EindhovenActueel!
Vereniging voor senioren Eindhoven

April 2013

EA!-Nr.2

INHOUD
In deze EindhovenActueel! vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie
– Aandacht voor de economische crisis en het advies om niet te veel aan doemdenken te doen.
(lees verder)

Informatie van het bestuur
– De voorzitter schetst in zijn column de situatie rondom de mogelijke verhuizing in 2014.
Naast een secretaris is er op vrij korte termijn ook een nieuw penningmeester nodig.
(lees verder)
– Nieuwe bestuurslid stelt zich voor:
Louis Broos, al redactielid van 'EA!' en 'de Schouw', gaat onze belangen behartigen.
(lees verder)
– Nieuws over de ALV van 31 januari (lees verder)

Clubnieuws
– De computerclub CGE hield haar eerste bijeenkomst: een impressie.(lees verder)
– De volgende presentatie, met als hoofdthema 'Windows 8', is op 17 april. (lees verder)
– Deze keer een bijdrage van de tennisclub NogFit, nieuwe leden zijn welkom. (lees verder)
– Bridgeclub Het Schouwspel heeft planning opleidingscursussen. (lees verder)

Evenementen
– Graag uw aandacht voor een nieuwe activiteit: 'Op Restaurant'. Samen gezellig lekker eten
tegen een mooie prijs (lees verder).
– 3 Juni een lezing over de schilder Salvador Dali door Erna Charbon. (lees verder)

Welzijn, wonen, zorg
– Zorgondersteuning krijgt een ander jasje, gebruik maken van 'eigen kracht' en 'zelf de regie
voeren'. Hoe gaat de gemeente Eindhoven dit invullen? (lees verder)
– Vragen over hulp en ondersteuning bij gezondheidsproblemen? Het informatiepunt
'Gezondheid en Zorgwijzer' is verhuisd naar 'De Witte Dame'. (lees verder)
– Voor een knie- of heupprothese kunt u ook in Duitsland terecht, inclusief uitgebreide nazorg!
(lees verder)
– Doornakkers heeft sinds 3 april een 'beweegtuin' speciaal bedoeld voor senioren.(lees verder)

Pensioenen
– De FPVG (voor Philips gepensioneerden) neemt nog geen juridische stappen tegen Philips.
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Oud-premier Lubbers: graaien in pensioenreserves de voorbije decennia besluit. (lees verder).

Wetenswaardigheden
– Verkeersveiligheid. Betekenis van nieuwe verkeersborden en regels. (lees verder)
– Op veel plaatsen in Eindhoven kun je terecht met computerproblemen. Een overzicht.
(lees verder)
– Nieuwe Eindhovense ereburger Frans Heesterbeek ook binnen de PVGE actief. (lees verder)

Ingezonden
– Begijnenhofgesprekken. Laatste sessie dit seizoen: thema 'De kunst van het sterven'.
(lees verder)
– Computer zoekt klanten. (lees verder)
Door aanklikken van (lees verder) komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken van
(terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.

AGENDA
15-04-2013
17-04-2013
21-05-2013
29-05-2013
03-06-2013

Lezing: Transsiberische trein naar China
CGE 2: infobijeenkomst over 'Windows 8'
PPF: Vergadering voor aangeslotenen
CGE 3: 'Open Office'
Lezing: Salvador Dali

