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VAN DE REDACTIE
Als redactieteam staan we er voor
om u te informeren over nieuws van
de afdeling Eindhoven en u op de
hoogte te houden van (stedelijke)
ontwikkelingen wanneer dat senioren aangaat. De afdeling Eindhoven
heeft nog een ander middel om u te
bereiken namelijk de website www.
pvge-eindhoven.nl. Het zal u niet
verbazen dat wij deze website willen promoten. Een van de voordelen
van de website is dat hier actueel
nieuws kan worden geplaatst. Ook
is de nieuwsbrief ‘Eindhoven!’ op de
website eerder beschikbaar. Dit laatste hebben we de vorige keer al vermeld. Door een misverstand is het
toen toch niet gelukt en mogelijk is
dit een fervente websitebezoeker opgevallen. Hiervoor onze excuses. De
afspraken in deze zijn aangehaald,
zodat dit in het vervolg in orde is. Dus
vijf à zes dagen voordat de nieuwsbrief bij u thuis wordt bezorgd is nu
‘Eindhoven!’ (in kleur) op de website
te bekijken.
De website biedt ons op gebied van
distributie van de nieuwsbrief nog
andere mogelijkheden. U kunt per
mail op de hoogte gebracht worden dat ‘Eindhoven!’ op de website staat en, wat in principe ook
mogelijk is, de nieuwsbrief kan per
mail toegestuurd worden. We zouden graag weten wie voor deze
twee opties belangstelling heeft en

vragen om dit door te geven aan:
nieuwsbrief@pvge-eindhoven.nl.
Wij willen dus graag twee dingen weten:
• wilt u attent gemaakt worden dat de
nieuwsbrief beschikbaar is, of
• wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen?
De vorige keer hebben we veel aandacht geschonken aan mantelzorg.
Deze keer is er opnieuw interessant
nieuws te melden. Er zijn voor mantelzorgers (in Eindhoven) extra faciliteiten beschikbaar gekomen. Voor
details wordt verwezen naar het artikel ‘Extra’s voor mantelzorgers van
Eindhoven’. Zeg nu niet dat u daar
niet voor in aanmerking komt, u bent
eerder mantelzorger dan u denkt!
We hebben alle informatie ingedeeld
in vaste rubrieken zoals ‘Geknipt
voor u’ en ‘Clubnieuws’. Soms past
een artikel niet in de nu gehanteerde rubrieken en daarom hebben we
een rubriek toegevoegd namelijk
‘Wetenswaardigheden’. Onder deze
rubriek plaatsen we artikeltjes, de
naam zegt het al, over wetenswaardigheden die niet direct voor ons zelf,
of onze omgeving, van belang zijn.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Uw redactie
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Vacature Voorzitter PVGE Afdeling Eindhoven
De heer Ector is tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 2005 benoemd
tot voorzitter van het bestuur van de
Afdeling Eindhoven. Voordien was hij
al bestuurslid en coördinator van de
clubs. Deze twee taken heeft hij een
aantal jaren gecombineerd, totdat hij
in de tweede helft van 2007 de functie
van clubcoördinator heeft overgedragen aan de heer van Ammers.
Door privé omstandigheden moest de
heer Ector in 2008 tijdelijk zijn functie
als voorzitter neerleggen. Begin 2009
heeft hij laten weten definitief te stoppen.
Wij willen hem hartelijk danken voor
alle energie en zijn grote inzet die
hij gedurende deze periode aan de
PVGE Afdeling Eindhoven heeft gegeven. Hij was vrijwel dagelijks aan-

wezig op de Bomansplaats en stond
steeds voor iedereen klaar.
De heer Leenhouts heeft als vicevoorzitter de taken van de voorzitter
waargenomen. Nu de heer Ector stopt
heeft het afdelingsbestuur hem gevraagd of hij bereid is de functie van
voorzitter permanent op zich te nemen. Hij geeft er echter de voorkeur
aan zijn andere activiteiten binnen het
bestuur, te weten het organiseren van
evenementen, weer volledig op zich
te nemen.
Wij respecteren zijn besluit en daarom
is het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u belangstelling
hebben voor deze functie neem dan
contact op met één van de bestuursleden.

