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Vereniging voor senioren
Eindhoven

EindhovenActueel!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 2010

Actuele informatie
Afdeling Eindhoven

‘EindhovenActueel!’ is een uitgave van de PVGE afdeling Eindhoven en verschijnt in de even
maanden en bij voldoende actueel nieuws ook in de oneven maanden.
Publicatie gebeurt op de website van de afdeling Eindhoven ( www.pvge-eindhoven.nl ) en
wordt op verzoek per mail aan leden toegezonden (eindhovenactueel!@pvge-eindhoven.nl ).
Er liggen ook exemplaren om mee te nemen bij de receptie van onze locatie aan de
Hurksestraat 42-20.
Kopij kunt u sturen naar: m.smitbierens@onsneteindhoven.nl of e.peerlings@chello.nl .
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Agenda
Van de redactie
Algemene Ledenvergadering PVGE afdeling Eindhoven
Belastingaangifte 2011
Clubnieuws
Evenementen
Welzijn, wonen, zorg
Interessante nieuwtjes
Geknipt voor u

blz. 2
blz. 2
blz. 3
blz. 5
blz. 6
blz. 6
blz. 9
blz. 10
blz. 11

AGENDA
09-01-2010
27-01-2010
02-02-2010
07-02-2010

Computer-inloopsessie, Hurksestraat
Algemene Ledenvergadering
Computer-inloopsessie, Hurksestraat
Diapresentatie over Andalusië

10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

VAN DE REDACTIE
Via clubs en bestuur hebben we het adressenbestand tot circa 500 leden kunnen verhogen en
deze krijgen nu ‘EindhovenActueel!’ via internet toegestuurd. Slechts enkele personen hebben
gemeld hier geen behoefte aan te hebben en de betreffende adressen zijn uit het bestand
gehaald. Met 500 abonnees bereiken we nog steeds maar een zeer beperkt deel van de in
Eindhoven wonende leden (circa 2700). Het blijft jammer dat niet meer mensen zich hebben
opgegeven. Als iedereen met een internetaansluiting zich zou aanmelden, zou het wel
betaalbaar worden de leden zonder internet ‘EindhovenActueel! in de even maanden, dus niet
tegelijkertijd met ‘de Schouw’, per post toe te sturen.
We vervolgen de nu ingeslagen weg in de hoop dat het aantal abonnees blijft stijgen. Ook blijft
het club- en evenementennieuws van de afdeling Eindhoven in ’de Schouw’ opgenomen en
blijven we kopieën van ‘EindhovenActueel!’ bij de receptie van onze locatie aan de
Hurksestraat neerleggen.
We zouden graag ‘EindhovenActueel!’ aantrekkelijker maken door het plaatsen van foto’s en
dergelijke. Wie ons in deze of anderszins zou willen helpen is van harte welkom en kan bellen
met of mailen naar Jan Peerlings (040-2414121 – e.peerlings@chello.nl) of
Ria Smit (040-2858077 – m.smitbierens@onsneteindhoven.nl).
In deze Actueel vindt u de standaardrubrieken over clubs en evenementen. Graag vestigen we
uw aandacht op de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 27 januari en de hulp
die weer wordt geboden bij het invullen van belastingformulieren.
We staan weer kort voor de kerst en de jaarwisseling en wensen u mooie, sfeervolle
feestdagen toe en voor het nieuwe jaar een goede gezondheid.
De redactie.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op:

donderdag 27 januari 2011
in wijkcentrum ‘’t Slot’, Kastelenplein 167, aanvang 14.00 uur
Het bestuur zal tijdens deze ledenvergadering verantwoording af leggen over het afgelopen
jaar. Wij hopen hierbij velen van u te mogen begroeten en vooruit te blikken op het nieuwe
verenigingsjaar.
De zaal is open vanaf 13.30 uur en het Kastelenplein is zowel met het openbaar vervoer (o.a.
buslijn 14, 15 en 19, halte Gagelbosch) als met de auto goed bereikbaar (met voldoende
parkeerplaats).

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Voorwoord van de voorzitter
Mededelingen/ingekomen stukken
Goedkeuring van het verslag van de A.L.V. d.d. 25-01-2010
a. Bevindingen van de Eindhovense ledenraadsleden
Benoeming ledenraadsleden
6. Financiële resultaten 2010
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Begroting 2011
9. Samenstelling van het bestuur
10. Benoeming kascontrolecommissie
11. Rondvraag
12. Korte pauze (tot uiterlijk 15.15 uur)

b.

