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Algemene ledenvergadering, ‘De Landing’,14.00 uur
Computer-inloopsessie, Bomansplaats, 10.00 uur
Computer-inloopsessie, Bomanplaats, 10.00 uur

VOLGENDE UITGAVE
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 4 maart 2008.
Kopij voor dit nummer dient uiterlijk 5 februari
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
Jubileumviering van de
PVGE Afdeling Eindhoven
Zoals u reeds elders hebt gelezen,
zal de PVGE haar 60-jarig jubileum
vieren met een aantal activiteiten in
het Evoluon van 23 tot 25 april 2008.
Er zal onder andere een seniorenbeurs worden opgezet. Deze beurs
is bestemd voor alle senioren in
Eindhoven en omgeving en de toegang is mogelijk tegen een vergoeding. Details zullen in de algemene
pers en ‘de Schouw’ worden bekendgemaakt.
De afdeling Eindhoven van de PVGE
viert, net als de andere afdelingen,
dit jubileum apart speciaal voor haar
leden. Voor de afdeling Eindhoven
is daartoe het Evoluon exclusief beschikbaar op 22 april 2008 van 13.00

tot 17.00 uur. Dan kunnen de leden
de bovengenoemde beurs bezoeken
en tevens genieten van een optreden
van Gerard van Maasakkers. Deze
zanger is bij iedereen in Nederland
bekend en zal optreden in het auditorium van het Evoluon. Nadere introductie van Gerard is volgens ons
overbodig. Omdat het Auditorium
een beperkt aantal zitplaatsen heeft,
is het optreden verdeeld over 3 groepen te weten:
Groep A van 14.00 - 14.30 uur
Groep B van 15.00 - 15.30 uur
Groep C van 16.00 - 16.30 uur
De toegang tot het Evoluon op deze
middag is voor leden van de PVGE
afdeling Eindhoven gratis, wel is een
toegangskaart nodig. Om deze kaart
te krijgen moeten de leden van de

Jubileumviering PVGE Afdeling Eindhoven
Naam: ……………………………………………………………………
Lidnr: ……………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
Voorkeursgroep: I A, van 14.00 tot 14.30 uur
I B, van 15.00 tot 15.30 uur
I C, van 16.00 tot 16.30 uur
Uw voorkeur aankruisen
Deze bon dient uiterlijk op 31 januari 2008 binnen te zijn
bij het secretariaat van de PVGE , Bomansplaats 7, 5611NT Eindhoven
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afdeling Eindhoven de bijgevoegde
bon invullen en opsturen naar het
secretariaat van de PVGE, Bomansplaats 7, voor 31 januari 2008. Op
deze bon kan een voorkeur worden
aangegeven voor de groepsindeling
van het optreden van Gerard van
Maasakkers, dus Groep A, B of C.
Deze voorkeur zal worden aangehouden tot de zaal vol is, dan wordt
U in een andere groep ingedeeld. Indien er meer aanvragen zijn dan er

Vrijwilligers gezocht
In deze nieuwsbrief staat een bericht
over de jubileumviering in het Evoluon op 22 april 2008. Daarin staat
hoe de toegang is geregeld en wat
er wordt geboden. Voor deze middag
moet een aantal zaken worden georganiseerd om alles in goede banen
te leiden. Dat zijn onder andere toegangscontrole, het bezoek aan het
optreden van Gerard van Maasakkers en extra verkoop van consumptiemunten.

plaatsen beschikbaar zijn in het Auditorium, krijgt u bericht.
Het ophalen van de toegangskaarten met de groepsindeling moet gebeuren op 7 maart 2008 van 10.00
-12.00 uur, Bomansplaats op de 4de
verdieping.
Zonder toegangskaart is er geen toegang mogelijk op 22 april! Alleen geldig voor leden van de PVGE afdeling
Eindhoven.

Voor deze activiteiten zoeken we
vrijwilligers, die de organisatie willen
helpen verzorgen. We zouden een
wisselsysteem willen maken, zodat
het werk slechts een deel van de
middag in beslag neemt en ook de
beurs en het optreden kunnen worden bezocht. Wij vragen u zich te
willen opgeven bij het bestuur d.m.v.
bijgaande bon. U krijgt dan nader bericht en toelichting over de gang van
zaken.