Hulp gevraagd
In de maand mei zullen we op de
Hurksestraat   een aantal houten opbergkasten, die bij de verhuizing beschadigd waren, vervangen door stalen kasten. Voor het afvoeren van de
oude  kasten zou een aanhanger heel
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handig zijn.  Wie heeft een aanhanger  
en wil  ons helpen bij het opruimen?
Ook extra helpende handen zijn welkom. Aanmelden bij B. Leenhouts
040-2120778 of bram.leenhouts@
planet.nl.

Beheer op de Hurksestraat; de Receptie
De inrichting van de Hurksestraat is
voor een groot deel klaar. Ons nieuwe honk blijkt in de smaak te vallen.
Zelfs de omgeving heeft er voordeel
van. In de nabije omgeving bevinden
zich een groot aantal winkels, waar
voor of na de clubmorgen of clubmiddag gewinkeld wordt.
De volgende fase is het goed regelen van het beheer van onze ruimte.
Gelukkig hebben zich daarvoor een
tiental vrijwilligers gemeld. Elke middag is één van hen aanwezig. Hij of
zij let op de buitendeur, de gang van
zaken in de ruimte van onze afdeling,
helpt nieuwkomers en zorgt voor het
afsluiten van het gebouw.
Van 14.00 tot 16.30 uur is hij of zij telefonisch bereikbaar op 040- 2115130
(het telefoonnummer van de PVGE
Afdeling Eindhoven).

U kunt voor uw vragen tijdens deze
uren de mensen bereiken die op dat
moment aanwezig zijn. Ook kunt u inlichtingen krijgen over onze afdeling.
Soms is het niet mogelijk om meteen
een antwoord te krijgen, maar uw
vraag wordt dan doorgegeven aan
een bestuurslid.
De vrijwilligers doen hun werk voor
de leden. Als u wilt kunnen zij bijvoorbeeld koffie en thee (tegen betaling) serveren. Ook zijn een aantal
van hen bereid om meer routinematige administratieve klussen voor de
clubs te doen.
Het bestuur is bijzonder blij met de
inzet van de vrijwilligers en hoopt dat
zij nog lang hun bijdrage willen leveren aan het goed functioneren van
onze afdeling.

CLUBNIEUWS
Clubjaarvergaderingen
Alle clubs hebben hun jaarvergaderingen weer achter de rug. De
redactie had hen gevraagd om ons
hierover een verslag(je) te sturen
zodat we een samenvatting kunnen
maken van die onderdelen welke
ook voor andere leden interessant
kunnen zijn. Op onze oproep hebben zes clubs gereageerd. Dat zijn
de midgetgolfclub, de tafeltennisclub, de bridgeclub, de biljartclub,
de fietsclub en de jeu de boulesclub.
Een enigszins tegenvallend resul-

taat, maar de zes genoemde clubs
bedanken wij voor hun reactie. Het
aantal bezoekers van de jaarvergadering is wisselend. Drie clubs
spreken over een opkomstpercentage van rond de 75%, de biljartclub
heeft het over ruim 40% en alleen
de bridgeclub spreekt over ‘weinig’
leden. Gevraagd was nog of men
tips heeft om de opkomst gunstig te
beïnvloeden. Hierop is geen reactie
ontvangen.
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Enkele andere onderwerpen waard
om te vermelden:
• Het valt niet mee om mensen te
krijgen voor een bestuursfunctie of
om mee te helpen bij de club activiteiten.
• Hier en daar wordt een ongerustheid uitgesproken over de betaalbaarheid van de activiteiten.
• De jeu de boulesclub bestaat dit
jaar 30 jaar en de midgetgolfclub
20 jaar.
• Bestuursmutaties:
De jeu de boulesclub heeft een
nieuwe penningmeester: mevrouw
Ge Reurts volgt hier de heer Jan
Tenger op.

Bij de midgetgolf club is een nieuwe voorzitter verwelkomd. De heer
Hans van Duren is de opvolger van
mevrouw Jeanne Nagelkerke.
Van de afdelingssecretaris kregen
we nog de volgende mutaties door:
Bergwandelaars:
voorzitter de heer M. te Velde en
secretaris de heer M. de Zwart.
Fietsclub:
voorzitter a.i. mevrouw A. Smeels.
Fotoclub:
Penningmeester de heer F. Raat.
Kampeerclub:
voorzitter a.i. mevrouw L. Vrolijks.

