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AGENDA
15-09-2008
01-10-2008
20-10-2008
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04-12-2008
08-12-2008

Presentatie over het heelal, de Ronde
Computer-inloopsessie, Bomansplaats
Diapresentatie ‘de Mosbulten’, de Ronde
Computer-inloopsessie, Bomansplaats
Presentatie over het oude Egypte
Computer-inloopsessie, Bomansplaats
Contactdag, Parktheater
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14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
20.30 uur
10.00 uur
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de eerste uitgave van alweer de tweede jaargang van ’Eindhoven!’. Het is een jaar geleden dat
we als uitkomst van een interne discussie een apart blad voor de afdeling Eindhoven zijn gaan uitgeven,
naast ’de Schouw’. Dit in navolging
van de andere afdelingen, die dit al
langer doen. Uit kostenoverwegingen
valt ‘Eindhoven!’ tegelijkertijd met ‘de
Schouw’ in uw bus. Omdat er activiteiten zijn die ook interessant zijn
voor leden buiten Eindhoven komt
het voor dat in ‘de Schouw’ dezelfde
artikeltjes zijn opgenomen. Mede
daarom is waarschijnlijk door vooren tegenstanders van een apart blad
voor Eindhoven het laatste woord
nog niet gezegd. Een enquête over
ons blad, waaraan ongeveer 200 leden hebben deelgenomen, leert ons
dat ons eigen blad over het algemeen
goed ontvangen is en ook wordt gelezen. Al met al betekent dit dat we

ons als redactieteam actief blijven inzetten om u een leesbaar en interessant blad aan te bieden.
In dit eerste jaar zijn enkele redactieleden ‘van het eerste uur’ om verschillende redenen gestopt. Zo ook
onze hoofdredacteur Marius Elders.
Bij deze willen wij allen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en geleverde inspanningen tijdens dit eerste
jaar.
Het redactieteam bestaat nu uit vijf
personen (zie colofon) en we denken dat we capabel genoeg zijn om
op dezelfde voet verder te gaan. Dit
houdt niet in dat nieuwe redactieleden niet welkom zouden zijn. Mocht u
interesse hebben, laat dan eens iets
van u horen. Nieuw bloed, nieuwe
ideeën en ook aanvulling, dit laatste
met het oog op de continuïteit, zijn
altijd welkom.
Uw redactie

‘Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties’ (Friedrich Nietzsche)

VAN DE BESTUURSTAFEL
Als 15e club binnen de PVGE Afdeling Eindhoven willen wij
de conversatiegroep Frans ‘Ambiance’ van harte welkom heten.
In onze apriluitgave van ‘Eindhoven!’
stond een artikel van de heer
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Nico van Gennip over Franse conversatielessen. Hij schreef daaronder:

À bientôt, j’espère (ik hoop tot spoedig ziens) en dat werd het inderdaad.
In het juninummer werd de kennismakingsbijeenkomst van 3 juli aangekondigd en nu kunnen we u in dit
nummer mededelen dat op donderdagmorgen 4 september drie groepen van start gaan in de kleine zaal
op de 4e etage van Bomansplaats 7.
Inmiddels hebben zich 25 leden aangemeld.

Zowel voor ‘Ambiance’ als heer Nico
van Gennip het volgende:
Nous vous souhaitons bien du plaisir
et  beaucoup de succès avec la conversation française.  
(Wij wensen jullie veel plezier en veel
succes met de Franse conversatieles)
Bestuur PVGE Afdeling Eindhoven

CLUBNIEUWS
Bridgeclub ‘Het Schouwspel’
Half september gaan onze nieuwe
cursussen van start; de beginners
(Klaveren) op dinsdagmorgen, de
gevorderden (Ruiten) op maandag, de vergevorderden (Harten)
op woensdag en de zeer vergevorderden (Schoppen) op vrijdag. Voor
de Klaveren- en de Schoppencursus zijn nog enkele inschrijvingen
mogelijk. Inlichtingen bij Dini Lambooy (040-2915370) of Piet Vos
(040-2816418). De cursussen bestaan uit 12 ochtenden (10.00 tot
12.30 uur) en lopen tot half december; een uitzondering vormt de Harten-cursus, die 18 lessen omvat.
Het duurt nog wel enige tijd, maar
de spelleiders denken alweer aan de
najaarsdrive, die dit jaar op maandag
17 november gespeeld zal worden.

