
 Nieuwsbrief nr. 48 – okt. 2018

8 november:  Workshop over gezonde voeding in Cultuurspoor

Op 8 november geeft diëtist Inke Jeurissen uit Best bij Cultuur-
spoor een workshop Gezonder voeding. Tijdens de workshop 
komt o.a. aan bod waarom een gezonde voeding belangrijk is, 
hoe een gezonde voeding er uitziet, uit welke voedingsstoffen 
het bestaat en hoe je dit alles in de praktijk kunt gaan toepas-
sen. Het is een interactieve workshop, met opdrachten en 
discussies in kleine groepjes. Na de workshop beantwoordt 
Imke persoonlijke vragen. De workshop begint om 20.00 uur en
het kost € 7,50.  Inschrijven via receptie@cultuurspoorbest.nl.

Mantelzorgcompliment aanvragen vóór 1 december

Bent u mantelzorger of wordt u zelf ondersteund door een mantelzorger? Dan kunt u bij de gemeente 
elk jaar een zogenaamd ‘mantelzorgcompliment’ aanvragen. Dat wordt gegeven in de vorm van een 
VVV-cadeaukaart ter waarde van € 150.  De gemeente verstrekt dit omdat ze veel waarde hecht aan 
de mantelzorgers in Best en op deze manier haar waardering willen
uitdrukken voor alles wat zij doen. Je moet wel aan bepaalde voor-
waarden voldoen. 
De zorgontvanger moet in Best wonen, (de mantelzorger mag wel van
buiten Best komen) en er moet gemiddeld 8 uur of meer per week zorg
worden verleend over een periode van 3 maanden. Hierbij tekent de
gemeente aan dat hieronder NIET de gebruikelijke zorg aan huisge-
noten valt, zoals stofzuigen, afwassen en de was doen. Per zorgvrager
komt ook maar één mantelzorger voor het mantelzorgcompliment  in
aanmerking.  
Om een mantelzorgcompliment te ontvangen, moet je het je het bij de
gemeente aanvragen.  en wel via een aanvraagformulier dat je kunt afhalen in Bestwijzer of dat je 
downloadt vanuit  de webpagina www.gemeentebest.nl/mantelzorgers. Let op. Dit aanvraagformulier 
moet u vóór 1 december 2018 bij Bestwijzer afgeven of opsturen naar Bestwijzer, Zonnewende 173, 
5683 AB Best. De uitreiking zal plaatsvinden op 19 en 20 december. 

Kom naar “+Genieten“ - de leukste beurs van het jaar 

Haal alles uit het leven!
  

Ouder worden is een bijzonder fenomeen, met veel mogelijkheden 
en uitdagingen; ook gevaren en tegenslagen. Maar weten we nog 
wel  wat genieten is? Hoe kunnen we nu echt het maximale uit het 
leven halen? En hoe zorgen we ervoor dat we het ook in de 
toekomst zo comfortabel mogelijk kunnen leven? De manifestatie 



“+Genieten” in het Beursgebouw Eindhoven helpt daarbij en geeft u inspiratie om het maximale uit uw 
wooncomfort en uw vrije tijd te halen. Op “+Genieten” vind je aan de hand van de thema’s Leef! en Liever 
thuis! alles om ervoor te zorgen dat je gezond en actief van het leven kunt genieten, maar ook hoe je je 
kunt voorbereiden op een toekomst waarin je de eigen regie en zelfstandigheid kunt behouden. 

Op het themagedeelte Leef! ontdek je de mooiste reizen en de meest
luxe artikelen, maar ook ontvang je advies voor de inrichting van je
woning of tuin en krijg je tips voor een optimale gezondheid. Bij het
thema Liever thuis! vind je de meest slimme en praktische oplossingen
die het woongemak en leefcomfort verhogen. 
Kom ook naar de leukste beurs van het jaar en ontdek nieuwe manieren
en hulpmiddelen om het maximale uit uw leven te halen. Het is op 22,
23 & 24 november. Als PVGE-lid kunt u tickets GRATIS bestellen met de
kortingscode “nb2018”, en wel op de website  plusgenieten.nl/tickets.
Daar treft u ook nog veel meer informatie over wat er te zien en te
beleven valt.       

Griepprik: ja of nee?      
  

