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VOLGENDE UITGAVE
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 5 januari 2008.
Kopij voor dit nummer dient uiterlijk 4 december binnen te zijn. Sturen naar:
pvge.eindhoven@gmail.com of Redactie ‘Eindhoven!’, Bomansplaats 7,
4de etage, 5611 NT Eindhoven.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Misschien niet bij allen van u bekend, maar volgend jaar bestaat
de PVGE Vereniging voor Senioren
60 jaar. Dat wordt vanzelfsprekend
gevierd, u krijgt daarover nog nadere informatie.
Dit naderend jubileum heeft eraan
bijgedragen, dat de huisstijl van de
vereniging is veranderd. Daaraan
is in ‘de Schouw’ van september al
uitgebreid aandacht besteed en het
is uiteraard vanzelfsprekend, dat
deze huisstijl ook wordt toegepast
in de Eindhovense nieuwsbrief.
In lijn met de nieuwe huisstijl is ook
de webstek van de afdeling Eindhoven aangepast. Indien u nu onze
webstek, www.pvge-eindhoven.nl,
bezoekt, is het meteen duidelijk
waar u mee van doen heeft. Ook
is deze wijziging aangegrepen om
indeling en rubrieken eens goed
onder handen te nemen. Dit heeft

volgens ons geleid tot een meer
aansprekend geheel, waardoor
alle informatie die we via dit medium kwijt willen beter tot haar recht
komt. Laat ons eens weten wat u
ervan vindt. Uw kritische opmerkingen worden op prijs gesteld.

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse vergadering van de
PVGE Afdeling Eindhoven zal worden gehouden op 17 januari 2008
in gemeenschapshuis ‘De Landing’, Tarwelaan 109 te Eindhoven.
De aanvang van de vergadering is
14.00 uur. De zaal is open vanaf
13.30 uur. Na de vergadering bestaat de mogelijkheid te toasten op
ons nieuwe verenigingsjaar. Het
gemeenschapshuis ‘De Landing’
is goed bereikbaar per bus en er is
voldoende parkeerruimte. Nadere
informatie en agenda volgen in het
januarinummer.

VAN DE REDACTIE

2

De kop is eraf!
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat
de redactie op haar lauweren gaat
rusten, neen, zij blijft erop toezien
u van goede en praktische inlichtingen te voorzien.
In ‘Eindhoven!’ nummer 1 zijn de
titels van de hoofdstukken niet opgeluisterd met speelse figuurtjes
en dat is bewust gedaan om het

verschil te tonen t.o.v. dit nummer.
Laat u ons eens weten of u een
voorkeur heeft.
De redactie is ook van mening, dat
er naast inlichtingen e.d. ook ruimte moet zijn voor leuke artikelen ‘uit
het leven’ gegrepen. Ria Smit zal
in dit nummer de spits afbijten met
‘Pompoenen’, toepasselijk op het
huidige jaargetijde.

‘k Heb u lief, mijn Nederlands’ is
een rode draad, die de redactie
graag door ‘Eindhoven!’ wil laten
gaan. Daarom zult u wellicht nog
onbekende Nederlandse uitdrukkingen tegenkomen, zoals ‘webstek’ voor het lelijke ‘website’ enz.

Dit is echter een zaak van gewenning, zo heeft ‘harde schijf’ het terecht gewonnen van ‘hard disk’!
“Voorstellingskracht is belangrijker
dan kennis” (Albert Einstein)

NIEUWS WELZIJN, WONEN, ZORG
Computer-inloopsessies

Deze activiteit wordt in het nieuwe
jaar voortgezet. Begonnen wordt
op 2 januari en u bent om 10.00
uur welkom op de 4de etage aan
de Bomansplaats. Misschien een
goede gelegenheid om er na de
feestdagen even op uit te gaan en
u te laten inspireren tot het nemen
van de stap naar het communicatiemiddel dat internet heet.