13. 15.30 uur: een zeer interessant optreden georganiseerd door onze
evenementencommissie, getiteld: ‘Kleur in de Kunst’
14. Sluiting, gevolgd door een informeel samenzijn.
Toelichting agendapunt 4:
Genoemd verslag is opvraagbaar via E-mail bij onze secretaris of kan op de Hurksestraat
opgehaald worden.
Toelichting agendapunt 6 en 8:
De financiële stukken zijn vanaf 13.30 uur beschikbaar op de vergaderlocatie of opvraagbaar
per E-mail bij onze penningmeester: h.oost3@chello.nl
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Toelichting agendapunt 9:
De heren G. Haarler en B. Leenhouts hebben te kennen gegeven hun bestuursbijdrage te
willen beëindigen. Het bestuur stelt voor om mevrouw E. Wouters en mevrouw J. Vrijhof te
benoemen als nieuwe bestuursleden.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 19 januari schriftelijk gesteld worden bij onze secretaris.
De eventuele voordrachten dienen voorzien te zijn van minimaal tien handtekeningen.

Toelichting agendapunt 13:
Erna Carbon neemt ons mee in de wereld van de kleur en dan met name van de werking van
de kleur in de schilderkunst. Kleur is van invloed op onze gemoedstoestand, maakt dingen
koud of warm, afstotend of aantrekkelijk, opwindend of juist rustgevend. Kleur drukt zijn
stempel op ons dagelijks leven en dringt zelfs door in onze dromen.
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BELASTINGAANGIFTE OVER HET JAAR 2010
Evenals voorgaande jaren kunnen de leden van de ouderenorganisaties (ANBO, KBO, PCOB
en PVGE) in Eindhoven hun belastingaangifte laten verzorgen door een belasting-adviseur van
deze organisaties. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:
1. U kunt met uw gegevens naar een van de kantoren komen:
 KBO >DE RONDE, Tongelresestraat 146B 5613 DP Eindhoven; tel. 2463834
 PVGE-kantoor, Hurksestraat 42-20 5652 AL Eindhoven; tel. 2127504
2. Bij u aan huis of in het verzorgingstehuis (binnen Eindhoven)
Uw keuze en de gewenste belastingadviseur kunt u aangeven op onderstaande strook. Neem
de volgende bescheiden mee (of leg die thuis klaar):
Jaaropgaven van inkomen/pensioen 2010 - beschikking huur- en zorgtoeslag 2010 en
2011 - de decemberopgave van 2010 als u geen jaaropgave ontvangt – gegevens over
eigen woning (WOZ-waarde) en hypotheekgegevens - betaalbewijzen van uitgaven voor
ziektekosten – begin- en eindsaldo spaarrekeningen - giften – uw belastingaangifte over
2009 - aangiftebrief 2010.
Als u de antwoordstrook uiterlijk 31 januari 2011 instuurt, neemt uw adviseur uiterlijk 15
maart 2011 contact met u op voor een afspraak. Als u dan nog geen reactie hebt ontvangen,
laat ons dat dan weten. Wie later dan 31 januari instuurt, wordt mogelijk na 15 maart benaderd
voor een afspraak.
Onze doelgroep: leden van de ouderenorganisaties, met een maximaal verzamelinkomen
van € 35.000,-- voor alleenstaanden en van € 50.000,-- voor gehuwden/samenwonenden.
Het verzamelinkomen is voor gehuwden/samenwonenden het gezamenlijke inkomen
Uw bijdrage in de kosten voor het maken van de belastingaangifte 2010 is:
Verzamelinkomen Naar kantoor
Aan huis
Tot € 20.000
€ 5,-€ 10,-20.000-30.000
€ 10,-€ 15,-30.000-40.000
€ 15,-€ 20,-40.000-50.000
€ 20,-€ 25,-Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank van Pijkeren 06-4980 2982.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook Belastingaangifte 2010
Naam:

hr/mw/fam ………………………….. ………………………….……………….

Adres: ..........................................................Postcode: ......................
Tel:

…………………..