Zo’n 6 miljoen Nederlanders van 60 jaar en ouder krijgen binnenkort een uitnodiging 
voor de jaarlijkse griepprik. 60-plussers hebben nu eenmaal – hoe actief je je ook voelt 
– een minder actief afweersysteem vanwege hun leeftijd. Maar hoeveel kleiner wordt 
nu de kans dat je griep krijgt na zo’n griepprik? Het vaccin beschermt immers alleen 
tegen de virussen waarvan deskundigen denken dat ze dit griepseizoen het meest 
zullen rondwaren. Soms komt er een net iets ander virus opduiken. Ook mét een griep-
prik kun je dus nog steeds ziek worden, al is het vaak wel minder ernstig. 
Toch is de gratis griepprik wel aan te raden. Je hebt 40 procent minder kans dat  
je griep krijgt na een griepprik. Krijg je daarna toch nog de griep te pakken, dan 
wordt je meestal minder ernstig ziek. En schaden doet die prik zeker niet. Wist u 
dat elk jaar  gemiddeld 1.400 tot 2.700 Nederlanders overlijden aan de gevolgen 
van griep?  Dus: kom maar op met die prik! 

Boeiende optredens in ‘t Tejaterke en in Cultuurspoor Best

IVN werkgroep Natuurfotografie: Beleef de Natuur, 3 en 4 nov.
De werkgroep Natuurfotografie van IVN-Best bestaat uit 20 leden,
die hun hobby fotografie combineren met belangstelling voor de
natuur. In het weekend van 3 en 4 november exposeren zij de
mooiste foto’s die ze in de directe omgeving van Best hebben ge-
maakt in ‘t Tejaterke. Behalve deze foto-expositie is er ook een
doorlopend fotocollage van al het werk te zien op een groot
scherm. De expositie ‘Beleef de natuur’ kunt u op 3 en 4 novem-
ber zien van 14.00 tot 17.00 uur en de entree is gratis.

Ria Berkvens: Lezing Archeologische vondsten in Aarle 
Op donderdag 25 oktober geeft regioarcheoloog Ria Berkvens
een boeiende lezing met de titel: Best-Aarle Eeuwenoud. Zij ver-
telt over de archeologische vondsten in de wijk Aarle, waar in 2011
en 2012 een grote opgraving is uitgevoerd door archeologen. Vanaf
de late bronstijd tot nu blijkt hier bijna continu bewoning geweest te
zijn. Het waren boerengemeenschappen op de Aarlese akkers. U
kijgt een goed beeld goed van de ontwikkeling van de bewoning
vanaf de  late bronstijd tot de nieuwe tijd. Van alles wat er gevonden is, is in de bibliotheek een expositie 
samengesteld die te zien is van 2 t/m 27 oktober. Aanmelden voor de lezing kan via 
receptie@cultuurspoorbest.nl  Het begint om 20.00 uur en kost € 5,00
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John Peeters: dialezing over de Zijderoute op 18 okt.
Op donderdag 18 oktober geeft John Peeters in
CultuurSpoor Best een interessante dialezing  over
de Zijderoute. U reist dan met hem mee op de rug
van een kameel, 20.000 kilometer, vanaf de Middel-
landse Zee naar het verre China, Marco Polo ach-
terna. Hij vertelt en laat vele dia's zien over wat hij
en zijn vrouw Geertje gezien, gehoord en meege-
maakt hebben in verschillende landen van de zijde-
route: Syrië (toen het daar nog rustig was), Iran,
Oezbekistan, Kirgizië en China. Zo komt u nomaden
tegen op paarden en in yurts, koningen in paleizen,
tapijtenknopers, zijdehandelaren, Boeddhistische
monniken in grotten, ijskippen in hooggebergte en terracotta soldaten. Hij voert u door woestijnen, 
steppes, hoge bergen en langs diepe meren - en nog veel meer. Het is op donderdagavond 18 okto-
ber om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,-. 