Oproep jubileumviering
Ondergetekende wil helpen bij de organisatie van de jubileumviering op
22 april 2008.
Naam: ……………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………
Opsturen vóór 31 januari 2008 naar:
secretariaat PVGE, Bomansplaats 7, 5611 NT Eindhoven.
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VAN DE REDACTIE
Aan het begin van een nieuw jaar
heeft iedereen goede voornemens.
Zo ook uw redactie.
Iets voornemen betekent dat je iets
wilt nalaten of toepassen en dat dan
ook tracht vol te houden. Natuurlijk
blijft de nadruk van ‘Eindhoven!’ liggen op goede inlichtingen op maatschappelijk gebied en ontspannende
activiteiten.
Senioren dienen door hun ervaring
het vermogen ontwikkeld te hebben
voor zekere zaken en omstandigheden om het betrekkelijke daarvan
in te zien. Laten we dat als ‘leermo-

ment’ eens vasthouden voor 2008 en
toepassen op een goede onderlinge
samenwerking: ‘geven en nemen’.
Meestal staat een voornemen niet
op zichzelf en heb je de hulp van anderen erbij nodig. Wij willen dan ook
vooral op de clubs een beroep doen,
hun activiteiten, cursussen en dergelijke tijdig aan te melden.
De redactie wenst u een gezond en
succesrijk 2008 toe!
“Wijsheid is de dochter van ervaring”
(Leonardo da Vinci)

WELZIJN, WONEN, ZORG
Plaatselijke informatie

(ontleend aan info, ontvangen
van mevrouw Rijpers, lid Adviescommissie Seniorenbeleid)
Klanttevredenheidsonderzoek Wvg
(Wet voorzieningen gehandicapten)
Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat
85% van de Eindhovense ‘Wvg-klanten’ tevreden is met de voorzieningen
en de dienstverlening er omheen. De
Wvg omvat woonvoorzieningen en
vervoersvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen en het Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).
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Eindhovenaren zijn het meest tevreden over woonvoorzieningen (94%)
en het CVV (98%). In het bijzonder
over service, onderhoud en reparatie aan rolstoelen en scootmobielen,
zijn Eindhovenaren minder tevreden,
vooral als hulpmiddelenleverancier
Welzorg in het spel is. Als het onderzoek dit jaar zou zijn gehouden, zou
de ontevredenheid over Welzorg nog
veel groter zijn volgens wethouder
Don.
Sinds 1 januari 2007 is de Wvg opgegaan in de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).

Gratis openbaar vervoer

De gemeente Eindhoven is tevreden
gestemd over de invoering van het
gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en kinderen onder de 12 jaar.
Een eenmalige aanvulling op dit project was een actie voor de maand
december 2007. Alle stadsbussen en
streekbussen vanuit de regio naar de
stad en terug waren op zeven dagen
en avonden voor iedereen gratis. Als
er veel gebruik van wordt gemaakt
kan dat gegeven volgens wethouder
van Merriënboer bovendien ter ondersteuning worden gebruikt bij een
eventuele ‘uitrol’ van het gratis Eindhovense ov-project naar de regio.

Servicecentrum ‘Lokaal +’

Enige tijd terug werd in ‘de Schouw’
melding gemaakt van de opening
van het steunpunt ‘Lokaal+’ aan de
Karel Martelweg. Dit servicecentrum
voor senioren in de ROC-school voor
de Zorgsector blijkt nu in een duidelijke behoefte te voorzien. Dagelijks
bezoeken gemiddeld 15 ouderen de
ontmoetingsruimte of doen mee aan
de activiteiten die er plaatsvinden.
Ook het contact tussen oud en jong
is een belangrijk aspect.
Lokaal + is een initiatief van SVVE
De Archipel met als doel iets voor
ouderen op te zetten en tegelijk een
plek te creëren waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen. Ondertussen is Lokaal + ook een officiële
stageplaats, wat de mogelijkheden
alleen maar vergroot.
Behalve voor sociale contacten en
activiteiten kunnen senioren er ook
terecht voor allerhande informatie over gezond en actief leven en

doen studenten voor ouderen boodschappen, laten de hond uit of gaan
op bezoek bij de senioren voor een
praatje.
Er wordt over gedacht samen met
één van de andere ROC-opleidingen
een soort klussendienst op te zetten voor kleine karweitjes in en rond
huis.

Overheid bezuinigt fors op
aftrekbaarheid ziektekosten

De rijksoverheid gaat vanaf 2008
€ 400 miljoen bezuinigen op de fiscale aftrekbaarheid van ziektekosten en
vanaf 2009 nog eens € 250 miljoen.
Vanaf 2008 gelden de standaardpremies van de zorgverzekering niet
meer als aftrekpost. Onder ‘standaardpremies’ vallen de nominale
premies voor de basisverzekering
(ongeveer € 1200) en de inkomensafhankelijke premie, die iedereen zelf
of via de werkgever betaalt.
Daar staat tegenover dat de drempel voor fiscale aftrek van bijzondere
uitgaven omlaag gaat van 11,5 naar
1,65 procent van het belastbare inkomen.