‘Gym 55’ zoekt leden
Wist u dat er bij de PVGE een gymclub is waar uw spieren iedere week
een goede beurt krijgen? Als je aan
bergwandelen, biljarten, jeu de boules, fietsen, klokkenmaken, ‘caravannen’ enz. doet, gebruik je maar een
gedeelte van je spieren. Bij gymnastiek is dat niet het geval! Daar krijgen

alle spieren, ook die bij bovenstaande
activiteiten niet worden gebruikt, de
aandacht. Misschien een tip om het
erbij te doen. Kom maar eens een
proefles meemaken.
Inlichtingen bij de secretaris
P.J. v.d. Berge, 040-2521972.

Bridgeclub ‘Het Schouwspel’
Op woensdag 18 februari hielden we
onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het was een geanimeerde
bijeenkomst; wel jammer dat maar zo
weinig leden dit mee konden (wilden)
maken. Ook jammer was, dat we de
belangstelling van het bestuur van afdeling Eindhoven moesten missen.
De bestuurssamenstelling werd bij
deze vergadering niet gewijzigd.
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De uitslag van de voorjaarsdrive op
vrijdag 24 april, waar 88 paren aan

gaan deelnamen, konden we niet publiceren, omdat de kopij voor dit nummer al begin april ingeleverd moest
worden. De uitslag is wel te vinden op
onze website: www.pvge-eindhoven.
nl en dan bij de clubs ‘bridge’ aanklikken.
Opleiding
Op woensdag 18 maart kwam de opleidingscommissie bij elkaar om de
planning te maken voor de cursussen
in het seizoen 2009-2010.

Deze planning ziet er als volgt uit:
2009
• beginners (Klaveren) – 12 lessen op
dinsdagmorgen – week 38 t/m 49
• gevorderden (Ruiten) – 12 lessen op
woensdagmorgen – week 38 t/m 49
• vergevorderden (Harten A) – 10 lessen op maandagmorgen – week 38
t/m 47
• zeer vergevorderden (Schoppen) –
12 lessen op donderdagmorgen –
week 38 t/m 49.
2010
• vergevorderden (Harten B) – 10 lessen op maandagmorgen (vervolg op
Harten A) – week 2 t/m 11
• schakel (Ruiten-Harten) – 12 lessen
op woensdagmorgen - week 2 t/m 13
• huiswerk (praktijk voor Klaverenen Ruitencursisten) – 16 lessen op
dinsdagmorgen – week 2 t/m 17.

Wie meer bijzonderheden wil weten of
zich alvast wil opgeven, kan terecht bij
mevrouw Dini Lambooy, 040-2915370
of dini.lambooy@chello.nl.
Tijdens onze competitiestop (van
begin mei tot eind augustus) staat
Bridgeclub ‘Het Schouwspel’ ook dit
jaar weer op elke middag open voor
bridgende PVGE-leden. Zij kunnen
op die manier kennis maken met
onze club. Wie dat eens wil, kan zich
als paar aanmelden, in de grote of de
kleine zaal, om 13.15 uur. Wij spelen
van 13.30 tot 16.30 uur.
Op alle middagen (behalve de maandag) kunnen wij momenteel nog
nieuwe leden gebruiken. Vooral de
dinsdagmiddag wordt warm in uw
aandacht aanbevolen. Wie eens wil
komen kijken is van harte welkom.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij onze
secretaris, mevrouw Dini Lambooy.

Fietsclub ‘De Schouw’
De fietsclub bestaat nu 17 jaar.
Voor het komende seizoen hebben wij
24 fietstochten gepland in de prachtige omgeving van Eindhoven. Wij
starten op 22 april en gaan door tot de
eerste week van oktober.
Iedere week, op woensdag, staan er
tochten gepland. De routes, die gereden worden, zijn door de clubleden
zelf samengesteld tijdens onze jaarlijkse werkgroepvergadering. Iedere
fietsroute wordt door 2 voorrijders
begeleid. De routes variëren van 25,
30, 40 en 45 tot 50 km. Korte routes
vanaf 13.00 uur, de langere routes
vanaf 10.00 uur. De vertrekplaatsen
zijn verschillend. De deelname aan
de tochten varieert sterk, daar men

niet verplicht is om met iedere tocht
mee te gaan. Momenteel hebben wij
38 leden.
De opkomst bij de jaarlijkse ledenvergadering en de werkgroepvergadering is hoog. Alle fietsers zijn sociale,
gezellige en enthousiaste mensen.
Wij hebben besloten de heer Gerard
van Boven, Herman Gorterlaan 638,
Eindhoven te benoemen tot lid van
verdienste van de fietsclub. Hij was
namelijk 12 jaar penningmeester.
Heeft u interesse om te fietsen in clubverband? Dan kunt u contact opnemen met: Maja Blaak, 040-2515956
of e-mail  m.blaak35@chello.nl.
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Cursus bloemschikken
Een leuk tijdverdrijf, waar ook nog iets
uit je handen komt, is bloemschikken.
Piet Oomen, had tot 9 jaar geleden
een eigen bloemenzaak in Breda,
wil tegen een kleine vergoeding een
cursus bloemschikken geven. Het is