14.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

VAN DE REDACTIE
Als je het nieuws volgt in de media word je steeds meer geconfronteerd met het feit dat we echt in
een diepe economische crisis zitten. Het wordt tijd dat we ons gaan realiseren dat het niet meer
gaat over wie het meest wordt gepakt, maar meer
over hoe komen we hier op een goede manier uit? Of
de weg naar een echte oplossing loopt via de lijnen
die door het huidige kabinet zijn uitgestippeld, wordt
niet door iedereen gedeeld of een andere weg,
waarbij de economische groei minder wordt
geblokkeerd, maar de schulden waarschijnlijk minder
snel zullen dalen, op termijn beter is, blijft vooralsnog
een open vraag. Een ding is duidelijk, we zullen het
allemaal met minder moeten doen. Het is te hopen
dat de mensen met minder kansen, door een
geringere intellectuele bagage of een beperking, niet
het kind van de rekening zullen worden.
Er is ook veel te doen over de zorgverlening. De teneur is om deze af te wentelen op eigen kracht
en eigen verantwoordelijkheid. Hopelijk leidt dit niet tot toestanden die met bijgaand plaatje wordt
gesuggereerd.
Genoeg hierover en laten we niet te veel doemdenken, want dat is voor een herstel van de
economie het slechtste wat je kunt doen. We kijken vooruit naar een mooi voorjaar dat er vast en
zeker aan zit te komen! Nieuwe initiatieven, die hebben we nodig. In die zin is het waard te
noemen dat enkele enthousiaste dames het succesnummer van Best 'Op Restaurant' hebben
omarmd en dit nu ook in Eindhoven gaan organiseren.
Ook willen we u wijzen op een positieve ervaring met een knieoperatie uitgevoerd in Duitsland.
Markant aan dit verhaal is dat je er zelfs kunt revalideren in een verpleeghuis en dat de
Nederlandse zorgverzekeraar dit betaalt. Kennelijk weet men in Duitsland wel hoe zorgkosten
binnen de perken te houden zijn. Zouden we daar niet iets van kunnen leren?
Met verder onder meer informatie van het bestuur, nieuws over evenementen en clubs (de stand
van zaken met de computerclub?), een artikel over het gemeentelijke beleidsplan WIJeindhoven,
dachten we weer een interessante nieuwsbrief te hebben samengesteld. We wensen u veel
leesplezier!
Het redactieteam
(terug)
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INFORMATIE VAN HET BESTUUR
Woord van de voorzitter
Vorige keer sprak ik er over dat wij de winterse periode afgesloten
hebben. Niets bleek minder waar, want nu ik dit schrijf, praten ze over
een gevoelstemperatuur van -10 graden!!
Vanuit het bestuur kan ik melden dat:
– het herstel van onze penningmeester moeizaam verloopt, maar
wel vorderingen maakt (gelukkig). Henk van Oost heeft mij laten
weten eind 2013 met zijn taak te willen stoppen, dus bij deze mijn
vraag of er onder de lezers van EA! zich een kandidaat bevindt die
bereid is met mij te praten over de invulling van deze voor onze
vereniging zeer wezenlijke taak.
– onze 'binnenclubs' (de clubs die structureel gebruik maken van
onze locatie aan de Hurksestraat) hebben besloten zolang mogelijk te willen blijven. Dit
betekent dat wij, dankzij de medewerking van de firma Goevaars, blijven zitten tot het
moment dat de eigenaar een commerciële huurder vindt. Op dat moment krijgen we te
maken met een opzegtermijn van drie maanden om het pand te verlaten. Samen met
vertegenwoordigers van de binnenclubs hebben we een huisvestingscommissie
samengesteld die nagaat wat we zelf kunnen doen en voor welke taken we externe
capaciteit moeten gaan inhuren. Het huurbedrag is 'nul euro' maar de variabele kosten
zoals energie en schoonmaak zijn voor onze rekening.
– de heemkundekring Kempenland gaat deel uitmaken van onze afdeling Eindhoven per 1
mei aanstaande met een proefperiode van één jaar. In die periode zullen we de
meerwaarde hiervan proberen te ontwikkelen. In de volgende nieuwsbrief wordt hier op
teruggekomen.
– intussen is de Computer Gebruikersclub Eindhoven (CGE) met de eerste presentatie van
start gegaan.
– eind februari hebben onze leden, als bijlage in 'de Schouw', een verzoek ontvangen een
bijdrage te leveren aan onze ledenwerfactie. De eerste reacties heb ik reeds binnen.
Hopelijk kunt of wilt u hieraan ook nog uw steentje bijdragen.
Iedereen een prettig voorjaar toegewenst,
Wim Kemps
(terug)