Wmo-ontwikkelingen

Recent is de inspraakprocedure begonnen over het concept Wmo-beleidsplan 2008-2011 ‘Samen Sterk
in Eindhoven’. Deze procedure
wordt afgerond op 8 januari 2008
wanneer de gemeenteraad een besluit gaat nemen. Het beleidsplan,
dat aangeeft wat de gemeente de
komende vier jaar wil bereiken op
de terreinen van de Wmo, kan dan
ten uitvoer worden gebracht. Er zijn
een stel speerpunten benoemd:
Leefomgeving beter toegankelijk
maken
Het college wil structureel meer
aandacht voor een toegankelijke
leefomgeving van mensen, bijvoor-

beeld door toegankelijke openbare
ruimtes, gebouwen, openbaar vervoer en levensloopbestendige woningen (woningen, die, wanneer
nodig, eenvoudig aangepast kunnen worden), waardoor mensen,
zo lang als zij willen, daar kunnen
blijven wonen.
Extra ondersteuning vrijwilligers
en mantelzorgers
Mensen, die zich inzetten voor anderen, krijgen extra ondersteuning.
Zo komt er een centrale ‘Vrijwilligerswinkel’ in de stad voor vrijwilligersorganisaties en individuele Eindhovenaren. Mantelzorgers
ontvangen ondersteuning op maat
door individuele ondersteuning en
bemiddeling. Denk hierbij aan ‘buddyhulp’ of vrijwillige thuiszorg. Ook
partners en inwonende kinderen,
die zorg verlenen aan een chronisch zieke of gehandicapte partner/ouder, worden ontlast. Verder
worden mensen gestimuleerd om
zich in te zetten voor anderen en
wordt er een ‘vrijwilligerspas’ ingevoerd. Deze pas geeft recht op kortingen en toegang tot bijvoorbeeld
culturele voorstellingen.
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Voorzieningen aanvragen wordt
gemakkelijker
Het wordt voor mensen makkelijker
om voorzieningen aan te vragen en
te krijgen. Eén ingang voor mensen
staat centraal: het Wmo-loket Eindhoven, of het nu gaat om een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart of inkomensondersteuning.
Het wordt vanaf 2009 eenvoudiger
om vast te stellen welke Wmo-voorzieningen iemand nodig heeft. Dit
kan bijvoorbeeld worden gedaan
door huisartsen, ziekenhuizen of
de aanvrager zelf.
Eigen bijdrage
Enkele uitgangspunten uit het nieuwe eigenbijdragebeleid zijn:
• Voor rolstoelen en scootmobielen
hoeft nog steeds geen eigen bijdrage betaald te worden
• Er wordt een inkomensafhankelijke, eigen bijdrage gevraagd voor
hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en autoaanpassingen. Mensen met een minimuminkomen worden gecompenseerd
Daarnaast spreekt het college de
intentie uit om mensen, die geen
gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer, ongeacht hun
inkomen, tegen een verlaagd tarief
met de Taxbus te laten reizen.
Wat bij de presentatie van het plan
opvalt, is dat de gemeente bij het
verstrekken van voorzieningen uit
wil gaan van de te goeder trouw
gedachte. Nu heeft men nog vaak
het gevoel dat men dient te bewijzen of een voorziening ook nodig
is; een positieve ontwikkeling, die
waardering verdient.
Het gebied dat door de Wmo wordt
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bestreken, is groot en complex en
de eerste indruk is, dat het goed
wordt aangepakt. We zullen echter
moeten afwachten hoe het in de
praktijk allemaal gaat uitpakken.
Wel is duidelijk dat het proces tot
inbedding van de Wmo in onze samenleving nog wel jaren zal duren
met de nodige aanpassingen en
wijzigingen.

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning
Veel mensen zorgen voor iemand
uit hun directe omgeving, die langdurig ziek is, een beperking heeft
of ouderdomsproblemen ervaart.
Deze intensieve en vaak langdurige
zorg wordt mantelzorg genoemd.
Het verlenen van mantelzorg is
iets, wat mensen gewoon doen.
Ze vinden dat vanzelfsprekend en
vaak is er ook geen keuze.
Het geven van deze zorg kan erg
belastend zijn en dan worden steun
en hulp noodzakelijk om er niet zelf
aan onderdoor te gaan. Hiervoor
kunt u in Eindhoven terecht bij het
Steunpunt Mantelzorg Verlicht:
Stadhuisplein 2,
5611 EM Eindhoven
Telefoon 040-2384579
E-mail: info@mantelzorgverlicht.nl
Webstek: mantelzorgverlicht.nl
Bereikbaar iedere werkdag van
9.00 uur tot 16.00 uur behalve vrijdags tot 12.30 uur.
Het is op zich goed, dat we voor
onze eigen familieleden, die extra
hulp nodig hebben, zorgen. Toch
kan deze zorg erg belastend zijn
en het is goed om te weten dat u
niet alles zelf hoeft op te knappen.
Mocht u niet meer precies weten
over welke faciliteiten het hier gaat