de bedoeling dat deze cursus, bij voldoende belangstelling, gegeven gaat
worden op de Hurksestraat. Heeft u
interesse of wilt u meer informatie, bel
dan even met Piet. Hij is altijd telefonisch bereikbaar op 06-21213633.

EVENEMENTEN
Maandag 8 juni om 14.00 uur

Diapresentatie: Vervolg Symboliek Hollandse Schilderkunst
17e eeuw en lezing over Jeroen Bosch
Door een technische storing aan de
beamer heeft mevrouw Charbon haar
hele verhaal op 9 februari helaas niet
kunnen afmaken. Wij hebben mevrouw Charbon bereid gevonden het
restant van de lezing alsnog op 8 juni
aanstaande af te maken. Tevens wil
zij op deze middag een dialezing verzorgen over Jeroen Bosch.
De in artistiek opzicht geniale voorloper van het surrealisme, was in zijn
tijd uniek en radicaal vernieuwend.
De wereld die hij schilderde is behalve gruwelijk ook fascinerend om te
bekijken. Het feit dat er zo weinig over
de kunstenaar en zijn werk bekend
is, maakt beide extra mysterieus. De
naam van de schilder alleen al is een
trefwoord geworden: Jeroen Bosch
staat garant voor de hel op aarde,
een wereld als een gapend zwart gat
bevolkt door groteske figuren, een
8

eeuwigdurend visioen van verdoemenis door eigen schuld. Hij houdt de
wereld een spiegel voor en ontziet
daarbij niemand. Zijn spottende pijlen
worden evengoed op de hypocrisie
van de clerus gericht als op de mateloosheid van de adel en de zedeloosheid van het volk. De wereld is
genadeloos.........maar opmerkelijk is
tegelijkertijd dat het blijkbaar niet de
bedoeling is je bang te maken. Met
horror hebben zijn schilderijen niets
te maken. De mensen op zijn schilderijen begaan hun zonden welbewust
en ondergaan de martelingen zonder
tegensputteren.
Beide lezingen worden gehouden op 8 juni 2009 in gebouw De
Ronde,Tongelresestraat 146, Eindhoven. Aanvang 14.00 uur.
De toegang is gratis. Aanmelding
d.m.v. het inschrijfformulier dat uiterlijk

vrijdag 29 mei a.s. op het secretariaat
van de PVGE, afdeling Eindhoven,
Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindho-

ven, binnen moet zijn. Bij inschrijving
rekenen wij ook op uw aanwezigheid
op deze middag.

Zaterdag 7 november

om zijn kleurige, groots opgezette
scènes. Ook de vele kostuums, zang
en dans zijn uitermate sterke punten
van dit gezelschap. Wilt u alvast de
datum reserveren?
Dit jaar staat de grote zaal ter beschikking, zodat we verwachten dat er voldoende plaatsen zullen zijn.

Contactdag 2009
De jaarlijkse Contactdag van de
PVGE afdeling Eindhoven wordt dit
jaar gehouden op 7 november 2009.
De plaats is de grote NRE zaal in het
Parktheater. Voor ons zal optreden
het Lichtstad Revue Theater met de
geheel nieuwe revue ‘Sailing to the
Top’. Het gezelschap staat bekend

De kaartverkoop is gepland in september, in de volgende uitgave  zullen
we daar nader op ingaan.