Nieuw bestuurslid stelt zich voor
Als op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 januari 2012 Willem
Stoppelenburg aftreedt, wordt op voordracht van het bestuur Louis Broos
als zijn opvolger benoemd. Er is dan niemand die naar voren treedt en
zich voorstelt. Gelukkig heeft Wim Kemps dan al wel aangekondigd dat hij
i.v.m. een fikse griep afwezig is.
Als lid van de redactie van EindhovenActueel! en van de Schouw is het
niet moeilijk om mij via een van deze communicatiekanalen aan u voor te
stellen. Bij dezen dus via Eindhoven Actueel!.
Zoals gezegd is mijn naam Louis Broos. In mijn werkzame levensperiode
tot 65 jaar was ik docent aan Fontys Hogeschool hier in Eindhoven. Op
wat toen nog HEAO heette gaf ik les aan de MER (makelaars en recht) in
het vak Nederlands. In deze hogere beroepsopleiding lag de nadruk op
schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Geen grammatica o.i.d. maar
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schrijven van verslagen en rapporten en spreken in het openbaar, interactie in vergaderingen enz.
Kortom: communicatie. Ook was ik enkele jaren voorzitter van de medezeggenschapsraad van de
HEAO. Na deze periode heb ik mij onledig gehouden met de golfsport en tuinieren. Nu is dat alles
op een laag pitje gekomen en heb ik andere bezigheden binnen de PVGE.
Ik hoop met deze een kleine kijk gegeven te hebben van de achtergronden van dit nieuw
bestuurslid.
(terug)

Nagekomen informatie over de ALV
De kascontrole heeft door ziekte van de peningmeester even op zich laten wachten en is nu
afgerond. Dit uitstel had de toestemming van de ALV van 31 januari 2013. Als bijlage is het verslag
van de kascontrolecommissie aan deze EA! Toegevoegd. (lees verder)
Het algemeen verslag van de ALV is overigens op onze website, www.pvge-eindhoven.nl, te
vinden.

CLUBNIEUWS
Computer Gebruikersclub Eindhoven
Verslag van Picasa presentatie op 27 februari
De aftrap bij de eerste CGE presentatie werd vakkundig gedaan door Rob Buijs als voorzitter van
Digitolk. In eerste instantie werd de ideële doelstelling van de stichting uit de doeken gedaan. Kort
samengevat luidt die: iedereen in de gemeente Eindhoven op een rustige, ongedwongen en
persoonlijke wijze betrekken bij de digitale voortgang door begeleiding en cursussen op
computergebied. Naast gerichte computercursussen met behulp van zelf samengestelde
lesboeken, betreft dat nogal wat diensten als bijvoorbeeld gratis gebruik van computers op
inloopdagen en persoonlijke hulpverlening via een helpdesk van de Digitolk centra (in de
Bennekel, het Centrum en Stratum).
Zodra het hoofdthema ‘De wondere wereld van Picasa’ werd aangesneden was duidelijk te merken
dat het gratis te downloaden fotobewerkingsprogramma voor hem geen geheimen kent. Alle
aspecten werden aan de aanwezigen stap voor stap duidelijk gepresenteerd en visueel uit de
doeken gedaan met laptop en beamer. Vanaf het maken van opnames in de grote zaal op de
Hurk, over de geheugenkaartjes in digitale camera’s, het overnemen op een computer, kenmerken
van goeie foto’s, de structuur van Picasa en de meest gebruikte mogelijkheden.
Met dit programma, dat simpel in gebruik is en voldoet aan de behoefte van de meeste
gelegenheidsfotografen, is heel veel te doen wat betreft onder andere het organiseren van
bestanden, bijsnijden, opleuken van opnames en beschikbaar stellen aan of delen met andere
reisgenoten of familieleden. Zelfs zodanig veel dat enkele deskundigere deelnemers met een
professioneel ‘photoshop’-achtig bewerkingsprogramma na gedetailleerde vragen hun
bewondering uitspraken voor de hen deels onbekende mogelijkheden.
Rob reageerde zeer attent op de minste interrupties en wist daarna de draad weer keurig op te
pikken.
Het grote aantal vragen – dat tussentijds en aan het einde van de presentatie – werd gesteld, gaf
de actualiteit weer van fotobewerking en opslag voor de categorie senioren.
Met de conclusie dat zowel beginners als meer gevorderden aan hun trekken kwamen, bleek de
mini-workshop al met al een voortreffelijke start!!!
Jammer dat er minder leden waren gekomen dan waarop was gerekend, de thuisblijvers hebben
een interessante uiteenzetting gemist. Volgende keer -17 april- toch maar gaan?