Op de meeste middagen was de
opkomst tijdens de zomermaanden
heel goed.
Van de mogelijkheid, om als niet-lid
te komen bridgen werd bijna geen
gebruik gemaakt.
Op alle middagen begint in de eerste
week van september de competitie
weer.
Nieuwe leden zijn van harte welkom
op alle middagen; vooral de dinsdagen de woensdagmiddag kunnen nog
wel wat nieuwe leden gebruiken. Wilt
u eens komen kennismaken met
onze bridgeclub, dan kunt u vrijblijvend één of twee middagen meespelen. Voor inlichtingen kunt u bellen
naar onze secretaris Dini Lambooy,
040-2915370 of haar een e-mail
sturen: dini.lambooy@chello.nl.
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Badmintonclub
‘De Zonnetjes’
Nu de Olympische spelen achter
de rug zijn kan ik mij voorstellen,
dat enkele mensen toch geprikkeld
worden om meer aan sport te gaan
doen. Hiervoor kan men uitstekend
terecht bij de PVGE, waar veel
sporten met enthousiasme worden
beoefend.
In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op de badmintonclub:

Badmintonclub ‘De Zonnetjes’ bestaat al vanaf 1988 en vanaf januari 2006 is de badmintonclub aangesloten bij de PVGE. Sindsdien
hebben we enkele leden van de
PVGE mogen verwelkomen, die allen heel enthousiast zijn.
Het is geen grote club, maar het is
er wel erg gezellig.

Wij spelen op vrijdagavond van
17.00 tot 18.00 uur. Het is een
mooie afsluiting van de week en
een prettig begin van het weekend.
Er wordt dan ook met veel enthousiasme gespeeld.
Graag willen wij nog enkele leden
erbij hebben, dus als u zin heeft om
ook een uurtje in de week mee te
spelen, dan bent u van harte welkom.
Ook al heeft u nooit badminton gespeeld, wij helpen u op weg.
Wij spelen in de gymzaal van basisschool ‘Rapenland’ aan de Generaal van Heutszlaan 28 in Eindhoven. De gymzaal bevindt zich
om de hoek aan de Generaal Marshallweg.
Iedereen is welkom om eens te komen kijken.
Voor informatie kunt u terecht bij
onderstaande contactpersoon.
Wij zijn daar elke vrijdag tussen
17.00 en 18.00 uur, behalve in de
schoolvakanties.
Contactpersoon: Liesbeth de Vaan,
Bosranklaan 12, 5643 BH Eindhoven, tel. 040-2123778

Gymclub ‘Gym 55’
Was u altijd al van plan iets aan
uw conditie te doen?
Wij zijn op zoek naar actieve
senioren, mannen en vrouwen
Als onderafdeling van PVGE Eindhoven bestaan wij inmiddels ruim
40 jaar onder de naam Gym 55.
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Iedere week zijn wij met 50 leden
actief om onze spieren soepel te
houden.

Colofon
Eindhoven!
Tweemaandelijkse uitgave van de
PVGE, Vereniging voor Senioren,
Afdeling Eindhoven
Webstek:
www.pvge-eindhoven.nl

Op woensdagmiddag trainen twee
damesgroepen:
groep 1 traint van 14.00-15.00 uur
en groep 2  van 15.00-16.00 uur.
De dames worden getraind door
een gediplomeerde instructrice,
mevr. Klaassen.
Op donderdag trainen de heren
onder leiding van de zeer ervaren
sportleider Peter de Zeeuw van
16.00-17.00 uur.
De contributie is € 25,00 per kwartaal. Hebben wij uw interesse gewekt?
De trainingen worden gegeven in
de sporthal van de Maria van Bourgondiëlaan
U kunt vrijblijvend twee proeflessen
meedraaien.
Informatie P. van den Berge,
040-2521972,
zie ook www.pvge-eindhoven.nl.          

Redactie:
Paula van den Boogaard
Jan Hartog
Jan Peerlings
Jan Wijers
Ria Smit
Opmaak:
Graphic Match
Druk:
Offsetdrukkerij de Witte B.V.

VOLGENDE UITGAVE
Het volgende nummer verschijnt
op 4 november 2008.
Mogen wij u eraan herinneren
kopij voor ‘Eindhoven!’ te sturen
naar:
e.peerlings@chello.nl of
m.smitbierens@chello.nl.
Uiteraard kunt u kopij ook
sturen naar:
Redactie ‘Eindhoven!’,
Bomansplaats 7, 4e etage,
5611 NT Eindhoven.
De kopij voor het novembernummer dient uiterlijk 3 oktober
binnen te zijn.
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Jeu de boules club ‘De Keilers’
door onze clubcoördinator
Ruud van Ammers
Als clubcoördinator heb ik me voorgenomen alle clubs te bezoeken
om zo beter kennis te maken met
de clubs en te ervaren wat er bij
hun leeft.
Daarom deze keer de schijnwerpers op
JEU DE BOULES