- ook huisartsen en ziekenhuizen
geven op dit gebied informatie en
advies - dan kan men u hierover bij
het steunpunt meer vertellen. Als
de zorgvrager hiervan dan gebruik
gaat maken kan dit voor de mantelzorger een welkome ontlasting
betekenen zonder dat de zorgrelatie, die ook door velen op prijs
wordt gesteld, wordt verstoord.
Daarnaast kan het steunpunt u
de weg wijzen naar mogelijkheden, die de taak van u als mantelzorger verlichten. Te denken valt
aan emotionele steun (bespreken
van problemen met hulpverleners
of lotgenoten), praktische steun
(cursussen/tips, hoe om te gaan
met mensen met een specifieke
handicap), ontspanningsactiviteiten
(er even uit, terwijl de zorg tijdelijk
wordt overgenomen). Mantelzorgers,
met name zij, die het moeilijk hebben en overbelast dreigen te raken,
wordt aangeraden om contact op te
nemen met het steunpunt. Voor wie
nog geen mantelzorger is, lijkt het
verstandig om het adres te noteren,
want de kans is groot dat ook u met
mantelzorg te maken krijgt.

Plaatselijke informatie

(ontvangen van mevrouw Rijpers,
lid Adviescommissie Seniorenbeleid)
Gratis busvervoer
De proef met gratis busvervoer
voor kinderen en bejaarden in Eindhoven wordt uitgebreid. Niet alleen
de stads-, maar ook de streeklijnen

van en naar Eindhoven worden
gratis. Dat zei wethouder van Merrienboer in een toelichting op de
gemeentebegroting. Hij verwacht
binnenkort de resultaten van een
onderzoek naar het succes van de
gratis bus.
Jaarlijks inwonersenquête.
In oktober en november wordt onder 15.000 adressen in Eindhoven
de inwonersenquête verspreid.
Jaarlijks onderzoekt de gemeente
wat de inwoners van de stad vinden van diverse onderwerpen.
Thema’s, die in de enquête van dit
jaar aan de orde komen zijn onder
meer: leefbaarheid en veiligheid,
wonen (verhuiswensen), internetgebruik, integratie, (schoonhouden
van) de openbare ruimte, bezoek
aan evenementen en vrijwilligerswerk.
Multifunctioneel centrum aan
Mechelenlaan Woensel.
Het voormalig Steunpunt 55+ ‘De
Tempel’ aan de Mechelenlaan
heeft een nieuwe naam: Vivaldi. De
komende drie jaar moet Vivaldi niet
alleen als ontmoetingsplek voor
ouderen gaan functioneren met allerlei activiteiten, dagbesteding en
een eetpunt, maar moet het ook
een servicepunt worden, dat zorg
aan huis gaat bieden. Om dat te
bereiken, hebben eigenaar Woonbedrijf, gemeente en SVVE de Archipel (zorgverlener) de krachten
gebundeld met de nodige inzet van
een groot aantal vrijwilligers.
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CLUBNIEUWS
Bridgeclub

‘Het Schouwspel’
Half september zijn onze bridgecursussen weer van start gegaan;
een cursus bestaat uit 12 lessen
en duurt dus tot begin december
2007.
De Klaverencursus is voor de beginners; er zijn 20 deelnemers. De
gevorderden vormen de Ruitencursus; zij zijn eveneens met 20 mensen. Beide staan onder leiding van
Diny van Overveld.
De Hartencursus (vergevorderden)
telt 18 deelnemers en onze nieuwe
Schoppencursus (zeer vergevorderden) mag zich verheugen in de
belangstelling van 23 cursisten.
Deze beide staan onder leiding van
Else van Eijndhoven.
Omdat het afgelopen seizoen is
gebleken, dat de Ruiten- en Hartencursus duidelijk in een behoefte
voorziet, hebben wij besloten, deze
ook in 2008 te organiseren, en wel
in 12 lessen van januari tot eind
maart. Ook onze huiswerkcursus
voor Klaveren- en Ruitencursisten
blijft bestaan, 16 lessen van januari tot eind april. De definitieve gegevens over deze twee cursussen
zijn nog niet bekend. Voor inlichtingen en voorlopige opgave kunt
u zich melden bij Dini Lambooy,
040-2915370 of Piet Vos, 0402816418.
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Onze najaarsdrive in Hotel Eindhoven vindt dit jaar plaats op maandag 19 november. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang.
We hopen er, met het grootste deel
van onze leden, weer een gezellige middag van te maken. We doen
ons best, de uitslagen direct na afloop van het spelen uit te rekenen
en de beker ter plaatse aan de winnaar uit te reiken.