Bijstand

Binnen nieuwe initiatieven met betrekking tot de bijstand wil B&W
Eindhoven de minimaregelingen in
de stad voor meer mensen beter bereikbaar maken. De doelgroep wordt
uitgebreid tot inwoners, die tot honderd twintig procent van het sociaal
minimum verdienen. Het gaat om
onder meer bijzondere bijstand, de
reductieregeling en de collectieve
ziektekostenverzekering.
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CLUBNIEUWS
Bridgeclub

‘Het Schouwspel’
Onze najaarsdrive op maandag 19
november was een groot succes;
de stemming was prima en alles
liep gesmeerd. In 8 groepen streden 91 paren om de wisselbeker,
die uiteindelijk werd gewonnen door
het echtpaar Ploeg (van de donderdagclub) De complete uitslag is terug te vinden op de webstek van de
PVGE afd. Eindhoven.
De cursussen zijn inmiddels afgelopen; er is weer een flink aantal
mensen enthousiast geworden voor
het bridgespel en we zijn zeker van
plan de cursussen in de komende
jaren voort te zetten. In januari starten we met een huiswerkcursus en
een Ruiten-Hartencursus (dat is
een schakel tussen de Ruiten- en
de Hartencursus). Inlichtingen over
de cursus zijn nog te verkrijgen bij
Dini Lambooy (040-2915370) en
Piet Vos (040-2816418).
Nieuwe leden kunnen we gebruiken op alle middagen, behalve op
de maandag, waar voorlopig een
ledenstop geldt in verband met het
grote aantal leden op deze middag.
Wilt u eens komen kennismaken
met onze bridgeclub, dan kunt u
vrijblijvend een of twee middagen
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meespelen. Voor alle inlichtingen
kunt u bellen naar onze secretaris
Dini Lambooy, 040-2915370.
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De ‘Senior Jazzmen’ met zang van Lidy Allan.
Wie zijn wij?
Een enthousiaste groep senioren,
allen met veel ervaring in diverse
orkesten met verschillende muziekstijlen, maar in het bijzonder in de
Jazzmuziek.
In 1997 besloten een aantal leden
van het ‘Eindhovens Seniorenorkest’
om een dixielandorkest op te richten.
Zes mannen en een zangeres gingen
van start en hadden al spoedig succes op feesten en partijen, maar ook
op jazzpodia, in congrescentra en
verzorgingshuizen in de regio Eindhoven. Ook buiten de regio wordt opgetreden, met als topper tot dusverre
een concert voor een publiek van
2000 mensen in ‘Avifauna’ in Alphen
aan de Rijn.
Het repertoire bevat een grote verscheidenheid van klassieke jazzmuziek
(met af en toe een knipoog naar andere
dansmuziek) die met vlotte interpretaties ten gehore wordt gebracht.

Wij zijn allemaal muzikanten die met
veel plezier muziek maken. De band
is daarom ook ‘betaalbaar’. Bovendien, omdat wij senioren zijn, kunnen
we ook overdag optreden en zijn wij
vrijwel altijd in het hoogseizoen beschikbaar. Begin 2002 hebben we
onze bassist vervangen en is de band
uitgebreid met een pianist en een tenorsaxofonist. Medio 2006 is er een
tweede klarinettist aan de band toegevoegd, die ook op sax of basgitaar,
indien nodig, in kan vallen.
Nadere informatie bij: Dik ten Broeke, Schepenenstraat 1, 5663 ET Geldrop, telefoon 040-2857354, e-mail:
d.tenbroeke@chello.nl.
De band is ook aanwezig op internet:
www.seniorenorkest.nl/sim/start.htm
Opmerking: We hebben dit onder clubnieuws geplaatst, terwijl we ons wel realiseren dat het seniorenorkest en de
‘Senior Jazzmen’ geen activiteit is van
de afdeling Eindhoven.
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EVENEMENTEN
Maandag 17 maart 2008

Diapresentatie over de
Veluwe (2)
Houdt u deze datum alvast gereserveerd in uw agenda, want dan laten
Ko de Boswachter en Corrie Schenk
ons weer genieten van een geheel
nieuwe serie dia’s, in combinatie met
muziek en rechtstreeks commentaar,
over de flora en de fauna van de Veluwe. Kortom een echte aanrader, zeker met de lente in het vooruitzicht!
Ook is er deze middag weer gelegenheid de door Corrie zelfvervaardigde
kaarten en prenten te kopen.