Een van de 15 gezelligheidsclubs
van de afdeling Eindhoven van de
PVGE is de jeu de boules club met
de toepasselijke naam ‘De Keilers’.
Om te zien hoe het er allemaal aan
toe gaat, ben ik een kijkje gaan nemen in de Petanquehal naast het
Ir.Ottenbad in Woensel-Noord. (petanque is een Provençaalse variant
van jeu de boules)
Op maandag- en donderdagmorgen zijn ‘De Keilers’ al om half tien
present. Heerlijk in de open lucht
en als het regent in de overdekte
zaal pal er naast. De banen liggen
keurig plat gewalst naast elkaar. Je
kunt zien dat iedereen zin heeft om
een balletje te gooien!
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Het spel wordt gespeeld door teams
van twee, vier of zes personen. Iedere deelnemer heeft drie ballen
van 700 gram die om de beurt in
het spel worden gebracht. Redelijk
zwaar, maar iemand die moeilijk
kan bukken heeft een ketting om
zijn hals met een magnetisch staafje, waarmee de bal kan worden opgeraapt. Aan alles is gedacht!.
Men begint met een rood balletje
in de baan te werpen, de z.g. ‘but’
(doel in het Frans). De bedoeling is
de ballen zo dicht mogelijk bij die
but te werpen en daarmee punten
te vergaren voor de overwinning.
Na een uurtje keilen is het tijd voor
de koffiepauze en wordt er aan het
sociale stuk van de club gewerkt.
Er wordt veel gepraat en gelachen.
Daarna wordt er weer een uur gekeild.
Algemene indruk? Er heerst een
sportieve sfeer van gezelligheid en
kameraadschap.
Nieuwe leden zijn welkom. Wil men
het ook eens proberen ? Dat kan
door een keer mee te doen. Bel
daarvoor de heer J. Kleingeld, tel.
0499-477911.

EVENEMENTEN
De evenementen zijn gratis. U kunt zich aanmelden met de inschrijfformulieren, die in ‘de Schouw’ staan. U krijgt geen bevestiging. We
verwachten wel dat u komt, omdat wij voor u kosten hebben gemaakt. Alle onder ‘evenementen’ genoemde presentaties worden in
gemeenschapshuis ‘de Ronde’, Tongelresestraat 146 in Eindhoven
gehouden en beginnen om 14.00 uur.

Presentatie over het heelal op 15 september
Voor een in 2007 gegeven presentatie over de sterrenhemel bestond
veel belangstelling. Dit krijgt nu een
vervolg en we willen u hierop graag
nogmaals attent maken. Dit wordt
een uitgebreidere versie met lichtbeelden onder het motto: ‘Wat zien
we aan de hemel?’ Voor de nodige
uitleg zorgt de heer M. Wielenga

van de Sterrenwacht in Eindhoven,
zonder dat het een ingewikkelde
wetenschappelijke
verhandeling
wordt.
Zie inschrijfformulier in ‘de Schouw’;
dit moet 8 september bij het
secretariaat
van
de
PVGE,
Bomansplaats 7, 5611 NT Eindhoven binnen zijn.

Diapresentatie natuurgebied ‘De Mosbulten’
op maandag 20 oktober
Door de aanleg in 1999 van de
rijksweg A50 tussen Eindhoven en
Oss is de bestaande natuur aangetast. Er werd toen wel afgesproken
dat in de omgeving van de nieuwe
weg ter compensatie een nieuw natuurgebied zou worden aangelegd.
Door grondruil en aankoop is een
nieuw gebied van circa 50 ha ontstaan. Dit gebied wordt ‘De Mosbulten’ genoemd, waarbinnen intussen
circa 60 vogelsoorten broeden. In
de vennen leven insectensoorten
die hier voorheen onbekend waren.
Door het verwijderen van de bovenlaag van de grond zijn tal van nieu-

we plantensoorten te voorschijn
gekomen.
In deze lezing komen de veranderingen in flora en fauna uitgebreid
aan bod o.a. in de vele dia’s die van
dit nieuwe gebied zullen worden
vertoond. Al met al een boeiende
natuurlezing over een nieuw gebied
in ‘de achtertuin van Eindhoven’.
Deze lezing wordt door Will van
Berkel uit Lieshout gegeven.
Zie inschrijfformulier in ‘de Schouw’;
dit moet 13 september bij het secretariaat van de PVGE Eindhoven
binnen zijn.
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Diapresentatie over het oude Egypte
op 17 november
De lezing met dia’s wordt gegeven
door de heer J.W. Gaiser, die we
ook kennen van eerdere presentaties. De lezing behandelt Egypte in
de 12e en 13e eeuw voor Christus.
Centraal in deze lezing staat de
mens in de samenleving, met as-

pecten als economie en staats- en
religieuze zaken.
Zie aanmeldingsformulier in ‘de
Schouw’; dit moet 25 oktober bij het
secretariaat van de PVGE Eindhoven binnen zijn.