 Aan huis

Lid van ANBO, KBO, PCOB of PVGE: ………
 Hurksestraat

Tongelresestraat

Gewenste belastingadviseur ………………………………………………..
Opmerkingen ………………………………………………............................
Deze antwoordstrook uiterlijk 31 januari 2011 insturen naar één van bovenstaande adressen
BOVENSTAANDE BRIEF S.V.P. GOED LEZEN
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CLUBNIEUWS
Bridgeclub ‘Het Schouwspel’
Onze najaarsdrive op vrijdag 26 november was een groot succes. In totaal 94 paren streden in
een sportieve en gezellige competitie om de wisselbeker, die uiteindelijk werd gewonnen door
het paar mevrouw Jacobs - de heer Van der Heiden (van de maandagclub). De complete
uitslag kunt u vinden op de website van de PVGE afdeling. Eindhoven.
De najaarscursussen 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 3 nieuwe cursussen:
• een huiswerkcursus; 16 lessen op donderdagmorgen, vooral voor de cursisten van de
Klaveren- en de Ruitencursus,
• een Ruiten/Hartencursus (schakel tussen de Ruiten- en de Hartencursus), dit zijn 12 lessen
op de dinsdagmorgen,
• Harten-Bcursus als vervolg op de Harten-Acursus; het zijn 10 lessen in twee groepen, op
maandag- en woensdagmorgen.
Op alle cursussen is er nog plaats. Inlichtingen over de cursus kunt u verkrijgen bij Dini
Lambooy: 040 2915370 of dini.lambooy@chello.nl
Nieuwe leden kunnen we gebruiken op alle middagen behalve de maandag; vooral de
dinsdagmiddag zou graag wat nieuwe leden verwelkomen. Wilt u eens komen kennismaken
met onze bridgeclub, dan kunt u vrijblijvend een of twee middagen meespelen. Voor alle
inlichtingen kunt u bellen naar onze secretaris: Dini Lambooy, 040 2915370.

Midgetgolfclub ‘De Golfijnen’
Eind oktober speelden we voor het laatst in dit seizoen voor de competitie. We hadden
afgesproken zo lang het weer dit toeliet, voor de gezelligheid verder te spelen, maar jammer
genoeg was het weer al gauw een spelbreker.
In de loop van dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van drie trouwe spelers, en
wel van Jan Nijsse, Johan Rutgers en Frans Verheul. Hun overlijden heeft ons zeer geraakt.
Maar ondanks dit verlies zijn we plezierig blijven spelen. En zo was er dan op 18 november
toch een feestelijke prijsuitreiking. Een beker voor de beste dame en heer en een wat kleinere
beker voor de dame en heer, die als eerste op alle banen een ’hole in one’ had geslagen.
Bovendien was er een trofee voor degene, die zich het beste had verbeterd ten opzichte van
vorig jaar.Ter afsluiting van het seizoen zijn we op 2 december gezellig bij een Chinees
restaurant gaan eten. Nu volgt een winterslaap.
In het vroege voorjaar van 2011 gaan we weer van start en graag nodigen we iedereen, die
daar zin in heeft, uit om dan met ons een balletje te komen slaan. We laten nog van ons horen.

EVENEMENTEN
Maandag 7 februari 2011
Diashow over Andalusië
Deze lezing wordt verzorgd door de heer Guus Reinartz, woonachtig in Landgraaf.
Na twintig jaar leraarschap is hij thans zelfstandig fotograaf.
Andalusia vormt met zijn afwisselende en boeiende natuur het decor voor het samengaan van
de Moorse en christelijke cultuur, twee grootheden die van origine nauwelijks iets met elkaar te
maken hebben.
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De eigen muziek van dit trotse en gastvrije volk, gecombineerd met een heerlijk klimaat, staat
garant voor intens genieten van onder andere het Alhambra tegen het decor van de
besneeuwde Sierra Nevada, de Mezquita in Cordoba, de Sementa Santa, wijn, olijven, gitaren,
castagnetten, Carmen etc.
Met andere woorden lekker ontspannen wegdromen in het zoete licht van de luna.

