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Voorwoord  (Frans Robers) 

 

 

Als u deze nieuwsbrief leest zal u ongetwijfeld opvallen dat het binnenkort verkiezingstijd 

is. Het platform vond het tegen die achtergrond gewenst om de politieke partijen te vragen 

hoe zij aankijken tegen het begrip inclusie en hoe daarmee op lokaal niveau 

omgegaan kan/moet worden. Kortheidshalve verwijs ik naar de verschillende reacties. 

 

Het omikron virus lijkt zijn sterkste invloed te hebben verloren. Gelukkig maar! Dus weg 

met het mondkapje, de anderhalve meter afstand en de corona-pas. 

Nu carnaval is begonnen, is desondanks de nodige voorzichtigheid van belang. Niettemin 

wens ik u toch veel plezier indien de kriebels te sterk worden. 

In deze nieuwsbrief hebben enkele bestuursleden interessante bijdragen geleverd. 

Van het humoristische gedicht ( met enige zelfspot) over een belangrijk zintuig heb ik erg 

genoten. Veel leesplezier gewenst. 
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CDA Best: beantwoording vragen GPB over inclusief beleid. 

 
1. Waarom is inclusief beleid volgens uw partij noodzakelijk? 

Iedereen heeft gelijke rechten om volwaardig mee te doen en mee te tellen in onze 

samenleving. Het doel moet zijn een samenleving waar niemand buiten de boot valt 

en dezelfde rechten en mogelijkheden heeft. 

2. Hebt u in uw partijprogramma apart aandacht besteed aan inclusief beleid?  

Ja, zowel in het verleden als in het komend partijprogramma. Papier is echter 

geduldig. Daarom zijn we zijn blij dat het CDA een wethouder Wmo heeft geleverd 

die serieus werk maakt van inclusief beleid. Daarnaast is inclusief beleid tot 

uitgangspunt gemaakt bij al het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De 

toepassing daarvan zullen we als partij, maar ook als raad, kritisch moeten volgen 

en waar nodig bijstellen. 

3. Hoe gaat u daar in de komende vier jaar invulling aan geven? 

a. Kritisch beoordelen van zowel voorgenomen plannen als de uitvoering daarvan 

op het aspect inclusiviteit; 

b. Op basis van signalen, zoals onder ander van het GPB maar ook door eigen 

waarnemingen, knelpunten in de gemeenteraad aan de orde stellen om te 

komen tot oplossingen. 

4. Wat is voor uw partij het uiteindelijk doel? 

Zie beantwoording vraag 1. 

5. Hoe belangrijk is voor uw partij inclusief beleid? 

Erg belangrijk. Het actief uitdragen daarvan binnen de politiek alsook het stimuleren 

van het bewustwordingsproces binnen onze Bestse gemeenschap zien wij als CDA 

Best als een logische verantwoordelijkheid vanuit onderlinge solidariteit waarbij 

mensen voor elkaar opkomen. 

6. Kent u in uw omgeving in Best plaatsen waar de toegankelijkheid verbeterd zou 

moeten worden? 

Ja, voorbeelden zijn: 

▪ nog regelmatig reclameborden die een vrije doorgang op looproutes 

bemoeilijken; 

▪ de toegankelijkheid bij treinen; 

▪ openbare toiletten, ook voor mensen met een beperking, zeker in het centrum; 

▪ verbetering trottoirs die vooral het lopen met rollators bemoeilijken.   
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Vragen voor de politieke partijen in Best. 

 

 
 
 

Waarom is inclusief beleid volgens uw partij noodzakelijk. 

Om maximaal zelfstandig te kunnen “meedoen” in deze samenleving. 

 

Hebt u in uw partijprogramma apart aandacht besteed aan inclusief beleid. 

In ons programma voor 2018 (en 2022 zal hiervan niet veel afwijken): 

Samenleving voor iedereen. 

De PvdA schaart zich achter het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

beperking (New York, 2006) en stelt een actieplan (Best Inclusief) op in samenwerking met 

het Gehandicapten Platform, om binnen 4 jaar van Best een inclusieve gemeenschap te 

maken. Wijken, openbare ruimte en gebouwen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, 

kantoren en openbaar vervoer worden zo ingericht dat ze toegankelijk zijn voor mensen 

met een beperking. 