Aanvang:14.00 uur
Plaats: Gebouw ‘de Ronde’, Tongelresestraat 146, 5613 DP Eindhoven.
Duur: circa 2½ uur.
Aanmelden: Door het invullen van
het inschrijfformulier dat uiterlijk 20
februari 2008 ontvangen moet zijn bij
het secretariaat van de PVGE Bomansplaats 7, 5611 NT Eindhoven.
De toegang is wederom gratis, u ontvangt geen nadere bevestiging van
uw inschrijving.
BIJ INSCHRIJVING REKENEN WIJ
OP UW AANWEZIGHEID.

Maandag 17 maart

Diapresentatie flora en fauna van de Veluwe (2)
Naam/namen ..............................................................................................
Aantal personen .........................................................................................
Lidnummer..................................................................................................
Straat en huisnummer ................................................................................
Postcode en plaats .....................................................................................
Telefoon ......................................................................................................
geeft/geven zich op voor de presentatie over de flora en fauna van de
Veluwe in ‘de Ronde’, Tongelresestraat 146 Eindhoven, aanvang 14.00
uur. De toegang is gratis en u ontvangt geen bevestiging van de
inschrijving. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten we
wel dat u komt als u ingeschreven heeft.
Dit formulier dient uiterlijk 20 februari 2008 binnen te zijn bij
het secretariaat van de PVGE, Bomansplaats 7, 5611 NT Eindhoven.
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GEKNIPT VOOR U

Seniorenperspectief 2008-2010
Positie van Eindhovense Senioren versterkt.
Senioren de kansen bieden om mee
te kunnen blijven doen aan het maatschappelijke verkeer en zo lang mogelijk zelfstandig thuis (of in hun wijk)
te kunnen blijven wonen. Dat zijn de
uitgangspunten van het gemeentelijke
Seniorenperspectief 2008 – 2010.
De gemeente heeft in overleg met
de Adviescommissie Seniorenbeleid
het bestaande seniorenbeleid aangescherpt. Samen met instanties en
de ouderen zelf worden de komende
jaren maatregelen uitgewerkt, die de
ouderen een positie moeten geven,
waarin ze zich veilig, verzorgd en betrokken voelen.
De stad telt circa 55.000 ouderen van
55 jaar en ouder en dit aantal neemt
de komende 20 jaar verder toe met
nog eens 10.000. Terwijl veel van
hen geen of weinig problemen heeft
met activiteiten in de samenleving, is
er ook een groep voor wie intensievere zorg en ondersteuning noodzakelijk is. Bijvoorbeeld vanwege een
combinatie van gezondheidsproblemen, een laag inkomen of beperkte
sociale contacten.

Meedoen

Senioren kunnen vaak een waardevolle bijdrage leveren aan de maat-

schappij en volop meedoen in de
samenleving. Om dat te bevorderen worden ze bijvoorbeeld aangemoedigd om meer dan nu gebruik
te maken van inkomensondersteunende voorzieningen, zodat ze ook
aan activiteiten kunnen deelnemen.
Speciale budgetconsulenten kunnen
op verzoek van ouderen thuiskomen
om hierover te praten. Ook wil de gemeente de eenzaamheid onder ouderen terugdringen door het aanbieden
van activiteiten en sociale steun.

Woonservicezones

Naast de bestaande woonservicezones worden er ook vier nieuwe zones
ingericht in de stad. In een woonservicezone kunnen ouderen langer in
hun eigen woning en wijk blijven wonen. Ook zijn er preventieve maatregelen op gezondheidsgebied nodig
om deelname van ouderen aan het
maatschappelijke leven te vergroten.
Activiteiten via wijk- en dienstencentra moeten de ontmoeting tussen ouderen en anderen stimuleren.

Bron: Groot Eindhoven, 25 november
2007, rubriek ‘Eindhoven Dichterbij’

9

!