Colofon
Eindhoven!
Tweemaandelijkse uitgave van de
PVGE, Vereniging voor Senioren,
Afdeling Eindhoven
Webstek:
www.pvge-eindhoven.nl
Redactie:
Paula van den Boogaard
Marius Elders, hoofdredacteur,
telefoon 040-2120861
Annie van der Gaag
Ton van der Gaag
Jan Hartog
Jan Peerlings
Mieke van Roessel
Ria Smit
Opmaak:
Graphic Match
Druk:
Offsetdrukkerij de Witte B.V.

Op alle middagen is in september
de competitie weer begonnen. Op
donderdag is er een ledenstop
i.v.m. ruimtegebrek en ook de
maandagmiddag is vol. Op de andere middagen (vooral op dinsdag)
kunnen we nog best wat nieuwe leden gebruiken. Wilt u eens komen
kennismaken met onze bridgeclub,
dan kunt u vrijblijvend één of twee
middagen meespelen.
Voor alle inlichtingen kunt u bellen
met onze secretaris: Dini Lambooy,
040-2915370.

Badmintonclub
‘De Zonnetjes’
Onze badmintonclub ‘De Zonnetjes’ bestaat al geruime tijd en is
ontstaan uit een vriendenclub. Er
zijn mensen gekomen en gegaan.
Nu is de club sinds januari onderdeel van PVGE afd. Eindhoven.
We hebben acht leden en zouden
graag nog leden erbij hebben. Het
is een gezellige club en tegelijk zijn
we een uurtje goed in beweging.
Hieronder volgt een bloemlezing

van de mening over onze club van
enkele leden.
Joep: Dit is een club van de bovenste plank en ik kan het weten, want
ik ben er al ruim 20 jaar bij. Kom
eens kijken en je valt ervoor.
Pauline: Ik ben van de middenmoot
en draai al enkele jaren mee. Buiten tennissen en zwemmen doe ik
dit zeer graag.
Jan: Jarenlang gezellig gespeeld.
Wil: Goede aanvulling van ouderen
gym. Het maakt niet uit of je goed
of slecht speelt. Met plezier daar
gaat het om.
Marga: Het is wel een gezellig klein
groepje, maar eigenlijk zouden er
meer mensen bij moeten zijn.
Riny: Ik ben er pas bij en je wordt
goed opgenomen in de groep.
Als u interesse heeft kunt u altijd
eens komen kijken in de gymzaal
aan de Generaal Marshallweg. De
contibutie bedraagt € 50 per jaar. U
kunt bellen naar Liesbeth de Vaan
040 2123778 of e-mailen: emdevaan@fiberworld.nl
U kunt ook de webstek bezoeken
van de PVGE : www.pvge-eindhoven.nl

EVENEMENTEN
Contactdag 1 december 2007
Laatste kans. Zoals reeds eerder gepubliceerd, wordt de Contactdag van de afdeling Eindhoven gehouden op 1 december
2007 in het Parktheater (voormalige Schouwburg ) in Eindhoven.

Opgevoerd wordt de Revue ‘Jewels
of the World’ door de Lichtstad Revue. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Deze zijn aan te vragen bij
B. Leenhouts, 040-2120778 of per
e-mail: Bram.Leenhouts@planet.
nl of bij het secretariaat aan de Bomansplaats op de 3e verdieping.
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GEKNIPT VOOR U

