Eindhoven Actueel Nieuws Flits - 4 september 2019

Informatiebijeenkomst over de uitvaart
Vrijdag 6 september van 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: Café Doodgewoon, Inloophuis De
Eik, Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285b Eindhoven
Wat kan er allemaal bij een uitvaart?
Niemand praat er graag over maar het is goed
om te weten wat er moet, mag en kan rondo
m een uitvaart. Er kan veel meer dan u denkt.
Deze middag is in handen van een
uitvaartspreker en tevens ritueel begeleider.
Zij praat u op een informele manier bij.
Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Spreker: Joan Groenen
Graag aanmelden via onderstaande link zodat men weet op hoeveel mensen gerekend kan
worden: www.inloophuis-de-eik.nl.

Café Doodgewoon is een laagdrempelige locatie voor mensen die te horen hebben gekregen
ongeneeslijk ziek te zijn. Ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om
ervaringen en informatie te delen op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve
zorg).

Bezoek aan Hoogstam Boomgaard in Acht
Op zaterdag 7 september van 13.00 tot 15.00 uur kunt u
onze Monumentale Hoogstam Boomgaard in Acht
bezichtigen. Daar kunt u net als vorig jaar gratis (een
emmer/groep) appels & peren plukken. Ook zijn er
raapappels en -peren beschikbaar voor het maken
appelmoes, appeltaart, appelflappen, enz.
Verder biedt onze imker de honing uit onze boomgaard aan.
A.u.b. graag even aanmelden bij: Hans.Wijnen10@outlook.com
De boomgaardpoort is op de hoek van Gebroeders Ganslaan 36 en Jo Goudkuillaan 2 in
Acht. Graag tot ziens op 7 september

Hans Wijnen

Lezing: Ergotherapie en reuma

Donderdag 19 september van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: Wijkcentrum De Werf, Van der Werffstraat 14,
Eindhoven
Wat kan een ergotherapeut betekenen voor mensen met
reuma? Wat kunt u zelf doen? Bent u nieuwsgierig? De ergotherapeut zelf legt het u graag
verder uit!
Spreker: mevrouw van den Berg, ergotherapeut, gespecialiseerd in reuma en artrose en
verbonden aan het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
De lezing wordt georganiseerd door de Reuma Vereniging regio Eindhoven in samenwerking
met het Elkerliek ziekenhuis en is gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn welkom.
Wel graag aanmelden: liefst vóór donderdag 5 september bij onze gastvrouw Greet:
06 83407850.

Als u zich NU aanmeldt voor de PCC op de website, dan kunt u meteen gebruik maken van
de HCC-korting van 50% op de entreeprijs van de 50plus beurs in Utrecht van
17 t/m 21 september.
Let op: dit geldt NIET voor de avondvoorstelling!!
Bij vragen: neem contact op met C. Keuten tel 06 24594224

Voorlichtingssessie Computer Club
De PCC houdt zowel op dinsdagmorgen 24 september (10-12.00 uur) als op
donderdagmiddag 26 september (14-16.00 uur) een voorlichtingssessie in wijkgebouw ’t Slot
voor PVGE-leden die zich in willen schrijven voor onze nieuwe Computer Club.
Na een welkom en een korte terugblik op de historie, wordt door ons de motivatie uit de
doeken gedaan voor deze in de belangstelling staande computerclub – onder de
gecombineerde vlag van PVGE-Eindhoven en HCC ZO-Brabant.
HCC-deskundigen lichten vervolgens de meerwaarde vanuit het lidmaatschap
van de HCC Senioren Academie in alle details toe.
Direct na beantwoording van eventueel openstaande vragen kan men zich opgeven.
Tot dan is de sessie uiteraard vrijblijvend.
Wel graag tevoren aanmelden – indien nog niet
gedaan – via pcc@pvge-eindhoven.nl en PVGEpas 2019 meebrengen.

