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We zijn weer begonneJl...
Lezen en de scootrnobielcluh
Spoofing en mail-fraude.



Scootmobielclub 'Best on Wheels' - vol enactie
gezelligheid

Daar zijn ze bij de scootmobielclub wel
blij mee. Want zo maakt ze ook elk
jaar een handvol originele prijsjes voor
de loterij op de jaarlijkse bijeenkomst
van alle clubleden in de winter, als er
geen tochten worden gereden.
Ook schrijven doet Alida graag. Van
elke scootmobieltocht maakt ze een
verslag dat samen met de routebe-
schrijving op www.bestonwheels.nl te
vinden is.

Elke maand ergens anders heen
De tochten van Best on Wheels ver-
trekken altijd vanaf het dorpsplein
voor het gemeentehuis en gaan elke
maand naar een andere bestemming
en via een andere route door de
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Een bijzondere club in Best, die in
Actief wel eens in de schijnwerpers
mag worden gezet, is de scootmobiel-
club 'Best on Wheels'. ln 2011 was het,
dat PVGE en KBO hebben meegewerkt
aan de oprichting van deze club door
het Gehandicapten Platform Best. Het
is nu een f lorerende club van 35 Ieden,
die elke maand op de eerste dinsdag
op hun scootmobiel een tocht maken
door de omgeving van Best, steeds
weer een andere route naar een
andere bestemming.

Wat waren ze blij en dankbaar, de
scootmobielers, dat ze in augustus
elkaar eindelijk weer eens konden zien
en erop uit konden trekken, dit keer
naar D'n Liempdsen Herd. Bijna
iedereen was er. En in de volgende
maand september ging het door de
bossen en velden naar Jacobushof bij
Lennisheuvel, waar op het zonnige
terras kippen met grote kuiven rond-
lopen en je vanuit het restaurant de
koeien in de stal bezig ziet - er zit wel
g las tussen.

"ln de openlucht wordt mijn kop vrij"
Alida van Alfen (74) is een van de
scootmobielers, die elke maand
meegaat op een tocht. Wat vind ze zo
leuk vindt aan Best on Wheels?

"Als eerste de gezellige mensen die het
goed met mekaar kunnen vinden en
veel lachen met elkaar. Maar vooral
ook omdat ík buiten kan zijn, in de
natuur, tussen de bloemetjes en
beestjes. lk zit veel binnen, vanwege
mijn handicap en mijn man (87) die
verzorgd moet worden en veel
aandacht nodig heeft. Maar op een

scootmobieltocht vergeet ik alle
zorgen, in de open lucht wordt mijn
kop vrij, ik geniet van alles en iedereen
om me heen. En ik kom op bijzondere
plekken waar ik nog nooit geweest
ben".

Niet dat ze zich thuis verveelt. Ze is

nogal creatief aangelegd en heeft
leuke hobbies, zoals mutsjes breien
voor kinderen in Gambia, waar een
kennis van haar een weeshuis met
ziekenhuisje runt. Ook doet ze aan
'decoupage'.
"Daarvoor koop ik bij de Action allerlei
kleine houten voorwerpen, zoals
ladenkastjes, spaarpotjes, doosjes,
dierfiguren en die ga ik dan versieren
met veelkleurig rijstpapier waarmee ik
ze bekleed. Zo worden het originele
kadootjes voor kennissen en voor de
vrijwilligers van Best on Wheels".

Rara, waar in
Best?

Antwoord en toelichting: zie bladzijde
'10.



natuur. Zoals naar Spoordonk (Heilige
Eik), Sint Oedenrode (langs kasteel
Henkenshage), Son (Thermae Son),
Veldhoven (korenmolen SintJan),
Oerle (Schippersteeg). Liempde (door
het Dommeldal), Breugel (zorgboer-
derij Krakenburg), enz.

Het gaat altijd over goed berijdbare,
rustige wegen met weinig verkeer. De
tochten gaan in meerdere opeenvol-
gende groepjes, al naar gelang de
snelheid die de mensen willen of
kunnen rijden - van 10 Vm maximaal
16 km/u. Daarom is er van elke route
een korte en een lange variant, zodat
alle groepjes toch ongeveer gelijk
aankomen op de plek van bestemming,
waar men pauzeert, uitrust en gezellig
zit te buurten.