Burgers centraal, niet de euro’s
Door H.M.Don wethouder Wmo Eindhoven

Voorkomen dat mensen nadeel ondervinden
van invoering Wmo
Met het artikel van woensdag 15
augustus 2007 met de kop ‘Mogelijk honderden ontslagen Zuidzorg’
is wederom de onrust over een mogelijke ontslaggolf in de thuiszorg
actueel.
In de afgelopen periode zijn al veel
zorgen hierover geuit. De meesten wijten de mogelijke ontslaggolf aan de recent ingevoerde Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo). Steeds wordt er kritiek geuit
op gemeenten, die te veel op kosten gefixeerd zijn en dat ten koste
laten gaan van de kwaliteit van de
zorg. Deze kritiek maakt duidelijk,
dat men de klok wel heeft horen luiden, maar de klepel niet heeft weten te vinden.
In Eindhoven hebben ikzelf en de
gemeenteraad elkaar gevonden in
de ambitie om kwaliteit centraal te
stellen en te voorkomen, dat burgers nadelen ondervinden van de
invoering van de Wmo. Ons uitgangspunt is steeds geweest, dat
iedere burger de ondersteuning
krijgt, die hij of zij nodig heeft. Om
die reden hebben wij de lopende
indicaties verlengd, hebben wij
de indicatiecriteria ongewijzigd
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gelaten en zijn we in zee gegaan
met de bestaande aanbieders van
thuiszorg.
Daarnaast heb ik in de gemeenteraad brede steun gekregen voor
beleid, dat zich richt op het verbeteren van de arrangementen voor
wonen-zorg, op het ontwikkelen
van loketten, waar burgers op één
plek geholpen worden, op het creeren van integrale trajecten voor
werk, zorg en inkomen, op extra investeringen in vrijwilligerswerk en
mantelzorg en op hogere kwaliteit
van de keten van voorzieningen op
het gebied van maatschappelijke
opvang en verslaving. Hierbij is
op geen enkel moment sprake geweest van een fixatie op kosten ten
koste van kwaliteit, integendeel.
Wat geldt voor Eindhoven geldt
ook voor de andere gemeenten in
het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE). Hoe kan het dan
dat allerlei thuiszorginstellingen
na de invoering van de Wmo in de
problemen zijn geraakt? Dat komt,
omdat met de Wmo een verschuiving is opgetreden in het type hulp
bij het huishouden, dat wordt geleverd, dat noch door thuiszorgin-

stellingen, noch door gemeenten
was voorzien. Ik zal u de details
besparen, maar de samenvatting
is dat thuiszorginstellingen in een
situatie terechtkomen, waarin de
opbrengsten de kosten niet dekken. Dat gebeurt overigens voor
het overgrote deel pas in 2008 en
zal in veel gemeenten per 2009
weer zijn opgelost, als een nieuwe
ronde aanbestedingen heeft geleid
tot passende tarieven. Want dat
moet duidelijk zijn: gemeenten zijn
gewoon bereid om kostendekkende tarieven te betalen en hebben
daarvoor ook de budgetten.
Wat mij en een hoop van mijn collega-wethouders betreft, wordt in één
moeite door een einde gemaakt aan
de alfahulpconstructie, zodat iedereen die dit belangrijke werk doet
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden
heeft. Ik vind bij dit alles wel dat de
thuiszorginstellingen – die zelf te
lage tarieven hebben aangeboden
– voor dat ene jaar best de kosten
kunnen dragen. Wat de hele gang
van zaken rond de hulp bij het huishouden in mijn ogen vooral duidelijk heeft gemaakt, is hoe belangrijk
een zorgvuldige invoering is. Het
Rijk kon het geduld niet opbrengen om de Wmo te voorzien van
een fatsoenlijke invoeringstermijn.
Terwijl de wet op 1 januari in moest
gaan en in de zomer van 2006 nog
in de Tweede Kamer werd bespro-

ken, moesten gemeenten al aan
de gang met de aanbesteding van
de Hulp bij Huishouden, moesten
thuiszorginstellingen zonder voorbereidingstijd offertes indienen en
tastte iedereen in het duister over
de omvang van de indicaties, de
gevolgen van een verschuiving van
de indicatiebevoegdheid naar gemeenten en over de beschikbare
budgetten. Met de gevolgen van
deze haast worden we nu geconfronteerd.
Inmiddels staat een volgende
Wmo-operatie voor de deur. Het
Kabinet wil per 2009 de financiële
compensatie voor chronisch zieken
en gehandicapten, die nu via de
belastingdienst is georganiseerd,
overdragen aan gemeenten. Opnieuw gaat het hier om een operatie
waar bestaande individuele rechten
worden vervangen door onduidelijke gemeentelijke plichten. Opnieuw
gaat het om een enorm budget, dat
door het rijk op financiële gronden
wordt gedecentraliseerd en opnieuw zullen gemeenten ambitieus
aan de slag gaan. Het is van harte
te hopen dat we ons daarbij niet
voor de tweede keer aan dezelfde
steen stoten en dat deze keer de
operatie pas wordt doorgevoerd,
als we goed weten wat daarvan de
consequenties zijn.
Eindhovens Dagblad, 17 augustus
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ALLERLEI LEZENSWAARDIGS