Contactdag 2008, 4 december
Nogmaals maken we u attent op
de jaarlijkse contactdag(avond)
van de afdeling Eindhoven. Dit jaar
vindt die plaats in het Parktheater
(voorheen Stadsschouwburg) in
Eindhoven. Gebracht wordt een
voorstelling door het ROtheater dat
een komedie zal opvoeren getiteld:
‘Au, au, mijn rug’. Het is een zeer
grappig toneelstuk, dat de lotgevallen laat zien van een crossfietser,
die van zijn fiets valt. We maken
zijn herstel mee, maar ook wat er
gebeurt in zijn huiselijke kring. Het
stuk is geschreven door de bekende acteur Gerard Cox. Het ROtheater is een soortgelijk gezelschap als
het ‘Theater van de Lach’ en geeft
zeer onderhoudende en vrolijke
voorstellingen. De combinatie Gerard Cox en ROtheater belooft een
zeer amusante avond!
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Ook het orkest ‘The Senior Jazzmen’ zal van de partij zijn, het zal in
elk geval in de pauze en misschien
ook vóór het begin van de komedie
swingende jazzmuziek ten gehore
brengen. De voorstelling begint om
20.30 uur en wordt gegeven in de
nieuwe zaal van het Parktheater, de
Philipszaal.  Deze is kleiner dan de
grote zaal van het Parktheater en
heeft als voordeel dat iedere plaats
dicht bij het toneel is gelegen. De
toegangskaarten kosten € 7,50 inclusief twee consumpties.
De kaartverkoop voor leden van de
afdeling Eindhoven vindt plaats op
15 september 2008 op Bomansplaats 7, 4de verdieping, van 10.00
tot 12.00 uur. Er hoeft door de leden van de afdeling Eindhoven niet
vooraf een inschrijfformulier te worden ingevuld.

WELZIJN, WONEN, ZORG
Nieuws over de Wmo
Eindhovenaren tevreden over de Wmo
De gemeente heeft de plicht om op
gezette tijden te controleren hoe
tevreden men is over de voorzieningen, die binnen de Wmo worden
aangeboden. De resultaten van
een onafhankelijk onderzoek zijn
recent gepubliceerd. Het onderzoek
is uitgevoerd in de periode oktober
2007 tot en met februari 2008. Er
is hierbij een standaardvragenlijst
gehanteerd, die ook door andere
gemeentes wordt gebruikt, zodat
de resultaten onderling te vergelijken zijn.
Voorafgaand aan de invoering van
de Wmo werd door velen gevreesd
dat dit niet goed zou verlopen. De
enquêteresultaten geven nu aan
dat dit erg meevalt en ook dat Eindhoven op alle fronten boven het
landelijke gemiddelde scoort.
Eindhovenaren zijn onder meer
gevraagd naar hun ervaringen met
de toewijzing van hulp of zorg en
de kwaliteit van de verkregen voorzieningen zoals thuiszorg en rolstoelen. Ook is gevraagd of Wmogebruikers door de geboden hulp
beter in staat zijn mee te doen in de
maatschappij. Dit laatste is een van

de belangrijkste doelstellingen van
de Wmo.
Een samenvatting van de meest
markante resultaten:
Uit het onderzoek blijkt dat 87 procent tevreden is over de toekenning
van de zorg of hulp. Een op de vijf
Eindhovenaren vindt dat het (te)
lang duurt voordat de toegekende
hulp daadwerkelijk wordt geleverd.
Het gemiddelde rapportcijfer voor
hulp in het huishouden komt uit op
een 8,2. Een op de twintig Eindhovenaren geeft een onvoldoende
aan de hulp in het huishouden. Over
vervanging bij ziekte is men niet erg
tevreden, drie op de vier Eindhovenaren vindt die onder de maat.
Over het collectief vraagafhankelijk
vervoer (de tax<bus) heerst veel
ontevredenheid. Vooral de lange
wachttijden moeten het ontgelden.
Dat de Wmo bijdraagt aan het zelfstandig wonen en meedoen in de
maatschappij wordt door een op de
elf Eindhovenaren onderschreven.
(Deels overgenomen uit ED
van 4 juli 2008)
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Tarieven thuiszorg
Om de dienstverlening aan hulpbehoevende Eindhovenaren te verbeteren en problemen en ontslagen in
de thuiszorg te voorkomen, gaat de
gemeente Eindhoven de tarieven
die aan zorgverleners betaald worden, in 2009 verhogen.
Zorgverleners krijgen dan per uur
geleverde zorg € 23,85 van de gemeente. Dit is ruim vier euro meer
dan nu het geval is. Wel worden de
zorginstellingen, die in Eindhoven
deze zorg willen leveren verplicht
om laagbetaalde alphahulpen in
dienst te nemen. Dit is een positieve ontwikkeling, daar alphahulpen straks meer zeker zijn van vast
werk.
Dit alles heeft geen invloed op het
tarief, dat gevraagd wordt aan mensen, die voor huishoudelijke hulp in
aanmerking komen. Het te betalen
uurtarief is hetzelfde als binnen de
AWBZ wordt toegepast en bedraagt
nu € 12,40 per uur. Elk jaar wordt dit
tarief door het ministerie van VWS
opnieuw vastgesteld en een kleine
verhoging is dan meestal volgens
verwachting aan de orde. De gemeente Eindhoven blijft zich aan
deze regels houden.
De verhoging van de tarieven en