Alle (voorgestelde) raadsbesluiten dienen getoetst te worden op het beleid dat rekening 

houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen. Hierdoor zijn 

algemene voorzieningen ook beschikbaar voor mensen met een beperking. 

 

Hoe gaat u daar in de komende vier jaar invulling aan geven. 

Dat zal voor een groot deel afhangen van hoeveel steun de PvdA krijgt in de komende 

verkiezingen. Meedoen in het college of niet. Maar het beoordelen van voorstellen op 

basis van bovenstaande teksten uit het programma blijft zeker. 

 

Wat is voor uw partij het uiteindelijk doel. 

Dat mensen met een beperking zo min mogelijk hinder ondervinden van hun beperking in 

het maatschappelijke leven. 

 

Hoe belangrijk is voor uw partij inclusief beleid. 

Zie boven betreffende het verkiezingsprogramma. 

 

Kent u in uw omgeving in Best plaatsen waar de toegankelijkheid verbeterd zou 

moeten worden. 

Niet direct. Mogelijk hogere beschikbaarheid geschikte toiletten? Verder vaak 

materialen op voetpad. 
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Vragen voor de politieke partijen in Best. 
 

 
 

 
Waarom is inclusief beleid volgens uw partij noodzakelijk. 

Hebt u in uw partijprogramma apart aandacht besteed aan inclusief beleid. 

Hoe gaat u daar in de komende vier jaar invulling aan geven. 

Wat is voor uw partij het uiteindelijk doel. 

Hoe belangrijk is voor uw partij inclusief beleid. 

 

De ChristenUnie Best staat achter de standpunten van de landelijke CU. Deze staan 

hieronder beschreven. Onder de landelijke speerpunten staan een aantal punten die we 

voor Best op de agenda willen gaan zetten. 

Landelijke standpunten: (Uit: https://www.christenunie.nl/standpunt/mensen-met-een-

beperking) 

Ons land heeft veel stappen gezet om het VN-verdrag over de rechten van mensen met 

een beperking te implementeren, maar we zijn nog niet klaar. Op het gebied van 

huisvesting, onderwijs, werk, openbaar vervoer, openbare ruimtes en internetapplicaties 

zijn nog veel uitdagingen te overwinnen. De ChristenUnie wil dat we stap voor stap werken 

aan een samenleving waarin ieder kind van jongs af aan kan meedoen. Kinderen met een 

beperking (en gezinnen) moeten zichtbaar zijn voor leeftijdsgenootjes, andere 

volwassenen en voor beleidsmakers. We denken dat samen spelen en samen leren een 

goede start van deze verandering kan zijn. 

Onze voorstellen: 

• Implementatie VN-Verdrag. We werken door aan de volledige implementatie van 

het VN-verdrag. Dat moet samen met de mensen om wie het gaat. Niet over maar 

met hen is het uitgangspunt bij het maken van beleid. Om dit verdrag zo goed 

mogelijk te kunnen implementeren ratificeren wij het facultatieve protocol. 

a. Inclusieve speeltuinen. Negen van de tien speelplekken zijn onvoldoende 

toegankelijk. In veel gemeenten is geen inclusieve speelplek te vinden. Het 

Samenspeel Akkoord dient ook na 2021 een vervolg te krijgen met de ambitie 

om uiterlijk in 2025 een landelijk dekkend netwerk te hebben met minimaal één 

inclusieve speeltuin per gemeente. 
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b. Inclusieve kinderopvang. Kinderen leren elkaar en ontwikkelen zich 

gezamenlijk. Kinderopvangorganisaties die in ons nieuwe voorstel 

overheidsgeld ontvangen moeten waar mogelijk kinderen met een beperking 

toelaten. 

c. Samenspeel Fonds. Er komt een landelijk Samenspeel Fonds voor 

noodzakelijke aanpassingen van speelplekken. Dit fonds wordt gevuld met 

publieke en private middelen. 