WELZIJN, WONEN, ZORG
Combinatie apotheek-ziekenhuis
Welke patiënt heeft niet meegemaakt
dat driftig gezocht moest worden naar
de dichtstbijzijnde dienstdoende apotheek als de huisarts of specialist een
recept voor een geneesmiddel had
uitgeschreven? Daar blijkt verandering in te zijn gekomen, omdat men
ook in onze stad nu eindelijk ontdekt
heeft hoe onlosmakelijk de keten is:
patiënt – ziekenhuis – apotheek. Dat
is ondermeer te merken uit het openen van een volwaardige apotheek bij
alle Eindhovense ziekenhuizen.
Zo is als jongste loot op 12 januari
van dit jaar apotheek ‘de Karpen’ bij
het Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven, in bedrijf genomen.
Middels deze extra service kunnen

poliklinische patiënten die ter plekke
een recept van de specialist hebben
gekregen – alsmede degenen die na
opname weer naar huis mogen – dat
geneesmiddel daar ook meteen op9

halen. Dit onafhankelijk van de zorgverzekering waarbij men is aangesloten. Genoemde openbare apotheek
(zie foto) ligt in het ziekenhuis, vlakbij
de ingang van de polikliniek. Door de
situering in één gebouw kunnen behandelend geneesheer en apotheek
eventueel tevoren nog snel overleg
hebben. In alle gevallen wordt de ‘eigen apotheek’ – waar men normaal
de medicijnen haalt – op de hoogte
gesteld.
De openingstijden - maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur - zijn
dezelfde als die bij de vorig jaar al
geopende apotheek ‘de Run’ in de
MMC-vestiging te Veldhoven.
Buiten de kantooruren kan men bovendien – voor medicijnen die met
spoed nodig zijn – terecht bij de
Centrale Dienstapotheek Eindhoven,
gelegen pal naast de ingang van de
Spoedpost van het Catharinaziekenhuis.

Colofon
Eindhoven!
Tweemaandelijkse uitgave van de
PVGE afdeling Eindhoven,
vereniging voor senioren
Afdeling Eindhoven.
Website: www-pvge-eindhoven.nl
Redactie:
Paula van den Boogaard
Jan Hartog
Jan Peerlings
Ria Smit
Jan Wijers
Opmaak:
Graphic Match
Druk:
Offsetdrukkerij de Witte B.V.

VOLGENDE UITGAVE
Het volgende nummer verschijnt
op 7 juli 2009.
Mogen wij u eraan herinneren
kopij voor ‘Eindhoven!’
te sturen naar:
e.peerlings@chello.nl of
m.smitbierens@chello.nl.
Ook kunt u kopij sturen naar:
Redactie ‘Eindhoven!’
Hurkesstraat 42-20, 5611 NT
Eindhoven
De kopij van het julinummer
dient uiterlijk 5 juni binnen
te zijn
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Extra’s voor mantelzorgers van Eindhoven
Mantelzorgers houden de samenleving bijeen en verdienen daarmee
waardering. In Eindhoven wordt dit
op een aantal manieren gegeven.
Het Netwerk Mantelzorg Eindhoven
gaat alle mantelzorgers in Eindhoven een cadeau aanbieden. Om dit
cadeau te ontvangen moet u geregistreerd staan bij het Steunpunt
Mantelzorg Verlicht. Bent u nog niet
geregistreerd als mantelzorger dan
is dit nu een mooi moment om dit
te doen.
Daarnaast introduceren de gemeente Eindhoven en het Netwerk
Mantelzorg Eindhoven de mantelzorgpas voor de mantelzorgers in
Eindhoven! Met de mantelzorgpas,
die wordt gekoppeld aan de stadspas, krijgt de mantelzorger voordeel
op producten en diensten van bedrijven en organisaties in Eindhoven. U kunt zich hiervoor kosteloos
aanmelden via een aan te vragen
formulier (zie beneden).
Tenslotte bestaat er vanaf 1 april de
mogelijkheid om als mantelzorger
gebruik te maken van een collectieve verzekering. Hiermee ben je
verzekerd tegen risico’s tijdens het
uitvoeren van mantelzorgtaken. De
verzekering is gratis voor u als mantelzorger, de kosten worden gedragen door de gemeente Eindhoven.
Deze verzekering bestaat uit:
1. een schadeverzekering voor
mantelzorgers
2. een aansprakelijkheidsverzekering
3. een ongevallen verzekering.
Let op: er is één uitzondering namelijk de mantelzorger die met de