Deze lezing wordt gehouden op maandag 7 februari 2011, aanvang 14.00 uur, in gebouw ‘De
Ronde’, Tongelresestraat 146, Eindhoven.
U kunt zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier, dat uiterlijk 25 januari 2011 ingeleverd dient
te zijn bij het secretariaat PVGE van de afdeling Eindhoven, Hurksestraat 42-20, 5652 AL
Eindhoven.
Na inschrijving rekenen wij wel op uw komst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier diashow over Andalusië
Naam:

……..………………………………………………………………………………..
Lidnummer: …………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………….
Lidnummer:
…………………………………………………………………

Straat en huisnummer:
……………………………………………………………………………………...
Postcode en plaats: ……………………………………………………………. Telefoon:
…………………………………………………………
Geeft/geven zich op voor de lezing over Andalusië in ‘De Ronde’, Tongelresestraat 146,
Eindhoven.
De toegang is gratis; u ontvangt van de inschrijving geen bevestiging.
Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt.
Dit formulier dient uiterlijk 25 januari 2011 binnen te zijn bij het secretariaat van de PVGE,
Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding ‘Evenementen afdeling Eindhoven’.
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Maandag 14 maart 2011
Dialezing over Wenen Cultuurstad
Deze lezing wordt verzorgd door de heer Toon Verbeek, muziekwetenschapper en
kunsthistoricus. Momenteel is hij actief als docent, spreker en auteur.
Wenen wordt wel de culturele hoofdstad van Europa genoemd. Eeuwenlang heeft de stad
wereldberoemde artiesten voortgebracht. De passie van vorsten en staatshoofden die van
kunst hielden, heeft van Wenen een kostbaar pareltje gemaakt. Zo was de Oostenrijkse
hoofdstad de verblijfplaats van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert en natuurlijk van Johann
Strauss, maar ook de stad van Brahms en Mahler. Verder is de cultuurstad trots op de
Jugendstil kunststroming met onder andere de kunstschilder Gustav Klimt en de architecten
Otto Wagner en Hundertwasser. Wereldberoemd zijn ook de Wiener Philharmoniker en het
jongenskoor de Wiener Sängerknaben.
In een twee uur durende lezing neemt Toon Verbeek u mee naar Wenen. U luistert naar
muziek en kijkt op het scherm naar schilderijen en architectuur van bovengenoemde
kunstenaars.
Deze lezing is voor ieder die van cultuur en muziek houdt, een aanrader!
Deze lezing wordt gehouden op maandag 14 maart 2011, aanvang 14.00 uur, in gebouw ‘De
Ronde’, Tongelresestraat 146, Eindhoven.
U kunt zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier, dat uiterlijk 1 maart 2011 ingeleverd dient te
zijn bij het secretariaat van de PVGE-afdeling Eindhoven, Hurksestraat 42-20 , 5652 AL
Eindhoven. Na inschrijving rekenen wij wel op uw aanwezigheid.
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Inschrijfformulier dialezing Wenen
Naam:

……..………………………………………………………………………………..
Lidnummer: …………………………………………………………………

Straat en huisnummer:
……………………………………………………………………………………...
Postcode en plaats: ……………………………………………………………. Telefoon:
…………………………………………………………
Geeft/geven zich op voor de lezing over Wenen in ‘De Ronde’, Tongelresestraat 146,
Eindhoven.
De toegang is gratis; u ontvangt van de inschrijving geen bevestiging.
Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt.
Dit formulier dient uiterlijk 1 maart 2011 binnen te zijn bij het secretariaat van de PVGE,
Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding ‘Evenementen afdeling Eindhoven’.

------------------------------------------------------------------------------------------------WELZIJN, WONEN, ZORG
Steun bij financiële keuzes bij opname in verpleegtehuizen
Als u of uw partner in een verpleeginstelling wordt opgenomen, dan geeft dit zowel emotioneel,
alsook financieel de nodige onrust. Er wordt, om deze opname te bekostigen, een eigen
bijdrage gevraagd. Daarnaast heeft het ook consequenties voor uw AOW- uitkering. Men heeft
dan aanspraak op tweemaal AOW van een alleenstaande, maar dit blijkt financieel gezien niet
altijd de meest gunstige oplossing te zijn. In ‘de Schouw’ van september werd aan dit aspect al
aandacht geschonken en wordt een rijtje onderwerpen
genoemd die qua netto-inkomen dan verkeerd kunnen uitpakken. Dit zijn onder andere hogere
inkomstenbelasting, hogere AWBZ-bijdrage, minder zorgtoeslag en minder huurtoeslag.
Zit u in deze situatie en is het niet duidelijk wat voor u de beste keuze is, dan is het goed te
weten dat u voor advies terecht kunt bij de ouderenadviseurs van Welzijn Eindhoven.
Contact kunt u leggen via een van de drie informatie- en adviespunten:
• Beemdstraat 8
• Dr. Cuyperslaan 68
• Piuslaan 74a
Deze locaties zijn goed bereikbaar, beschikken over eigen parkeergelegenheid en zijn
rolstoeltoegankelijk. Ze zijn elke werkdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur. Ook kunt u tijdens
kantooruren telefonisch of per mail een afspraak maken: 040-2193300,
info@welzijneindhoven.nl.