d. Toegankelijkheid overheidscommunicatie. Overheidscommunicatie moet 

uitblinken in toegankelijkheid. Daarom is ze eenvoudig, voorzien van 

infographics en indien nodig meertalig. Hierbij horen in lijn met het VN-verdrag 

inzake de rechten van een persoon met een handicap ook gebarentaal, 

ondertiteling, en andere aanwijzingen voor communicatie. 

e. Betere toegang tot hulp. Mensen met een beperking hebben nog altijd niet 

voldoende toegang tot informatie en hulp. Er komen meer en beter toegankelijke 

hulploketten, met een hoog servicegehalte, die zowel offline als online 

beschikbaar zijn. 

f. Gebarentalen erkennen. De Nederlandse Gebarentaal wordt juridisch erkend, 

via het mede door de ChristenUnie ingediende initiatiefwetsvoorstel. 

• Toegankelijke publieke gebouwen. Publieke gebouwen en publieke ruimten 

behoren toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. 

 

Wat betekent dit concreet voor Best? 

 

Inclusiviteit is enorm belangrijk. God heeft iedereen naar Zijn beeld geschapen. Niemand 

mag achterblijven. Iedereen mag mee doen!  

Om die reden zullen we de komende raadsperiode de volgende punten nauw in de gaten 

houden: 

• Inclusieve speeltuin(en) in Best laten ontwikkelen. 

• De uitvoering in de gemeente erop wijzen dat het Samenspeel fonds is gerealiseerd 

zodat op een (voor de gemeente) relatief goedkope wijze aanpassingen aan 

speeltuinen kunnen worden uitgevoerd. 

• Gemeente Best is al stappen aan het zetten met betrekking tot de 

overheidscommunicatie. Dit is slechts het begin en we zullen er alles aan doen om 

zowel de fysieke als ook de digitale informatiestroom te vereenvoudigen zodat het 

zoeken naar informatie makkelijker wordt. 

• Wij hebben het GPB ook echt nodig om ons scherp te houden op bijvoorbeeld de 

toegankelijkheid van gebouwen.  

• Daarnaast is het belangrijk dat het GPB haar eigen rol pakt in de bezoeken aan de 

openbare gebouwen (winkels, restaurants etc.) om de eigenaren te wijzen op onze 

inclusieve samenleving.  

• Tenslotte is bewustwording van dit thema enorm belangrijk. Ook hierin pakt het 

GPB haar rol goed, zoals voorlichting op scholen etc. Mochten in deze thema’s 

problemen zijn, is het aan de raad om hier kritisch op te zijn naar het college. 

 

We zijn dankbaar voor jullie actieve houding, blijf dat zo doorzetten. 
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Meedoen voor iedereen 

 

 

 

Dat iedere inwoner in Best mee moet kunnen doen is voor Best Open vanzelfsprekend. 

Wij willen een echte inclusieve samenleving. En waar het gaat over inclusie wordt een 

bredere doelgroep bedoeld. Niet alleen de mensen met een beperking, maar ook andere 

groepen die om uiteenlopende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname 

aan de samenleving. Denk aan leeftijd, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie of 

genderidentiteit of wel of niet dement, de samenleving is van iedereen, en voor iedereen! 

Best Open weet helaas ook dat meedoen nog niet automatisch voor iedereen gewoon is. 

Hoe goed de bedoelingen soms ook zijn. Regels, opmerkingen, vanzelfsprekendheden 

kunnen onbedoeld toch kwetsend en beperkend zijn. Best Open gaat zich hard maken dat 

echt iedereen mee kan doen in Best! 

Kunnen meedoen is belangrijk voor de inwoners. Je gehoord en gezien voelen is 

essentieel.. maar dat gaat niet automatisch. Mee kunnen doen van inwoners vraagt van 

verenigingen, organisaties en instellingen gericht beleid, aandacht, begrip, stimulans en 

medewerking. Best Open zal hen vragen en uitdagen daaraan uitvoering te geven. 