Bestuur PCC

Elektrische fietsinfodag voor 50–plussers
Dinsdag 8 oktober en donderdag 10 oktober
Na de eerdere vier succesvolle dagen nodigt de
gemeente Eindhoven u uit voor een vervolg.
Deze interessante en gezellige dagen worden
georganiseerd in samenwerking met de KBO
kring Eindhoven, PVGE-vereniging voor senioren
Eindhoven en SOAB Adviseurs.
Heeft u al een elektrische fiets maar wilt u uw
fietsvaardigheid met uw elektrische fiets
vergroten? Of de kans dat u met de fiets ten val
komt of van de weg af raakt verkleinen? Of
heeft u nog geen elektrische fiets, maar overweegt u er één aan te schaffen? Kom dan zeker
naar één van deze elektrische fietsinfodagen. Fietsers die deelnamen aan eerdere dagen die
de gemeente de afgelopen jaren georganiseerd heeft, beoordeelden de dag gemiddeld met
een 8,3. Deelnemen is dus zeker de moeite waard en het kost u niets.

U krijgt:
 Een gezellige en leerzame presentatie met veel tips
 Mogelijkheid om diverse elektrische fietsen uit te proberen
 Check op uw bandenspanning en de zithouding op uw fiets
 Desgewenst een fietsvaardigheidstest op een oefenparcours
 Een reactie- en balanstest met beweegoefeningen
 Een korte gezamenlijke fietstocht
 Gratis koffie/thee en verzorgde lunch

Hoe ziet de dag eruit?
U komt op uw eigen gewone fiets of uw eigen elektrische fiets naar de locatie. Dus ook als u
geen elektrische fiets heeft maar er wel één wilt aanschaffen en/of gewoon wilt deelnemen
op uw gewone fiets, bent u van harte welkom. Na ontvangst met koffie en thee krijgt u een
presentatie over gebruik van de elektrische fiets. Vervolgens kunt u verschillende elektrische
fietsen uitproberen en uw fietsvaardigheid op een parcours oefenen en vinden er
beweegoefeningen en reactie- en balanstesten plaats. Na de lunch gaan we een korte
fietstocht maken.
De ervaring leert dat deze dag leerzaam, interessant en gezellig is. Wilt u alvast een beeld
krijgen van de dag? Kijk dan naar de tv-opname op: www.e-biketraining.nl/recentetrainingen/.

Waar en hoe laat?

Datum: dinsdag 8 oktober of donderdag 10 oktober
Locatie: Sportpark Op Noord, Eindhoven (na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving)
Tijd: 10.00 – 15.30 uur (inclusief gratis lunch)

Meer informatie of aanmelden
Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan via onze speciale website of via de KBO of de
PVGE. Hieronder staan de contactgegevens:


PVGE Eindhoven: stuur een e-mail (*) naar wim-gerriekemps@hetnet.nl of stuur de
antwoordstrook uit deze brief per post naar PVGE Eindhoven, Akerendam 24, 5653
PB Eindhoven.



KBO Kring Eindhoven: stuur een e-mail (*) naar kbo.kring.eindhoven@gmail.com of
stuur de antwoordstrook uit deze brief per post naar KBO Kring Eindhoven,
Tongelresestraat 146B, 5613 DP, Eindhoven.
Website SOAB: www.e-biketraining.nl (klik op de startpagina op de tekst ‘naar
aanmelding’)



(*)Noteer in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, of u met de fiets/ E-bike
komt en uw voorkeursdatum 8 of 10 oktober.

Vervolg
Na uw aanmelding ontvangt u circa een week voor de informatiedag een e-mail (of als u dat
niet heeft een brief) van SOAB met daarin een deelnamebevestiging. In dat bericht treft u
ook het programma en de locatiegegevens aan.
Deze dagen worden in samenwerking met de ouderenbonden georganiseerd, maar is
bedoeld voor iedereen (50-plus) uit Eindhoven. Partners, familie en vrienden zijn daarom ook
van harte welkom. Kent u andere 50-plussers die interesse hebben in deze dag dan kunnen
zij zich dus ook aanmelden.
Met vriendelijke groeten,
Namens de gemeente Eindhoven,

Bas Braakman

Deelname aan de (elektrische) fietsdag voor 50- plussers in
Eindhoven
AANMELDING:
Naam

: ……………………………………………………………………….