We beginnen deze rubriek met een
stukje over een herfstvrucht:

Pompoenen
Pompoenen, ik haat die krengen,
net als kalebassen en alle soortgenoten.
Die kleuren, groen, geel en oranje,
vreselijk. Ik word er een beetje verdrietig van en ze luiden het koude
tijdperk in. Herfst, een naar seizoen, twee maanden van verval.
Pompoenen liggen ook nooit zomaar op de grond, nee ze moeten
op een oude kruiwagen, een oude
kist of op een paaltje naast het tuinpoortje liggen. Men meent er dan
nog iets decoratiefs van te maken,
maar dat is echt niet mogelijk met
die vormen en kleuren.
Toch zijn pompoenenfans niet de
eersten de besten, ze denken na
over het leven, ze eten gezond, geven hun kinderen een vrijeschoolopvoeding, roken niet, eigenlijk ’n
goede levenshouding.
Maar……..vaak hebben ze geen
greintje fantasie, behalve dan om
te fröbelen met hun kinderen.
Ze houden van overalls, ecoschoenen, worteltjestaart, biologisch en
vegetarisch, vakantie op de camping en meestal niet van kreeft, Michelinsterren, dure kleding, verre
vakanties.
Je kunt in dit jaargetijde echt niet
aan de pompoenen ontsnappen,
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want waar je ook komt, ze zijn er,
zelfs bij Blokker en V & D.
Bij de bloemist is het nog begrijpelijk; je gaat de eikenbladeren maar
achterna en dan ben je ook weer bij
de pompoenen.
Bij de bakker liggen ze naast het
zonnepitten- en roggebrood, nooit
naast een slagroomtaart, die past
er niet bij, müslibollen kan weer
wel.Bij V & D brengen pompoenen
en eikenblad je naar de shawls en
handschoenen.
Laatste liep ik een leuke modewinkel binnen, waar de herfstbladeren
me naast enkele pompoenen begroetten, maar de bladeren waren
alleen maar naar binnen gewaaid,
meteen daarna werden ze dan ook
verwijderd.
Gelukkig zijn ze er maar tijdelijk,
maar oh wee, als de herfst pas heel
laat in de winter overgaat! Ze verdwijnen pas na enkele dagen vorst,
daar kunnen ze niet tegen.
Voor mij dus een tweestrijd, koude haat ik, maar pompoenen nog
meer.
Meestal trekken de mensen, die
van pompoenen houden, mij ook
niet zo; ze zijn té eco.
Ik hou wel van de natuur, maar niet
van een intolerante ecohouding.
Ik heb me wel eens afgevraagd
of ik meer tegen pompoenen en
soortgenoten ben of tegen het
soort mensen, dat ervan houdt. Ik
denk dat ik het weet.



INGEZONDEN

Poëziecursus ‘Taal uit verleden en toekomst’
Vanaf januari 2008 geeft schrijver/dichter Onno Peerlings een
bijzondere cursus poëzie. Via een
reis door de literatuurgeschiedenis, de eigen visie van de docent
en schrijfopdrachten krijgen beginnende en gevorderde dichters
meer inzicht in de rijkdom van taal

en het ontstaan en de evolutie van
poëzie. De cursus wordt ’s avonds
gegeven, omvat tien lessen en zal
plaatsvinden in een nog te bepalen
locatie in Eindhoven.
Interesse? Voor meer informatie
kijkt u op: www.onnopeerlings.nl
of bel: 06 - 29417108