Het is belangrijk dat sportverenigingen zich blijven inzetten om mensen met een beperking 

een plek te geven in hun vereniging bij sportbeoefening. Bijvoorbeeld door als vereniging 

hen kennis te laten maken met die sport. Dat kan zelfstandig of gezamenlijk in een soort 

Best Olympics. We vinden dat de gemeente hierin faciliterend moet zijn. 

De beperkingen ervaren mensen in al hun levensfasen, van kind tot jongere, volwassene 

en oudere. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand 

gediscrimineerd of uitgesloten. Best Open wil dan ook dat initiatieven die zorgen voor 

ondersteuning van ouderen, gehandicapten en zorgbehoevenden op het terrein van 

mobiliteit, meedoen, erbij horen nadrukkelijk worden ondersteund. We denken hierbij aan: 

Avondje Uit, Algemene Hulpdienst, Best on Wheels, Gehandicapten Platform Best. 

Naast de vaststelling van het VN-verdrag is de verplichting aan Jeugdwet, WMO en 

Participatiewet toegevoegd om een periodiek plan op te nemen hoe de gemeente 

uitvoering geeft aan het verdrag. Best Open heeft als voorkeur dat dit in onze gemeente 

wordt uitgewerkt tot één integraal plan voor het hele sociaal domein. Alle sectoren (dus 

ook de lokale overheid) moeten een actieplan maken hoe zij werken aan verwezenlijking 

van de algemene toegankelijkheid (ook buiten het sociaal domein). 
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Toegankelijk stemmen (Ilse Verhagen) 

 

Sinds mijn dertiende ben ik slechtziend, waardoor ik nog nooit zelfstandig heb kunnen 

stemmen. Natuurlijk kan ik wel stemmen, want ik kan iemand die ik vertrouw machtigen 

om voor mij te stemmen of ik kan hulp vragen in het stemhokje. Al is niet iedereen in het 

stemlokaal op de hoogte van deze mogelijkheid, waardoor we verschillende keren te 

horen hebben gekregen dat we niet met z’n tweeën in het hokje mochten. Na wat 

discussie was het dan toch toegestaan. 

Nu heb ik laatst online een presentatie bijgewoond over een plaats in Nederland waar ze 

een proef hebben gedaan met een stemlokaal dat voor zoveel mogelijk mensen 

toegankelijk was. Dit klonk ontzettend goed. Dit zou in Nederland toch moeten kunnen. 

Zo hadden ze een stemhokje en stembus op de juiste hoogte voor rolstoelgebruikers en 

konden ze in dit hokje een stoel bijschuiven voor mensen die niet zo lang konden staan. 

Ook was er een doventolk om uitleg te geven aan mensen die dit nodig hebben.  

Voor mensen met een visuele beperking was er een stemmal met soundbox. De soundbox 

leest dan via een koptelefoon de lijst voor, daarnaast wordt de stemlijst in de mal geklemd 

en kun je zo op gevoel de partij en persoon aankruisen waarop je wilt stemmen.  

De stemmal is ook te gebruiken voor mensen die problemen hebben met hun coördinatie, 

en hierdoor moeite hebben om in een klein vakje een kruisje te zetten. Verder was er voor 

mensen met een verstandelijke beperking partijinformatie in eenvoudige taal en een 

mogelijkheid om eerst te oefenen met stemmen. Op een andere plek in de gemeente 

hadden ze een stemlokaal ingericht dat prikkelarm was. Naast al deze mogelijkheden in 

het stemlokaal, waar mensen geholpen werden door iemand met of zonder beperking 

werd iedereen als het nodig was opgehaald om te stemmen en weer naar huis gebracht. 

Het klinkt allemaal bijna als een droom!  

Ook in Best wordt er nagedacht over hoe een stemlokaal zo toegankelijk mogelijk kan zijn. 

We hebben helaas te horen gekregen dat het dit jaar nog niet mogelijk is om in Best 

zelfstandig te stemmen als je blind of slechtziend bent. De stemmal en soundbox zijn te 

laat besteld. Er is veel vraag naar deze materialen. Op de site van de oogvereniging kun je 

zien waar je wel kunt stemmen met deze hulpmiddelen. Zie www.oogvereniging.nl.  