wat hierbij hoort blijken uit nieuwe
aanbestedingseisen, die Eindhoven aan aanbieders van huishoudelijke hulp stelt. De huidige en
nieuwe zorgaanbieders kunnen tot
11 september meedingen naar een
contract met de gemeente. Medio
november wordt bekendgemaakt,
welke aanbieders in Eindhoven volgend jaar aan de slag kunnen. Deze
komen straks in een zorgcatalogus
te staan, waaruit Eindhovenaren
zelf een aanbieder mogen kiezen.
Momenteel zijn er in Eindhoven elf
zorgverleners actief, waarvan Zuidzorg de grootste is.
Het plan, om aan het hogere tarief
de verplichting te koppelen om alphahulpen vast in dienst te nemen,
is door Zuidzorg positief ontvangen.
Deze operatie gaat de gemeente
Eindhoven naar verwachting minimaal 2,2 miljoen euro extra per jaar
kosten. Verder is het zo dat door de
vergrijzing de zorgbehoefte en dus
ook de kosten zullen stijgen. Vorig
jaar was Eindhoven al ruim elf miljoen kwijt aan de hulp bij het huishouden voor bijna 5700 inwoners.
(Deels overgenomen uit ED
van 10 juli 2008)

Eerste seniorendag Eindhoven groot succes
De gemeente Eindhoven organiseerde op 29 mei jl. de eerste
Eindhovense Seniorendag.
De thema’s van deze dag waren de
bevordering
van de zelfredzaam10

heid van ouderen en eenzaamheidspreventie. Verder wilde men
het activiteitenaanbod van de Genneper Parken en het Eindhovense
verenigingsleven onder de aandacht brengen.

Ongeveer 3000 senioren en hun
begeleiders hebben deze dag bezocht. Al bij binnenkomst kreeg
men een goed gevoel.
De bezoekers werden vriendelijk
begroet, het geheel zag er fleurig en
vriendelijk uit en er werden meteen
al bonnen voor lunch en drankjes
en enkele aardigheden uitgereikt.
Vanuit het Indoor Sportcentrum
werden allerlei activiteiten georganiseerd. Men kon ook een bezoek
brengen aan het Historisch Openlucht Museum en zwembad de Tongelreep. Geïnteresseerde bezoekers kregen veel informatie over
zorg- en dienstverlening, over gezondheid en over activiteiten voor
senioren. Uiteraard was de PVGE
er ook met een stand vertegenwoordigd.

Voor alle bezoekers was er een lekkere lunch en op meerdere plaatsen kon men koffie drinken, dit alles
door de gemeente bekostigd.
Diverse artiesten, o.a. Willeke Alberti, traden op, wat de stemming
nog eens extra verhoogde.
Het weer werkte helaas niet mee
en zodoende waren de bezoekers
bijna gedwongen ’s ochtends in het
Indoor Centrum te blijven, maar
ondanks de regen hoorde je alleen
maar positieve geluiden. ‘s Middags kon men wel naar buiten en
de aldaar georganiseerde activiteiten bezoeken.
Vrijwel iedereen vond deze dag
voor herhaling vatbaar.