Ons Eygen landt: Bloedroof en Moederfiguur in november
In ‘t Tejaterke brengt de Bestse toneelgroep Ons Eygen Landt in november twee eenakters: Bloedroof
en Moederfiguur. Beide voorstellingen hebben als hoofdpersoon een moeder. Eerder speelde Ons 
Eygen Landt met veel succes stukken als ‘Laat me niet alleen’, ‘Festen’ en ‘Varkens’. U kunt kiezen 
uit de volgende speeldata: 2, 9, 10, 15, 17 en 18 november. DE voorstelling begint steeds om 20.15 . 
De entree kost €12,50 (kinderen t/m 12 jaar €7,50).  
akters: Bloedroof en Moederfiguur. Beide voorstellingen hebben als hoofdpersoon een moeder. 
Eerder speelde Ons Eygen Landt met veel succes stukken als ‘Laat me niet alleen’, ‘Festen’ en 
‘Varkens’. U kunt kiezen uit de volgende speeldata: 2, 9, 10, 15, 17 en 18 november. DE voorstelling 
begint steeds om 20.15 . De entree kost €12,50 (kinderen t/m 12 jaar €7,50).  

Wat te doen met uw ‘digitale nalatenschap’?
 

Een rare vraag: wat denkt u dat er zal gebeuren na uw
overlijden met alles wat u achterlaat op uw computer,
op internet, op social media, op internetbankieren, uw
mails, enz.? U hebt natuurlijk alles beveiligd met wacht-
woorden, die lastig te kraken zijn en die niemand kent.
Hoe vervelend  en lastig zal dat zijn voor uw nabestaan-
den…..
Gelukkig heeft Seniorweb hier wat op gevonden. Het
heet: ‘digitale nalatenschap’ en u vindt het op  
www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten  . Daar leest u alles over het regelen van uw digitale nala-
tenschap. Er wordt onder meer in besproken:
>  Wat te doen met belangrijke accounts zoals die van Microsoft of Google?.
>  Hoe een Facebook-profiel te verwijderen of om te zetten naar een herdenkingsaccount?
>  De mogelijkheden tot overzetten of stoppen van een mobiel abonnement.
>  En nog veel veel meer.

Deze informatie is verdeeld over twee ingangen.
> 'Zelf regelen': helpt u bij het overdragen van uw digitale nalatenschap aan nabestaanden.
> 'Nabestaanden': geeft aan wat zij na een overlijden kunnen instellen en regelen.
Beide richtingen bevatten een checklist die in pdf-vorm kan worden gedownload. Met deze 
checklist kan overzichtelijk worden bijgehouden wat men al heeft afgehandeld en wat nog 
geregeld moet worden. Digitaal Nalaten is te bereiken via www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten

Doe mee met de cursus ‘Ontpillen’
  

Slikt u ook zoveel pillen? In Nederland slikt een gemiddelde persoon 500 pillen per jaar; ouderen 
gemiddeld 1500. De wetenschapper David van Bodegom beweert dat we veel gezonder oud worden, 
met minder pillen en vervelende bijwerkingen, en tegen aanzienlijk lagere kosten. 
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Hij geeft daarvoor – samen met andere experts van Leyden Academie – een cursus die u via 10 
maandelijkse e-mails krijgt toegestuurd. De bedoeling is dat u daarmee een gezonde leefstijl in de 
dagelijkse routine kunt inpassen. 
Hieronder de onderwerpen die aan bod komen – met de datums waarop u de betreffende les krijgt 
toegestuurd. Het is begonnen op 1 juni; van de reeds gepasseerde onderwerpen vindt u de les op 
internet (klik op het onderwerp om de link te openen). De kursus is in het Nederlands met soms een 
verwijzing naar een Engels item. Voorkennis is niet nodig.

1. Slapeloosheid   (verscheen vrijdag 1 juni)
2. Hoge bloeddruk  (verscheen vrijdag 6 juli)
3. Botontkalking   (verscheen vrijdag 3 augustus)
4. Depressie (verscheen vrijdag 7 september)
5. Dementie (verschijnt vrijdag 5 oktober)
6. Diabetes (verschijnt vrijdag 2 november)
7. Hoog cholesterolgehalte (verschijnt vrijdag 7 december)
8. Incontinentie en constipatie (verschijnt vrijdag 4 januari 2019)
9. Ademhalingswegen (verschijnt vrijdag 1 februari 2019)
10. Erectiestoornissen (verschijnt vrijdag 1 maart 2019)

De cursus is in het Nederlands met soms een verwijzing naar een Engels item. Voorkennis is niet 
nodig. U moet zich wel inschrijven: via www.leydenacademy.nl/mini-cursus-ontpillen/
. 
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