In dit stukje staan al veel ideeën over hoe een stemlokaal toegankelijk kan zijn. Wie heeft 

er nog meer ideeën? Laat het ons weten! 
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Wat doet het nieuwe kabinet voor mensen met een beperking en voor 

het inclusiebeleid? (Wil Vlemmix) 

 

Sinds kort hebben we een nieuw kabinet. Dat gaat regeren op basis van een 

coalitieakkoord tussen de partijen die dit kabinet vormen. 

Als je dit leest word je niet echt vrolijk over het hetgeen erin staat over mensen met een 

beperking en inclusiebeleid. 

Er staat weliswaar een enkele zin in die zegt dat gehandicapten moeten kunnen meedoen 

in onze maatschappij, maar daar blijft het bij.  

Het is deze passage: 

“We blijven investeren in de gehandicaptenzorg en gaan door met de goede initiatieven uit 

het programma Onbeperkt Meedoen”.  

Dat staat er heel mooi, maar plannen moeten ook worden uitgevoerd. 

En daar kunnen best wat vraagtekens bij worden gezet.  

Op de site van het ministerie van VWS staat weliswaar een voortgangsrapportage over 

2020 Onbeperkt Meedoen, maar wat er in 2021 aan voortgang is geboekt blijft onduidelijk. 

Nogmaals, er staan in het programma Onbeperkt Meedoen een groot aantal heel goede 

voornemens, maar we moeten blijven aandringen op uitvoering. 

Er is trouwens nog een punt van zorg: De overheid zegt met DIGIbeter een plan te hebben 

om de digitale dienstverlening te verbeteren. 

Burgers en ondernemers moeten hun zaken via internet kunnen regelen en niet alleen bij 

een loket. We zien de bui al hangen: straks kan alles alleen nog via internet, net zoals bij 

de banken. Onder het mom van “betere dienstverlening”. Maar ruim een kwart van de 

ouderen met een handicap is niet voldoende vaardig met de computer en sociale media. 

Een direct contact is voor hen een must. Voor blinden en slechtzienden valt ook nog een 

wereld te winnen. Veel instanties en ook banken hebben weinig gevoel voor de obstakels 

die zij ondervinden op het gebied van (doorgeschoten) digitalisering. 

Het Gehandicapten Platform Best blijft zich inzetten voor mensen met een beperking, en 

dat is maar goed ook. 

 

• Voortgangsrapportage 2020 Onbeperkt meedoen! Mensen met een beperking hebben recht op 
dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma 
Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor 
mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. 

 

• NL DIGIbeter 2020 is een plan om de digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren. 
Burgers en ondernemers moeten hun zaken via internet kunnen regelen, en niet alleen bij een 
loket. Juist tijdens corona merk je hoe belangrijk dat is. NL DIGIbeter wil dat iedereen ‘digitaal kan 
meedoen’. 
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Elektrisch rijden met een beperking. (Greetjes Suetens) 

 
 
Graag schrijf ik een stukje over elektrisch rijden als je een lichamelijke beperking hebt. 

Het toekomstbeeld is dat we allemaal overgaan op elektrisch rijden. 

Wat houdt dit in als je een beperking hebt? Kun je hier dan ook goed gebruik van maken? 

In een inclusieve samenleving is het de bedoeling dat iedereen mee kan doen. Daarom is 

het nodig om op tijd hierover na te denken. 

Op dit moment horen we nog vaak klachten over dit onderwerp. Graag geef ik aan wat er 

nu ervaren wordt op dit gebied als je ook een beperking hebt. 

 

▪ de parkeerplaats is te smal voor een aangepast elektrisch busje. De gebruiker kan niet   

uitstappen met de rolstoel. Ook kan men niet tussen de auto’s door "rollen" om bij de 

laadpaal te komen. 

▪ de laadpaal is niet te bereiken voor een rolstoelgebruiker. Deze staat bijvoorbeeld op 

een verhoging of stoep. Ook is de laadpaal soms ongelukkig geplaatst.         

▪ laadkabels zijn zwaar en soms lastig aan te brengen. 

 

Zo maar wat voorbeelden waar vaak niet over nagedacht wordt als je gezond bent maar 

voor mensen met een beperking is dit dagelijkse realiteit. 