Een greep uit het cursussenaanbod voor
ouderen in Eindhoven
In Eindhoven, maar ook in de
omgeving hiervan, worden diverse kortere en langere cursussen
voor jongere en oudere senioren
gegeven. Hieronder volgt een
greep hieruit.
• 55 Plus Educatief, Paul Krugerlaan 55, 5642 GH Eindhoven
biedt cursussen en themabijeenkomsten over mens en maatschappij, talen, filosofie, kunst,
muziek, bridge alsmede computer- en internetcurussen. Inlichtingen: educa55@iae.nl, tel.
040-2908503;
• wat denkt u van het Stadshobby
Centrum Eindhoven (voor ouderen) – SCE? Het adres: Paul Kru-

gerlaan 55, tel. 2817376. Er is hier
elke dag open huis. Voor meer
serieus hobbiën staat hier apparatuur en kennis ter beschikking;
• het ROC Eindhoven biedt senioren computerlessen en een cursus kunstgeschiedenis aan  www.
roceindhoven.nl, info@roceindhoven.nl, tel. 040-2694444;
• bij de Volksuniversiteit kan men
eveneens terecht voor de meest
uiteenlopende kortere en langere
cursussen, het aanbod is groot.
www.vue.dse.nl, vue@dse.nl, tel.
040-2907993;
• de ‘Hovo Brabant Seniorenacademie’ geeft op diverse locaties in
Brabant cursussen (hoger onderwijs) – www.hovobrabant.nl, info@ 11

hovobrabant.nl, tel. 076-5210771;
• het Gerlach-Instituut te Geldrop
geeft al vele jaren een interessante cursus met een compleet
vakkenpakket voor volwassenen.



Inlichtingen: www.gerlach.dse.nl,
tel. 6-24149831;
• het ECA biedt computercursussen
aan – zie uitgebreid artikel onder
‘ingezonden’.

GEKNIPT VOOR U

Sneller hulp thuis door proef
Proefproject van Stichting
Gezondheidscentra Eindhoven
moet frustratie rond wachten op
thuiszorg voorkomen.
De wachttijd rondom toewijzen van
thuiszorg en daadwerkelijke hulp
aan huis moet korter. Dat is wat de
gemeente Eindhoven samen met
de Stichting Gezondheidscentra
Eindhoven (SGE) wil bewerkstelligen.
Huisartsen van de negen gezondheidscentra van de SGE gaan vanaf 15 mei 2008 bij wijze van proef
voor hun patiënten, indien noodzakelijk, huishoudelijke hulp toewijzen. SGE en gemeente willen
hiermee voorkomen dat mensen
meerdere malen bij diverse instanties hun hulpvraag moeten neerleggen en daarmee tijd verloren gaat.
R. Vening, verantwoordelijk voor
de inhoudelijke zorg bij de SGE:
„Het gaat om situaties, waarmee
een huisarts van SGE tijdens zijn
werkzaamheden geconfronteerd
wordt. Stel een mevrouw heeft let12

sel aan haar been, waarvoor ze bij
de huisarts komt. Daar blijkt dat
ze hierdoor slecht vooruit kan. De
praktijkondersteuner kan op aangeven van de huisarts bijvoorbeeld
nagaan, of die mevrouw geïndiceerd is voor hulpmiddelen. Misschien moet de instap voor haar
douche aangepast worden of kan
ze haar huis niet meer zelf schoon
houden. De praktijkondersteuner
kan dan op aangeven van de huisarts de indicatie voor huishoudelijke hulp stellen. Nu is het zo, dat de
praktijkondersteuner vaak dezelfde
vragen stelt, als de indicatiesteller.
Mensen moeten twee keer hun verhaal houden.”
Als er meer dan huishoudhulp nodig is, zoals persoonlijke verzorging of verpleging, dan beoordeelt
het Centrum Indicatiestelling Zorg
welke zorg nodig is. In de proef fiatteert de gemeente de aanvraag
voor huishoudelijke hulp, waarna
de opdracht naar een uitvoerende
instantie, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, gaat. Volgens Ve-

ning kan een en ander in een week
tijd geregeld zijn. Hij verwacht niet,
dat door deze werkwijze meer
mensen thuiszorg toegewezen krijgen. „We verwachten sneller en
efficiënter te zijn. De frustratie is
nu vaak dat het lang duurt”, aldus
Vening. De Huisartsenkring Zuidoost-Brabant (waarin honderden
huisartsen zijn verenigd), verwacht
dat de patiëntenzorg via de nieuwe werkwijze inderdaad verbetert.
Maar B. ter Keurst plaatst namens
de kring ook enkele kanttekeningen. „Niet alle huisartsenpraktijken beschikken over een x-aantal
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praktijkondersteuners, die de extra
werkzaamheden kunnen uitvoeren. We moeten voorkomen dat
patiënten hierdoor verschillend geholpen worden. Bovendien mogen
de indicatiestellingen niet ten koste
gaan van de primaire taak van de
praktijkondersteuner; zorg leveren in de eerste lijn”. De wachttijd
rondom toewijzen van thuiszorg en
daadwerkelijke hulp aan huis moet
korter.
Door Lizette van Neer
(ED mei 2008)

ALLERLEI LEZENSWAARDIGS

Indianen en het Amazonegebied in Brazilië
Vele jaren hebben wij met onze
zoon, die door een ongeluk gehandicapt is geraakt, over de aardbol
gezworven. Een van onze ervaringen tijdens een reis door Brazilië
willen wij u niet onthouden.

maar met een adembenemende
flora en fauna. Met papagaaien,
die ’s ochtends bij het ontbijt op de
stoelleuning komen zitten om, als
ze de kans krijgen, het brood uit je
hand te pikken.