zorgvrager op hetzelfde adres staan
ingeschreven kunnen geen schade
t.o.v. elkaar claimen. Het gaat om
schade aan derden.
Indien u van een van de genoemde
voordelen gebruik wenst te maken
is het noodzakelijk dat het Steunpunt Mantelzorg Verlicht een aantal gegevens van u krijgt. Immers,
voor de mantelzorgpas moet uw
stadspas gekoppeld worden aan
de mantelzorgpas. Ook voor een
andere aangeboden service, een
proeflidmaatschap van Mezzo, zijn
een aantal gegevens nodig. Mezzo
is een landelijke vereniging voor
mantelzorgers.
Vandaar dat er op het reeds genoemde formulier een vragenlijst is
toegevoegd waarop u kunt aangeven waar u aan mee wilt doen. Ook
verzoeken wij u om de overige vragen te beantwoorden. Wij zullen ervoor zorgen dat de juiste informatie
naar de desbetreffende organisaties gaat, zodat u maar één keer de
gegevens hoeft in te vullen. Indien u
ergens gebruik van wilt maken vul
dan altijd de vragenlijst volledig in,
ook als u al als mantelzorger geregistreerd bent.
Voor het aanvragen van het formulier, of meer informatie, kunt u contact opnemen met het Steunpunt
Mantelzorg Verlicht via de telefoon,
088 0031288 of per e-mail: info@
mantelzorgverlicht.nl.
Uit de nieuwsbrief van het
Steunpunt Mantelzorg Verlicht
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GEKNIPT VOOR U

Huisbezoek verbetert leven van ouderen niet
Huisbezoeken aan ouderen om de
kwaliteit van leven te verbeteren,
zijn niet zinvol. Wijkziekenverzorgenden leggen deze huisbezoeken
af om kwetsbare ouderen met gezondheidsklachten te adviseren en
eventueel door te verwijzen naar
een huisarts. Maar deze bezoeken
zijn niet effectief. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.
Met de huisbezoeken zou je dingen
op het spoor kunnen komen, maar

dat is niet gebeurd, zei onderzoeker Ans Bouman gisteren.
Volgens haar zijn de huisbezoeken onder begeleiding van Wijkverpleegkundigen puur bedoeld
om sociale, psychische of fysieke
problemen op te sporen. Maar de
meeste ouderen weten hun weg
naar de huisarts wel te vinden.
ED 4 april 2009

Hoe vraagt u kwijtschelding lokale belasting aan?
Mensen met een laag inkomen
kunnen in aanmerking komen voor
een (gedeeltelijke) kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen en
heffingen.
U kunt een formulier ‘Verzoek
tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen’ downloaden via
www.eindhoven.nl. Schriftelijk aanvragen of afhalen bij het Inwonersplein in het Stadskantoor aan het
Stadhuisplein 10 is ook mogelijk.
U moet wel zelf het initiatief nemen. Op het formulier vult u de gevraagde gegevens in aan de hand
waarvan wordt beslist of u voor
kwijtschelding in aanmerking komt.
Vergeet vooral niet om de gevraagde bijlagen mee te sturen. Zie voor
extra informatie ‘toelichting’ aan het
einde van dit verslag.
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Voor welke belastingen?
Wat betreft de gecombineerde
woonlastenaanslag kunt u kwijtschelding aanvragen voor: onroerende-zaakbelasting woning, rioolaansluitrecht,
afvalstoffenheffing
en hondenbelasting.
U komt niet in aanmerking voor
kwijtschelding als er sprake is van:
• Voldoende betalingscapaciteit om
de aanslag te kunnen voldoen.
• Een eigen woning waarvan de
waarde hoger is dan de openstaande hypotheekschuld.
• Het bezit van een auto, caravan, of
spaartegoeden indien de waarde
hoger is dan de gestelde norm.
• Het feit dat een belastingsaanslag
aan u is toe te rekenen of kan worden verweten.

Ondernemers komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Uitstelling van betaling
Gedurende de tijd dat uw verzoek
om kwijtschelding in behandeling
is, wordt voor die belastingaanslag
(automatisch) uitstel van betaling
verleend. Pas als blijkt dat u niet
voor kwijtschelding in aanmerking
komt, moet u het bedrag alsnog betalen.
Hebt u in 2008 al kwijtschelding
gehad?
Kwam u in 2008 al voor kwijtschelding in aanmerking terwijl u slechts
een bijstandsuitkering of alleen een
AOW-uitkering als inkomen had
en zijn hierin geen wijzigingen opgetreden, dan krijgt u automatisch
kwijtschelding voor het jaar 2009.
Kwijtschelding waterschap
Naast kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt u ook
kwijtschelding van twee soorten
belastingen van het Waterschap

!