Vandaar dat we als Gehandicapten Platform Best hier op tijd over na willen denken omdat 

elektrisch rijden toch de toekomst wordt. 

Ook met de gemeente wordt hierover gesproken. 

Misschien hebt u nog tips of loopt u ergens tegenaan. Meldt dit dan gerust! 
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Hoe gaan we met elkaar om? (Ilse Verhagen en Marijke Smits) 

 

Soms zie ik het al aankomen, o jee, daar gaan we weer..  

Oh, mag ik eens vragen? Heeft u dat allang? Waar heeft u dat van? Oh, wat erg.. , wat 

knap, enz enz. enz.. 

Och, het is allemaal goed bedoeld en een leuk gespreksonderwerp bij de koffie natuurlijk, 

maar ik vind het helemaal geen boeiend onderwerp. Er zijn zoveel onderwerpen die ik wél 

leuk vind, kunnen we het daar eens over hebben?  

Ja, als een beperking zichtbaar is, snap ik het natuurlijk wel, maar daarom hoef ik het er 

natuurlijk nog niet 10.000 keer over te hebben.. dat is wel wat saai.  

Onlangs ging ik zwemmen bij een andere groep, de mensen daar kenden me nog niet. En 

uiteraard ging ik lekker met de zwembadlift het water in. Oh, vind u dat niet eng? De hele 

groep stond me aan te staren! Ja, dóódeng zei ik! Ik voelde me net een achtste 

wereldwonder! Wellicht konden we met de pet rondgaan? 

Nu, na twee keer, wordt het al anders, en doen mensen gewoner tegen me. Maar ik weet 

inmiddels, dat als ik koffie zou blijven drinken na afloop, dat dan de vragen weer 

losbarsten en nee, daar heb ik geen zin in. Meestal maak ik er een geintje over en dat 

helpt wel. Maar mag ik alsjeblieft zelf kiezen of ik het over mijn fysieke beperking wil 

hebben? Ik heb nog veel meer beperkingen hoor, net als iedereen, maar die zien jullie 

lekker niet.  

Gewoon met me doen, gewoon met elkaar omgaan, dat is fijn! Dat moet toch kunnen? 

Tenslotte ben ik net een ‘gewoon’ mens, met partner, vrienden en bekenden. Met hobby’s, 

interesses, dagelijkse beslommeringen en leuke uitjes. Dat maakt het leven juist leuk, ik 

ga er daarom graag op uit. Daarom moet ik soms ook best lachten om de eveneens goed 

bedoelde opmerking: “fijn hè, dat je er ook eens lekker uit bent”. 
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Een hoopje op de Batabrug? (Marijke Smits) 

 

Heeft u het al zien liggen op de Batabrug? Dat hoopje, op het fietspad? Nee? 

Ik zal u vertellen hoe het er is gekomen... 

Zo’n vier a vijf keer per week gaat dit niet meer zo piepjong mens in haar rolstoel 

hellingbaan trekken, inderdaad voor mijn conditie. Naast zwemmen, handbiken, tai chi en 

fitnessoefeningen thuis helpt het me om een gezonde geest in een gezond lichaam te 

houden. En wat is nou effectiever dan stevig tegen een helling op te moeten rollen? Met 

name op het fietspad aan de kant van het protestantse kerkje is de helling behoorlijk steil, 

en terug van Batadorp naar de Koningin Julianaweg eveneens.  

Ik veroorzaak daar echter filekijken en verkeersopstoppingen. Van links en rechts schieten 

mensen naar de parkeerplaats bij het protestantse kerkje of ze stoppen midden op de 

Koningin Julianaweg en hollen naar me toe. Hartstikke lief bedoeld natuurlijk. Misschien 

moet ik eens met de boa’s overleggen of zij op dat moment het verkeer even kunnen 

komen regelen. Ook fietsers, jong en oud, stoppen voor me, staan me bij de Batabrug op 

te wachten om een handje te komen helpen.. heel ontroerend allemaal. 