Broem? Broem!!
Een ervaring met de ‘Broem’ rijvaardigheidstest voor senioren, afgenomen door VVN (Veilig Verkeer
Nederland),
een goed georganiseerde, nuttige
en leuke belevenis!
Na enig aarzelen: “Durven we onze
vaardigheden zo te tonen en rijden
we nog goed genoeg?” hebben
mijn echtgenote en ik besloten ons
toch op te geven. Daarmee is tegelijk het zwakke punt van het gebeuren aangegeven: wie zichzelf niet
vertrouwt, komt waarschijnlijk niet.
Er worden alleen goedwillende
ouderen bereikt, die zich van hun
verantwoordelijkheid bewust zijn.
Maar juist die rijden ook broemloos
nog goed.
De eerste avond ging over de verkeersregels en was al goed en gezellig. Er werden duidelijke plaatjes
getoond, de manier van bespreken
was goed en er was voldoende

ruimte voor allerlei vragen en opmerkingen. Een paar minpuntjes:
de vertelster was niet overal even
duidelijk te horen en, omdat we
achterin zaten, konden we vooral
de vragen, die uiteraard naar voren
gericht werden gesteld, niet of heel
slecht verstaan.
Ook had het allemaal wat ‘strenger’
in de hand gehouden kunnen worden.
Maar alles samen was het een erg
nuttige avond. Er bleken genoeg
punten te zijn, die ik niet zo bewust
kende en een paar die ik helemaal
niét kende, zoals de regel, dat op
een rotonde zonder borden verkeer
van rechts, dat zijn de auto’s die de
rotonde willen oprijden, gewoon
voorrang heeft. Dat bleek bij meer
deelnemers niet duidelijk bekend.
We gingen redelijk op tijd en tevreden naar huis.
De praktijkochtend vooraf was wat
enerverender, maar eenmaal bin11

nen trof ons toch weer de plezierige sfeer. Alles bleek goed georganiseerd, we hadden trouwens de
onderdelen en hun tijden al eerder
duidelijk op papier gekregen. Via
e-mail weliswaar, lastig voor oudjes, die de computer maar griezelig vinden. In de zaal was de info
echter duidelijk aanwezig en de
‘groepsleiders’ ook goed herkenbaar. Elke groep kreeg een eigen
kleur badge.
Astrid en ik bleken in verschillende
groepen te zijn ingedeeld, ik vertel
dus verder aan de hand van hetgeen ik zelf beleefde.
• Het rijadvies werd heel duidelijk
positief benaderd. Er waren geen
‘examinatoren’ maar ‘adviseurs’.
Die adviseurs lieten de mensen
redelijk vrij in wat ze wilden rijden;
wie bijvoorbeeld een hekel had
aan file-parkeren kon dat ‘oefenen’, maar werd niet gedwongen.
De nabespreking was volledig en
de adviezen werden niet als aanmerkingen, maar als duidelijke
bijdragen voor veilig rijden gegeven.
• De gymnastiek ??????. Het is
niets voor mij om in een kleine
betonnen ruimte te staan wiebelen en met een bal spelen doe ik
alleen met de kleinkinderen. Dit
soort aanwijzingen heeft weinig
zin, als er geen wekelijks vervolg
is.
• De ogentest is wel heel goed.
Juist dit soort zintuiglijk gebeuren
vermindert vaak heel langzaam
en dus onopgemerkt.
• Voor mijn groep kwam de theo-
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rie als slot. Dat bleek minstens zo
goed en duidelijk als de praktijk
van de rijtest. Duidelijke ‘plaatjes’
en duidelijke vragen. Maar soms
viel het niet mee in de beperkte
tijd goed na te denken. Wij kwamen tot 25 vragen. Als ik het goed
begrepen heb, komen die overeen met de vragen bij het ‘echte’
theorie-examen, maar daar zijn
het er 50. De resultaten waren
zeker niet slecht. We hoefden de
door ons zelf bijgehouden lijstjes
met antwoorden niet aan de instructeur te laten zien, maar uit de
opmerkingen bleek heel duidelijk,
dat we een heel behoorlijk inzicht
hadden. Jammer eigenlijk, dat er
geen tijd was alle 50 vragen van
het examen door te nemen, ik
ben nu wel nieuwsgierig of ik nog
geslaagd zou zijn.
Wij kunnen iedereen aanbevelen
met deze BROEM-actie zelf eens
mee te doen.
Juist als u zich niet erg zeker voelt,
is dit een duidelijke opsteker, je
wordt heel positief ‘bijgewerkt’.
Geen aanmerkingen maar aansporingen.
Tot ziens volgend jaar.
Hans en Astrid Vollinga
Eindhoven.
Iets voor u? Op 23 november is de
eerst volgende ‘Broem-test’. Voor
informatie kunt u terecht bij de heer
C. van Turnhout, 040 - 2535611