De Dommel aanvragen. Het gaat
hier om de verontreinigingsheffing
woonruimten en om de ingezetenenomslag. Hiervoor moet u bij het
Waterschap De Dommel een kwijtscheldingsformulier
aanvragen.
Daarvoor kunt u de antwoordkaart
gebruiken die met het aanslagbiljet
van het waterschap wordt meegestuurd. Heeft u deze antwoordkaart
niet ontvangen of bent u deze kwijt
geraakt, dan kunt u bellen met
0900-9996999. Dit geldt alleen als
u een kwijtscheldingsaanvraag wilt
doen bij het waterschap De Dommel. Meer informatie vindt u op:
www.dommel.nl.
Toelichting
Bovenstaand stuk komt uit ‘Groot
Eindhoven’ van 25 februari. Het is
goed om te weten dat dit allemaal
te maken heeft met ons ingewikkeld belastingstelsel.
Als u hulp nodig heeft bij het invullen, ga dan naar de ‘Sociaal Raadslieden’ van Welzijn Eindhoven, 0402193300.

ALLERLEI LEZENSWAARDIGS

Goeie buur beter dan verre vriend
Op de Hurk zit de PVGE met meerdere andere gebruikers samen in
een gebouw. Het kan – net zoals
in het gewone leven – nooit kwaad
eens nader kennis te maken met
onze directe buren. Als Eindhoven!redactie zijn we eerst even binnengestapt bij de firma Plieger B.V.,

waarmee ook de parkeerplaats
wordt gedeeld.
Dit familiebedrijf kent al een lange
geschiedenis. Vanaf de oprichting
in 1918 door Harry en Jan Plieger
is het uitgegroeid tot een gerenommeerde, zelfstandige groothandel
–- met toegevoegde waarde – in 13

sanitair, klimaatbeheersing, centrale verwarming en elektra met over
de 60 vestigingen, waarvan 46 in
Nederland, twee in België en 19 in
Duitsland.
De nog altijd groeiende onderneming opereert onafhankelijk en
met eigen vakkennis voornamelijk
onder installateurs, detaillisten en
bouwmarkten. Dat met een breed
assortiment bestaande uit enerzijds
een eigen merklijn in sanitair, cv en
elektra, en anderzijds middels exclusieve levering van verschillende
andere merken. ‘Onafhankelijk’ is
een woord dat hoog in het vaandel
staat. Om dat waar te maken heeft
Plieger veel bedrijfsprocessen in
eigen beheer zoals: logistiek (een
wagenpark van ruim 85 vracht-  en
bestelwagens),
productontwerp,
productie, drukkerij en digitale media.
De buurman beschikt in Eindhoven

– buiten een express-vestiging en
een afhaalmagazijn voor de professionele installateur – ook over een
prachtig uitgeruste toonzaal. Die is
sterk gericht op de projectenmarkt
en voorzien van een breed aanbod
aan sanitair, verwarming, tegels en
klimaatbeheersing. De eigen Plieger productlijnen zijn uiteraard te
zien, veelal verrassend gecombineerd met sanitair van topontwerpers, als een ware inspiratiebron
voor de inrichting van elke badkamer.

Chinese kapper
In Hongkong liet ik mijn haar altijd
door een Engelse kapster verven,
zo ook deze keer kort voor Kerstmis, althans dat was de bedoeling.
Helaas, ze was op vakantie in haar
geboorteland. Dan maar naar een
Chinese kapper, die zijn zaak aan
de haven van Kowloon had. Ik legde hem uit dat mijn haar in dezelfde
kleur als ik had geverfd moest worden en hij liet merken dat hij het begrepen had. Zodoende zat ik rustig
door een tijdschrift te bladeren tot
de verf eruit gespoeld zou worden.
Goed. Na enige tijd vond ik dat mijn
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haar toch ’n andere kleur dan anders had gekregen, maar nee hoor,
verzekerde de kapper mij, ik hoefde
me niet ongerust te maken. Gelukkig
moest ik al gauw naar de wasbak,
verf eruit en met een handdoek een
beetje aangedroogd. Ik ging voor de
spiegel zitten en viel bijna flauw, ik
en mijn haar waren knalrood.
“I’m red”, was mijn commentaar.
“Led, led?” zei de Chinese kapper,
heel verbaasd. Ziet u dat dan niet,
schreeuwde ik bijna wanhopig, want
wat nu? Acht dagen daarna had ik
een echt kerstgalabal van de werk-

