Best in alle richtingen 
goed kennen. De scootmobielrijders en ook de fietsers komen op plekken waar ze uit zichzelf niet zo 
makkelijk zouden komen. De sfeer is gemoedelijk en gezellig; men geniet van een heerlijk middagje 
erop uit.  
 
Het vertrek is steeds om 13.00 uur vanaf het Dorpsplein te Best. Van de fietsers wordt verwacht dat 
ze daar al om 12.30 uur zijn voor onderling overleg. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ina Schot-
tert, secretaris Best on Wheels,  secretaris@bestonwheels.nl of tel. 0499-851 296. Bij geen gehoor 
kunt u Frans Bergen bellen: tel. 06-109 82 665 of mailen: frans.bergen@gmail.com 
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