Adres

: ……………………………………………………………………….

Postcode

: ……………………

Woonplaats

: …………………………………………………

Telefoonnummer

: …………………………………

E-mail

: …………………………………

Ik wil deelnemen op:
O dinsdag 8 oktober
O donderdag 10 oktober
O ik heb geen voorkeur en zou beide dagen kunnen
Ik ben van plan te komen met een:
O gewone fiets
O elektrische fiets
Dit ingevulde formulier sturen naar:
O PVGE Eindhoven, Akerendam 24, 5653 PB Eindhoven
O KBO Kring Eindhoven, Tongelresestraat 146B, 5613 DP Eindhoven.

Uitspraak rechtbank den Bosch betreffende huishoudelijke
ondersteuning
Medio juni behandelde de meervoudige kamer van den
Bosch vier zaken, die door de heer Bert van ’t Laar en
bureau Evers waren ingediend. Deze vier zaken waren
gekozen uit de circa 200 ingediende beroepen. De
uitspraak in deze zaken, eind augustus, staat model
voor alle overige ingediende beroepen. De belangrijkste
onderdelen van de uitspraak zijn door heer van ’t Laar,
juridisch adviseur, in acht punten samengevat.


Er mag niet ingebroken worden op een lopende indicatie bij nieuw beleid, alleen bij
wijziging van omstandigheden bij de cliënt. De oude indicatie blijft doorlopen;
 De incidentele taken horen bij een schoon en leefbaar huis en de gemeente heeft
niet aannemelijk gemaakt dat hiervoor een voorliggende voorziening is. Ter
toelichting: in Eindhoven werd verwezen naar vrijwilligers of mensen uit het eigen
netwerk om de incidentele taken uit te voeren. Omdat de gemeenten niet kan
aantonen dat die vrijwilligers daadwerkelijk beschikbaar zijn is geen sprake van een
voorliggende voorziening;
 Het KPMG rapport wordt door de gemeente verkeerd gebruikt door een
tijdstoekenning in bezwaar per activiteit. Alleen voor het hele cluster van activiteiten
(woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en gang) kan de totale tijd uit het
rapport worden aangehouden. De rechtbank gaat dan uit van de laatste niet
omstreden indicatie of van het CIZ protocol;
 Bij meer zorgmomenten per week is meer indirecte tijd nodig;
 De gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering, maar de rechtbank kan
hierin niet treden, nu er geen besluit ligt dat ziet op de uitvoering. Met andere
woorden: de rechter vindt inderdaad dat de gemeente (en niet de cliënt) de
eerstaangewezen is om de zorgaanbieder aan het contract te houden. Maar omdat
het gaat om uitvoering, en niet om een schriftelijk besluit, heeft de rechter geen
grond om in te grijpen;
 Tijd voor strijken hoeft niet te worden toegekend, indien de gemeente heeft
onderzocht dat dit voor de betreffende cliënt niet nodig is. Er kan dus gevraagd
worden om strijkvrije kleding te kopen, maar er moet wel getoetst worden of dat
voor deze persoon echt een optie is;
 Tijd voor het schoonhouden van extra kamers hoeft alleen te worden toegekend
indien wordt aangetoond dat die kamer(s) meer dan eens per week worden
gebruikt;
 Voor de proceskosten in bezwaar moet worden uitgegaan van de wettelijke norm en
er is geen reden om hierop een uitzondering te maken vanwege het grote aantal
bezwaren.
Als u bij de herindicatie flink heeft moeten inleveren en geen gebruik heeft gemaakt van uw
recht om bezwaar aan te tekenen zijn de mogelijkheden niet uitgeput. Mocht u naar
aanleiding van dit artikel uw situatie opnieuw willen laten beoordelen neem dan contact op
met een cliëntondersteuner. De PVGE helpt u graag het contact te leggen.

Kees Blokker

Cliëntondersteuner
Noot van de redactie
Er zijn in Eindhoven verschillende organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning
aanbieden. Voor PVGE-Eindhoven is Kees Blokker de contactpersoon: 040 2567437.