Thuiscoach voor naasten van ouderen met psychiatrische problemen
Bent u partner, kind of op een andere manier mantelzorger van een ouder iemand met
psychiatrische problemen? Dan biedt ‘Binnen’, een afdeling van de GGzE, gericht op
preventie, u ondersteuning. Dit wordt gedaan doen dit via persoonlijke gesprekken met
u, apart van degene voor wie u zorgt of over wie u zich zorgen maakt. Samen wordt
besproken waar u tegenaan loopt, hoe u zo goed mogelijk in evenwicht kunt blijven en
waar meer ondersteuning te vinden is.
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Aandacht voor u!
Zorgen voor iemand met een psychische ziekte is niet altijd gemakkelijk. De ziekte heeft grote
gevolgen voor degene die het treft, maar net zo goed voor de mensen in de directe omgeving.
Je hebt voor de verlening van zorg niet geleerd, het overkomt je. Je zet je helemaal in voor je
naaste en kunt daardoor aan jezelf voorbij lopen.
Veel aandacht gaat uit naar de persoon met de psychiatrische ziekte. Wij vinden het belangrijk
dat ook ú wordt gehoord wordt en een zo goed mogelijke balans in uw leven vindt.
Hoe werkt het?
U kunt aan de behandelaar of verpleegkundige van uw naaste met een psychiatrisch probleem
aangeven dat u interesse heeft voor een gesprek. Dit gesprek voert u met een medewerker van
‘Binnen’. Dit is iemand die zich niet bezig houdt met de behandeling van uw naaste, maar wel
ervaring heeft met het ondersteunen van familieleden. Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden,
bij de GGzE of bij ‘Binnen’, net wat u het prettigste vindt. Er zijn maximaal drie van deze
ondersteuningsgesprekken mogelijk. Deze gesprekken brengen voor u en de zorgontvanger
geen kosten met zich mee.
Voorwaarde
U of degene voor wie u zorgt, moet in Eindhoven wonen. Dit heeft te maken met de subsidie
die de gemeente Eindhoven voor deze gesprekken beschikbaar stelt.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelaar of verpleegkundige van degene voor
wie u zorg verleent. U kunt ook direct contact opnemen met ‘Binnen’ op 040-2324680 of via
info@zorgvoorjehoofd.nl.

INTERESSANTE NIEUWTJES
De Rollerbag
Je kent de situatie vast wel: nog even snel iets kopen, maar ….. te voet is het te ver en de tas
te zwaar.
Voor wie mobiel wil blijven, het echter niet vertrouwt met een logge boodschappentas achterop
de fiets op stap te gaan, komt er een leuke en nog wel Brabantse hulp aan:
de ‘RollerBag’ (zie foto). Je zou kunnen zeggen een slim boodschappenwagentje, dat simpel
vastklikt achterop de fiets. Even knijpen in het handvat en het karretje komt los te staan. De
twee stevige wieltjes van het vrijstaande, trendy ‘winkelwagentje’ vergemakkelijken het
shoppen en stabiliseren de fiets tevens enigszins in de bocht of rijdend over een oneffen
wegdek.
De RollerBag wordt over enige tijd geleverd inclusief een lichtgewicht bevestigingsbeugel voor
montage op de bagagedrager.
Lijkt best een handig middeltje voor de mobiele senioren onder ons.
Meer weten: www.fzdp.com