Bij elk groepje is er een fietser die
voorop rijdt en de route kent en eentje
achteraan die mensen opvangt die
achterop (dreigen te) raken. De
voorfietsers zijn ook belangrijk bij het
oversteken van drukkere wegen: zij
maken de auto's attent op een sliert
overstekend scootmobielers. Want
veiligheid staat bij Best on Wheels
voorop.

Jaarlijkse dagtocht
Bovendien maken ze eens per jaar een
mooie dagtocht naar een verder weg
gelegen gebied buiten de directe
omgeving van Best, zoals de
Strabrechtse Heide, de Loonse en
Drunense Duinen, De Utrecht, etc.
"Dat is een hele organisatie: de
scootmobielen worden alle in een
grote vrachtwagen van ïonTrans
geladen en op de plek van bestemming
weer uitgeladen. Wij gaan zelf in de
auto's van vrijwilligers mee. Ter plekke
aangekomen maken we een prachtige
tocht door het betreffende
natuurgebied. Daar wordt altijd extra
van genoten, want uit onszelf zouden
we hier nooit kunnen komen".

Gratis reparatie, maar die accu's ....
Wat ook erg gewaardeerd wordt door
de deelnemers is de reparatiewagen
van Welzorg die elke maand bij het
startpunt klaar staat voor iedereen die
vindt dat er iets aan de scootmobiel
mankeert. Dat weet de reparatieman
Ronnie altijd feilloos te verhelpen. "De
accu's vormen vaak een probleem. Die
rijden snel leeq. Bij de scootmobielen
die via de Wmo zijn verkregen, gaat de
gemeente Best er helaas van uit dat ze
alleen bedoeld zijn voor boodschappen
doen en voor kleine ritjes in het dorp,
dus niet voor langere tochten voor je
plezier in de omgeving. Niet zo gek
dus, dat veel van ons een eigen
scootmobiel hebben aangeschaft met
zwaardere accu's".

Fotoreportages en jaarboeken
Van elke tocht wordt er een hele rits
foto's gemaakt - van de deelnemers op
hun scootmobiel en van de omgeving
waar ze doorheen rijden. Dat doen de
'hoffotoErafen' Joekie Verduyn en
Walter Mommersteeg. De mooiste
foto's komen op de website www.
bestonwheels.nl, bij het verslag en de
routebeschrijving. Zo kan iedereen de
gereden tochten opnieuw beleven.
Op de website kunt u nu alle 70
tochten vinden die sinds 20'14 al zijn
gereden. Ook verschijnt er van elk jaar
een uitgebreid 'Best on Wheels-jaar-
boek' met foto's, verslagen en route-
kaarten. Dat wordt op de jaarbijeen-
komst aan iedereen uitgereikt. U ziet,
aan de onderlinge communicatie bij
Best on Wheels is er geen gebrek.

Voorbeeldrol
Als u na dit verhaal misschien conclu-
deert, dat Best on Wheels een fijne, ge-
olied lopende club is, hebt u het
helemaal bij het rechte eind. Dat is met
name te danken aan de enthousiaste
mensen die het leiden: zoals lna Schot-
tert {secretaris) die iedereen met raad
en daad bijstaat en de maandelijkse
nieuwsbrieven verzorgt. En Will van
Doorn (voorzitter), die elke maand
weer een nieuwe route uitzet en de
website beheert.
Best on Wheels is ondertussen een
voorbeeld geworden voor andere
scootmobielclubs in Nederland. Dat
dachten ook twee docurnentairerna-
kers, die onlangs op bezoek kwamen
voor mogelijke tv-opnames volgend
jaar. Dus wie weet......

Aanmelden voor een proeftochtje
Hebt u een scootmobiel maar bent u

nog geen lid van Best on Wheels? Dan
wordt u van harte uitgenodigd eens
vrijblijvend een tochtje mee te rijden.
Ze zijn op elke eerste dinsdag van de
maand, behalve 's winters. Men ver-
trekt om 13.00 uur bij het gemeente-
huis. Meer informatie? Hier is het
telefoonnummer: 0499-85 1 296
en het e-mailadres:
secretaris@bestonwheels.n l.
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