nemer van mijn man en ik zag me
daar al met zo’n haar op de dansvloer. Van de kapper kreeg ik geen
enkele steun, geen enkele blijk van
medeleven. Hij bleef zijn ‘led, led’
maar herhalen en toen werd ik woedend, maar ik zag al gauw in dat dat
ook niet hielp en dat ik toch de hulp
van mijnheer ‘led, led’ nodig zou
hebben.
Enfin. Ik probeerde samen met de
kapper, die nu toch wel liet merken dat hij in verlegenheid was gebracht, tot een oplossing te komen,
maar het enige wat hij voorstelde
was om de dagen erna terug te ko-

men en dan telkens een plukje haar
te behandelen tot de kleur acceptabel was. Elke dag dus anderhalf uur
heen, daar een uur uitproberen en
dan weer anderhalf uur terug. Het
werd geen fijne week.
Uiteindelijk was mijn haar pikzwart
en daar is het bij gebleven en zodoende zat ik ongewild met een
pikzwart kapsel aan het kerstgaladiner en moest ik voor de zoveelste
keer weer uitleggen waarom ik er zo
vreemd uitzag.
Sindsdien heb ik nooit meer een
Chinese kapsalon bezocht.
R.S. april 2007

WETENSWAARDIGHEDEN
Eindhoven in beeld
Een aantal maanden geleden werd
de redactie geattendeerd op de site
www.eindhoven-in-beeld.nl   Dit is
een site met foto’s van Eindhoven,
verenigingen,evenementen,scholen. Je kunt het niet bedenken of er
staat een foto van op de site. Van
heel vroeger tot nu. Juist de oude
foto’s zijn interessant.
Het leuke is dat mensen deze site
bezoeken en dan hun commentaar

onder de foto’s plaatsen, waardoor
je bijvoorbeeld je oude buurtje en
de periode dat je er opgroeide zo
weer voor de geest kunt halen. Herinneringen komen terug en oude
vriendjes en vriendinnetjes nemen
weer contact op.
Dit is een oproep aan alle (oud-)
Eindhovenaren om eens op de
site te kijken en ook hun verhaal te
plaatsen.
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Zwitserse kunststukjes onder de Gotthard

Voor vrijwel iedereen verborgen
groeit onder het zwaar besneeuwde St-Gotthard-massief (in het hart
van de Zwitserse Alpen, 2999 meter
hoog) de allerlangste spoortunnel
ter wereld van Bodio (zuidkant) naar
Erstfeld. Deze aanpak om het milieu
te ontzien en het hoofdzakelijk doorgaande transitautoverkeer drastisch
te verminderen is een gigantisch
avontuur op zich en technisch ook
nu een fenomenale topprestatie.
Enkele cijfers geven het duidelijkst
aan hoe enorm van omvang dit project is:
• De basistunnel werd al bedacht in
1947, met de bouw werd in 1998  
gestart.  
• Niet minder dan 30 jaar was nodig
voor uitwerking van de details in
o.a. milieu-, geologisch, financieel,
technisch, logistiek en administratief opzicht.
• De AlpTransit Gotthard tunnel wordt
57 km lang op een budget van 6
miljard euro. Er moest onder andere 1,2 miljoen m2 grond aangekocht
worden.
• De 400 meter lange Duitse Herrenknecht tunnelboormachines (zie foto’s), met een vermogen van 3500
kW, boren twee ronde ‘pijpen’ van
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9,58 meter in de keiharde rotsen.
• Maximaal graaft zo’n boorinstallatie
18 meter per dag uit. Naast  dagelijks onderhoud, voor ondermeer
de veiligheid, wordt een enorme
berg puin binnendoor afgevoerd en
wordt tegelijkertijd een betonnen
wand geplaatst met daaraan vast
bekleding, kabels, pijpen, armaturen, kanalisatie, etc.
• Op drie plaatsen komt een toegang
tot de tunnel namelijk in Amsteg,
Faido en Sedrun (waar een multifunctioneel station gepland staat).
• Meer dan 2600 mensen werken nu
aan de nieuwe transalpiene tunnel.
• 500.000 liter water/dag is nodig
(o.a. voor betonaanmaak, koeling
en machines).
• 30% van de 24.000.000 ton/jaar
geboorde rotsbrokken wordt verwerkt tot beton.
• De afgelopen tien jaar is de helft al
geboord.
• Vanaf 2009 wordt gewerkt aan de
bewakings- en communicatievoorzieningen middels glasfibertechnieken.
• Treinen zullen er pas na 2018 rijden
(halen dan 1.000.000 vrachtwagens
van de weg, goed voor 40.000.000
ton vracht).