Nu het ontroerendste van allemaal: onlangs kwam ik terug van een rondje Batadorp. Die 

helling naar de Batabrug terug is inderdaad heel steil. Daar stopt een meneer, zet de 

alarmlichten op zijn auto aan, snelt naar me toe en vraagt: “Ik oe doewen naar daar?” Kijk, 

toen smolt ik! “Nee meneer, dank u wel, dit is fitness voor mij.” Hij brengt een hand naar 

zijn hart , buigt en zegt: “Respect..” 

Nu ben ik helemaal gesmolten, zo lief en ontroerend was dat!  

Dus als u het plasje daar ziet liggen? Dat was ik of mijn berg ontroering… 
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M’n oren 

 

’t Zijn prachtige oren die ik bezit. 

Ze staan echt geweldig naast m’n valse gebit. 

Ze zijn niet te groot, niet te flapperig, niet te klein 

En als brilpootdragers doen ze het echt fijn. 

Ik beschik ook over adembenemend mooie lellen, 

Met twee speelse gaatjes voor de meest fraaie bellen. 

Twee dotten van oren, ik meen ‘t perfect! 

Nooit pijn aan gehad, er heeft er nooit één gelekt 

M’n kop kan met die dingen gewoon niet completer. 

Eén klein probleempje: ze werken voor geen meter… 

Ik weet niet precies wat er aan schort, 

Maar ’t feit ligt er: ze horen te kort. 

Niet ernstig, ik kan er de honderd mee halen, 

En twee apparaten kan ik ook wel betalen, 

Maar ik zit nu wel met een enorme frustratie, 

Van ’t beperkt zijn in m’n communicatie. 

Gesprekken voeren zonder enig verweer, 

Zonder vragen, zonder antwoord. Wat zei u ook alweer? 

Een schaterlach brengen in plaats van een traan. 

Fronsende blikken: weer verkeerd verstaan. 

Ze is niet goed snik, een draadje zit los… 

Slechthorend verdorie, dan ben je de klos. 

Ik heb twee prachtige oren, ze staan me echt geinig, 

Maar tot m’n grote verdriet horen ze veel en veel te weinig. 

 

 

Geschreven door Anne-Nita Wagenmaker -Numeijer 

(Met toestemming overgenomen. Rita Blom) 

 



13 

 

Ook G-voetbal Best Vooruit ná lockdown weer van start gegaan. 

 (Fred Hermans) 

 

Slechts enkele wedstrijden werden gespeeld in de eerste competitiehelft. Door de 
coronamaatregelen hebben zowel de competitie als de trainingen erg lang stilgelegen. 

Op 12 maart mochten de G-voetballers weer aan de slag en wonnen met een klinkende 
overwinning in de uitwedstrijd tegen Sarto G. Liefst met 5-1 namen zij de zege mee naar 
Best.  
Ook de tweede wedstrijd in het nieuwe jaar werd ruimschoots gewonnen. Met 11-2 werd 
het G-team van Theole uit Tiel verslagen. 

Het team heeft weer drie nieuwe spelers kunnen toevoegen aan de selectielijst, zodat we 
nu op 16 spelers komen, een goede basis om de rest van het tweede deel van het seizoen 
goed af te werken. 

Ook heeft de begeleiding heeft een nieuw lid kunnen toevoegen. Roy Hulsen die 
werkzaam is in de zorg komt de gelederen versterken. 

 

Nieuws uit de media: 

www.Iederin.nl Meldpunt ”Ik ben niet beperkt genoeg” voor gedupeerden op de 

arbeidsmarkt. 

www.oogvereniging.nl Iedereen digitaal dankzij Digimaatjes 

Leven met slechthorendheid – Van actief beroepsofficier naar vrijwilliger bij een 

patiëntenorganisatie, geschreven door Willem Dekker. Uitgegeven door Boekscout BV. 

 

Mocht er een thema zijn waar u wat meer over wilt weten stuur dan een mail naar 

secretariaat@gpbest.nl. Zou u zelf een artikel willen plaatsen over bijv. een handicap waar 

niet zoveel over bekend is, dan kan dat door uw verhaal te sturen naar eerder genoemd 

mailadres. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.iederin.nl/
http://www.oogvereniging/