We vliegen daarvoor naar Manaus
en reizen met minimale bagage per
kajak met buitenboordmotor, naar
het stroomgebied van de Amazone.
We logeren er in twee, naast elkaar gelegen, zeer primitieve huisjes met zinken golfplaatdak. Niks
luxe, wel een veel lawaai makende
oude airco, een bed, een stoel en
een douche met kakkerlakken. Als
je buiten het huisje komt beslaat je
bril, zo warm en vochtig is het er,

De volgende dag maken we met
een zeer platte boot een tocht over
de Amazone en Pedro, onze begeleider, zelf van indiaanse afkomst,
vraagt opeens aan onze zoon of hij
bij echte indianen op bezoek wil.
Dat is natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. De boot wordt
naar de kant gestuurd en dan begint een tocht waar je als rolstoeler
alleen maar van kunt dromen. Met
vereende krachten (drie paar stevi- 13

ge mannenarmen) wordt hij in zijn
rolstoel over een soort gedeeltelijk
plat getrapt, gedeeltelijk gekapt
spoor wel een kilometer ver de jungle in gedragen en dan komen we
op een plek waar de tijd stil staat.
Het blijkt dat daar ongeveer drie
weken geleden een groep indianen
is neergestreken. Ze zijn nog volop
bezig om hun onderkomen op te
bouwen. Er is al wel een vuurtje in
de grond om te koken.
Het opperhoofd draagt een hoofdtooi van papegaaienveren en een
snoertje tanden om zijn nek. Hij
is omringd door jonge en oudere
vrouwen. Hun kleding bestaat uit
halve kokosnoten als beha en rokjes, gemaakt van bladeren. Velen
waren zwanger. Er zijn ook prachtige jonge en rimpelige oude, vaak
tandloze, mannen. Een paar zijn
er niet, die zijn jagen of vissen. De
hele groep bestaat uit ongeveer
acht volwassenen en vier of vijf
kinderen.
Communiceren met elkaar is moeilijk, maar gebarentaal is een goede
manier om iets van elkaar te weten
te komen en we hebben onze indiaanse begeleider.
Ter verwelkoming is er een hoofdtooi gevlochten voor mijn man en
zoon, maar van mij als vrouw wordt
verwacht dat ik die zelf vlecht en
dat heb ik dus ook maar gedaan.
Zo wordt wel weer even de hiërarchie benadrukt binnen deze stam.
Nadat het opperhoofd het zo allemaal eens aangekeken heeft,
vraagt hij opeens iets aan Pedro en
14

die vraagt aan onze zoon of hij een
‘ant glove’ (mierenhandschoen) wil
proberen. Wat is een ‘ant glove’?
Een jongeling, die met een meisje
wil trouwen, krijgt een handschoen
aan, volgestopt met akelige bijtmieren. Als de jongeling die handschoen een bepaalde tijd aan kan
houden, betekent dat dan dat zijn
toekomstige vrouw nog maagd is
en dat hij met haar kan trouwen.
Probeert u zich voor te stellen wat
daar gebeurt: een jongeman, in een
rolstoel, die in Brazilië geen kant
uit kan zonder heel veel hulp, krijgt
in de jungle een aanbod voor een
mierenhandschoen en de jonge
vrouw die het opperhoofd als bruid
al voor hem in petto heeft, wordt
naar voren geschoven. Misschien
is ze 15 jaar oud, ze zijn moeilijk te
schatten.
Het kost natuurlijk wel enige diplomatie om dit te kunnen weigeren,
maar het is gelukt. Zelfs op een
zodanige manier dat we, toen we
weggingen, met cadeautjes werden overladen. En dat waren dan
wel de meest authentieke, primitieve gebruiksmiddelen die we ooit tijdens onze zwerftochten zijn tegen
gekomen. Een belevenis om nooit
meer te vergeten.
Dit alles maken we mee op 25/26
september 2001, 16 dagen nadat
een paar duizend kilometer naar het
Noorden de hele wereld op zijn kop
wordt gezet door de terroristische
aanval op het World Trade Centre
in New York, een gebeurtenis, waar
deze indianen waarschijnlijk nooit
weet van zullen hebben.