ALLERLEI LEZENSWAARDIGS

GSM’etjes
Inmiddels heb ik wel een gsm’etje,
maar ik weet er nog steeds niet
mee om te gaan, ik gebruik dat ding
nooit.
Gezwicht voor mijn zusters, heb ik
twee jaar geleden zo’n telefoontje
aangeschaft en bij de aankoop ervan meteen gezegd dat de bediening ook voor idioten duidelijk zou
moeten zijn. Vergeet het maar, volgens mijn nichtje had men mij een
van de meest gecompliceerde apparaatjes verkocht.
Goed, dit terzijde.
Waar het me eigenlijk om gaat, is
het te pas en onpas gebruiken van
dat (on)ding.
Ik sta in de super en hoor dan plotseling een jonge vrouw aan een
onzichtbaar iemand vragen “Moet
het fijne of middel vermicelli zijn”,
tjonge, jonge, kan men dat zelf niet
meer beslissen?! Bij de boontjes
wordt er gevraagd, of men die ‘wel
lust’, niet te verwarren met wellust,
dat krijg je niet van gsm’etjes. Iets
verder hoor ik een jonge vrouw
vragen “wat eten we vandaag?”,
meestal is zo’n vraag zonder antwoord, maar dat hoeft ook niet op
zoiets onnozels.
Laatst zat ik in de trein van Amsterdam naar Eindhoven en hoorde
ik acht mensen in zo’n klein toetsenbord onzinnigheden uitkramen.
Een luid en duidelijk sprekende
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dame maakte het helemaal bont,
ze sprak over andere mensen met
een dédain, dat ik meteen sympathie voor die onbekenden kreeg. Ze
vertelde ook allerlei zaken, waarmee de andere passagiers niets te
maken hadden en ook niets te maken wilden hebben.
Ik weet nu dat de vrouw van haar
broer, zo’n lulletje-rozenwater volgens haar, alleen maar producten
van Dior kocht en haar kleren bijna
uitsluitend in de P.C. Hooft.
’n Vriendin werd geadviseerd nu
maar eindelijk de knoop door te hakken en haar echtgenoot te verlaten.
Ze was wel iets beters waard.
De andere passagiers keken niet
op of om, waarschijnlijk waren ze
al immuun voor dat soort verhalen,
tjonge, jonge, wat zijn we diep gezonken.
Ik kan ook niet aan de gsm’etjes
ontsnappen, want waar je ook
komt, er is altijd wel iemand die met
behulp van dat ding aan ’t blabla’en
is. Eergisteren woonde ik een crematieplechtigheid bij; we werden
dringend verzocht de praatmachientje uit te zetten en toch ging
zo’n ding tijdens de preek van de
priester Donald-Duck-geluiden produceren. Beschamend.
Natuurlijk is het goed dat we van de
techniek gebruik maken, maar om
nu te land, ter zee en, als dat zou
kunnen ook nog in de lucht onbenulligheden door te geven……...

Ik word met argwaan bekeken, omdat ik zonder dat apparaatje heel
goed kan leven.
“Wat doet u dan, als u wil bellen?”
vroeg een leerling me eens. Dat ik
niet kon kletsen omwille van het
kletsen wilde er bij hem niet in, hij
vond me maar zielig.
Het toppunt van wat jonge mensen
voor een gsm’etje over hebben heb
ik ook op school beleefd. Tijdens
een van mijn lessen, gaat zo’n ding
af. “Van wie is dat apparaatje?”
“Van mij mevrouw”. Over twee weken kun je het bij jouw coördinator
weer afhalen”.
Daarop hoor ik onder zachtjes snikken: “Opa, ziekenhuis, sterven,
bereikbaar”. Oei, dat was ernstig.
Meteen maar even met hem praten
buiten het klaslokaal. Hij vertelde



dat z’n opa heel erg ziek was en
dat hij voor hem bereikbaar moest
blijven.
Door de blik in zijn ogen vertrouwde ik de zaak niet en ging ik in de
pauze toch maar eens bellen, gelukkig, zijn moeder was thuis. Even
informeren hoe het met opa was,
maar beide opa’s waren nog kerngezond.
Daarop heb ik de moeder verteld
dat haar zoontje de komende twee
weken pas tegen vijf uur thuis zou
zijn. Moeder vond dit een veel te
zware straf, want wat had haar
zoontje nu eigenlijk misdaan?
Tja, ik heb niet meer geprobeerd
haar dat duidelijk te maken, maar
na dit voorval heb ik helemaal een
hekel aan die praatkastjes gekregen.

INGEZONDEN

Complimenten aan
bridgeclub PVGE
Een kennis, die ook graag bridget,
wilde wel eens samen met mij een
kijkje nemen bij een van de bridgeclubs van de PVGE.
Vorige week woensdagmiddag begaven wij ons op weg naar de bridgezaal.
De bridgers waren wel iets ouder dan wij gewend waren van de
bridgeclubs, waarbij we tot nu toe
hadden gespeeld, maar de sfeer

was uitermate ontspannen en de
deelnemers heel hartelijk. Men liet
ons merken dat we echt welkom
waren. Aan geen enkele tafel hebben we onaardige woorden naar
elkaar gehoord.
‘n Goed gevoel gaf deze kennismaking ons en daarom hierbij onze
complimenten aan de woensdagmiddag-bridgeclub van de PVGE!
‘n Bridger
11

Wij wensen iedereen
een
gelukkig en gezond 2008
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