11

GEKNIPT VOOR U
Vliegen vangen?
Gedurende een groot aantal jaren ben ik panellid van het Onderzoeksbureau Flycatcher. Toen
mij onlangs werd gevraagd of ik een nieuw lid zou willen aanbrengen omdat men graag meer
ouderen in het panel wil hebben, stelde ik voor te proberen leden van onze vereniging
daarvoor te interesseren.
Zelf vind ik het meedoen aan hun onderzoeken alleen maar heel leuk en leerzaam en ik kan
geïnteresseerde leden aanraden hierover informatie in winnen resp. zich als panellid op te
geven. U vindt de contactmogelijkheden onderaan dit artikel.
Men reageerde onmiddellijk heel enthousiast op mijn verzoek om voor onze Nieuwsbrief een
informatie tekst te maken en die zat een dag later in mijn postvak.
Citaat uit de betreffende e-mail van “ Flycatcher” aan de redactie:
“ Bedankt voor u reactie. Wat ontzettend leuk om te horen dat u promotie
voor Flycatcher wilt maken.
Ik heb in het verleden al heel wat seniorenverenigingen en
computercursussen benaderd, echter zonder enige reactie.
We willen graag dat zoveel mogelijk panelleden boven de 65 jaar lid
worden van ons panel. Deze groep is een belangrijk onderdeel van de
samenleving en wij vinden het zeer belangrijk de mening van deze groep te horen. Uw
voorstel zou een uitstekende manier zijn om meer 65 plussers in ons panel te
betrekken.“
Daarna ontvingen wij de volgende tekst:
Laat uw stem horen
Onze samenleving bestaat voor een groot deel uit mensen boven de 65 jaar. Het is daarom
belangrijk dat niet alleen jonge mensen, maar ook senioren van zich laten horen.
Onderzoeksbureau Flycatcher deelt deze mening, en is op zoek naar personen die bereid
zijn af en toe hun opinie kenbaar te maken in onderzoeken per e-mail. Dit kunt u doen door
panellid te worden.
Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 voortgekomen uit de Universiteit Maastricht. Het was
het eerste bureau in Nederland dat zich volledig toelegde op online onderzoek (onderzoek via
internet).
Als panellid van Flycatcher krijg u een aantal keer per jaar een vragenlijst toegezonden per email. Hierin wordt uw mening gevraagd over allerlei actuele onderwerpen. De vragenlijsten zijn
eenvoudig te lezen en in te vullen. Het kost vaak maar enkele minuten van uw tijd. Panelleden
geven aan deelname erg plezierig te vinden. Het oudste panellid is zelfs al 96 jaar.
Flycatcher gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Antwoorden van panelleden en
resultaten van onderzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
(onderstreping van de redactie)
Wat krijgt u ervoor terug?
Door deelname blijft u niet alleen betrokken bij wat er speelt in de samenleving, u oefent tevens
uw computervaardigheden. Daarnaast spaart u door uw deelname punten, die u kunt
inwisselen voor een cadeaubon naar keuze. Zoals een VVV cadeaubon (Irischeque). Leuk om
zelf te houden of bijvoorbeeld als verrassing voor uw (klein)kinderen.
Lijkt het u leuk om uw mening te geven en panellid te worden?
Geef u dan nu vrijblijvend op door te klikken op onderstaande link:
http://www.flycatcher.eu/nld/panel/lid-worden/
Als u meer informatie wenst kunt u een e-mail sturen naar Suzan Becks:
Becks@flycatcher.nl of uw vraag telefonisch stellen via: 043-326 29 92
Alvast hartelijk bedankt voor uw aanmelding. Flycatcher hoopt u snel te mogen uitnodigen voor
een van haar onderzoeken.
Overgenomen uit de nieuwsbrief van Nuenen, auteur: Kees Borstlap
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Stiekeme verhoging bijdrage zorgverzekering
Terecht besteedt NRC Handelsblad op 29 september aandacht aan de inkomensafhankelijke
bijdrage zorgverzekering, waar je bijna nooit over leest. Toch is deze bijdrage – geheven over
de eerste ca. 33.000 euro inkomen – hoger dan de zorgpremie en is in de periode 2006-20010
sneller gestegen (24%) dan de premie (7%). En dat alles geruisloos of stiekem, want bijna
niemand heeft het in de gaten. Als alleenstaande gepensioneerde betaal ik dit jaar bijna 1.500
euro premie (basis plus aanvullend) en ruim 1.900 euro inkomensafhankelijk bijdrage. De
stijging van het eigen risico (Redactie: weet u nog: dit is de vanaf januari 2008 voortaan
verplichte eigen bijdrage (KOST GELD) die in de plaats is gekomen van de zelf enigszins te
regelen no-claim (TERUGGAVE) regeling!) dit jaar met 10 euro tot 165 euro, waar wel veel
aandacht aan wordt besteed, valt hierbij in het niet.
Bron: S v/d Z NRC 10 october 2010