De gewiekste
Tegen de tijd dat het grote verlof
aanbrak, maakte ik mij gereed om
drie weken eerder te vertrekken
naar mijn moeder in Nederland. In
die tijd golden nog uitzendtermijnen
van drie jaar. Wij hielden alleen per
brief contact met elkaar, de enige
haalbare communicatie. Een brief
deed er veertien dagen over.
Toen Ruud aan onze huisbazin
meldde dat ons verlof binnenkort
zou plaatsvinden en ik drie weken
vooruit zou gaan naar Nederland,
was haar vraag “en accepteert uw
vrouw dat?” Op Ruud’s verbouwereerde reactie “Ja, waarom niet. Het
is voor mij een opoffering”, volgde
een ondeugend lachje “Ja, ja”.
Vlak voor het verlof was Ruud met
de juridische adviseur van de onderneming op weg naar een afspraak,
toen de advocaat hem vroeg hoe
het met mij was. Je informeert in
Latijns-Amerika altijd het eerst naar
de familie. Toen Ruud antwoordde
dat de señora drie weken eerder
vertrokken was, zie de man, wijsvinger aan een ooglid: “goed geregeld!”
Eenmaal op weg moest ik in Mexico
Stad overnachten om de volgende

dag in een Super Constellation
(‘Super Connie’) verder te kunnen
vliegen. In die dagen duurde een
vlucht van Mexico naar Nederland
zesendertig uur. Er werd op zo’n
traject geslapen in neergeklapte
bedden boven de zitplaatsen van
het vliegtuig.
In Mexico Stad moest ik met de taxi
naar mijn hotel. Het was mijn eerste bezoek aan die wereldstad en
ook mijn eerste kennismaking met
het rijgedrag van de Mexicaanse
taxichauffeurs. De man, die ik had,
was absoluut geen ‘macho’, hij had
alleen een dwangneurose om ergens als eerste aan te komen. Hij
sneed willekeurig-rechtsrijdenden
de bocht af, als hij rechtsaf moest
slaan. Ik dook tussen de twee banken achterin op de vloer van zijn
grote taxi en wilde niets meer van
de lokkende winkels en mooie gebouwen om mij heen zien!
Bij het hotel aangekomen, vroeg
ik tijdens het afrekenen, wie nu
eigenlijk voorrang heeft in het verkeer, de taxi soms? “No Señora, el
más vivo” (Nee mevrouw, de gewiekste).
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INGEZONDEN

ECA (Eindhovense Computer Associatie) 30 jaar!
De Eindhovense Computer Associatie - non-profit vereniging - bestaat
30 jaar!

delen!!! Omzetten moet u wel zelf al of niet met een van de kinderen doen. Deskundige hulp is er altijd.

Op een ‘Open Dag’ in september
a.s. wordt dat gevierd. Let op de
aankondiging in kranten en weekbladen.

Nieuwe leden krijgen naar keuze
een digitaal fotolijstje, een PC
(Pentium 3) of een draadloze router, enz. mee naar huis.
Enige voorwaarde is dat u lid bent
van de Eindhovense Computer
Associatie (*3).

De computerclub (*1) ondersteunt
haar leden - computergebruikers
met breed interesse in computers
- bij hun hobby.
Wel anders dan anders, o.a. door
het organiseren van computer- en
internetlessen, advisering bij technische, soft- en hardwareproblemen, het beschikbaar stellen van
apparatuur, alle gangbare Nederlandse computertijdschriften op de
leestafel in de bibliotheek en vrij internetten op clubavonden.
Ook bijzonder is dat ECA-leden op
clubavonden (*2) de aanwezige apparatuur gebruiken om ‘oud beeldmateriaal’, maar ook ‘geluidsopnames van vroeger’ zelf gratis over te
zetten op DVD of CD.
Aparte beelden met speciale binding - op super 8-mm films, dia’s
of videobanden - én emotionele
muziek - op band, cassette of langspeelplaat - zijn dan zo weer af te
spelen en met (klein)kinderen te
16

(*1) www.eca-mail.org
(*2) clubavonden: elke dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond van 19.30 -22.30 uur
en zaterdagmiddag van
13.30 -17.00 uur.
(*3) ECA: eigen clubgebouw van
200 m², Frederiklaan 163,
5616 NE, Eindhoven,
tel. 040 - 2910188.
Lidmaatschap: € 60 per jaar/p.p.;
voor een gezin € 95 per jaar.
De koffie staat er altijd klaar!