2e CGE activiteit 17 april van 10.00 tot 12.00 uur op de Hurk 42-20
Windows 8 trainingspresentatie
Julien Jacobs, Paradigit Computers
Echt géén aprilmop, met plezier kondigen we vers van de pers onze tweede CGE activiteit aan
over een wel zeer actueel onderwerp, dankzij de welwillende medewerking van Paradigit
Computers.
Deze bekende firma – voor meer informatie zie kader – is bereid voor ons een ongetwijfeld
aansprekende trainingspresentatie annex demonstratie te geven in het nieuw uitgekomen
Microsoft computerbesturingsprogramma Windows 8.
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Zoals in haar omschrijving stond vermeld, kunt u zo – in eigen PVGE kring onder het genot van
een kopje koffie – aan de deskundige hand van Julien kosteloos en vrijblijvend de basisbegrippen
en toepassingen van dit nieuwste systeem voor dagelijks gebruik leren.
Daarbij komen ondermeer aan de beurt: - de eigenlijke kennismaking met Windows 8, - wat zijn
app’s; wat kun je er mee doen en waar zijn ze te vinden, - Internet Explorer 10 als browser,
- e-mail instellingen, - hoe met toetsenbord en muis eventueel met Windows 8 omgaan, - een
aantal praktische toepassingen en - hoe app’s te installeren.
Programma-indeling:

– Begroeting en introductie van de spreker
– Korte voorstelling Paradigit
– ‘Windows 8’ bij de start
Koffie/theepauze
– Tips en verwijzingen (evt. op papier)
– Algemeen vragenuurtje’

De presentatie is ongetwijfeld – mede omdat er een deskundige voor ‘de klas staat’ – interessant
voor die leden die op zoek zijn naar: “wat moet mijn volgende computer worden”, maar evengoed
voor Windows 8 beginners. Natuurlijk is het mogelijk de eigen computer waarop al Windows 8 is
geïnstalleerd – mee te nemen als er gerichte of persoonlijke detailvragen zijn.
De geïnteresseerde leden kunnen zich voor deze presentatie opgeven
per e-mail EA@pvge-eindhoven.nl of telefonisch via 040 – 2623096

Paradigit Info
Sinds 1992 levert Paradigit Computers als bekende computerspeciaalzaak een
uitgebreid assortiment PC’s, laptops, notebooks en aanverwante randapparatuur. In
Eindhoven is de firma te vinden aan de Beemdstraat (bij het Afwateringskanaal, voor
kenners van Strijp) en vanaf vorig jaar ook op de Kruisstraat (bij de weer bereikbare
Woenselse markt).
Meer specifieke informatie is te vinden op de website: www.paradigit.nl
Leden van de PVGE krijgen op vertoon van hun geldige ledenpas 4% korting op
het gehele assortiment, met uitzondering van de A-merken computers. Tevens wordt
voor 50 € de aldaar gekochte computer gebruiksklaar gemaakt en de erbij geleverde
software geïnstalleerd, zodat u er thuis direct mee aan de slag kunt.
VOORAANKONDIGING:
29 Mei vindt tussen 10.00 – 12.00 uur dankzij de bereidwillige medewerking van Koos Middeljans
(PVGE Helmand) de 3e CGE activiteit plaats op ‘de Hurk’, met ditmaal als onderwerp het kosteloos
te downloaden tekstverwerkingsprogramma ‘Open Office’. Hoort zegt het voort!

Gezocht:
Enthousiaste leden (maar ook toekomstige leden onder uw bekenden zijn welkom) die vanuit hun
deskundigheid en/of ervaring een actieve bijdrage – in welke vorm dan ook – willen leveren aan
deze prille computeractiviteit. Binnen onze Eindhovense afdeling moeten zich toch wel enkele
techneuten bevinden die computertechnisch mee willen werken om de vele digibeten uit hun
digitale isolement te halen en ze met meer plezier mee te laten doen?
Waag er nu toch even een telefoontje of mailtje aan om er met ons eens over te praten, hoe u dat
wat wij denken te gaan doen, samen met ons tot een succes kunt maken?
Doen hé!
(terug)
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'Op Restaurant' nu ook in Eindhoven!
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in januari kwam Rita Stuijt, één van de
aanwezigen, met het idee om 'Op Restaurant' te gaan in en om Eindhoven. Zij had er al lang
goede ervaringen met de PVGE in Best en ze dacht: “Wat in Best kan, kan in Eindhoven ook!”
En dus ging ze aan de slag.
Ze ging op zoek naar restaurants die nét zo gelukkig met het idee zouden zijn als zij zelf en dit had
al snel resultaat. Een zestal restaurants was bereid ons te ontvangen tegen een gereduceerde
prijs (€16). Naast 'lekker eten' geeft dit de deelnemers gelegenheid om op informele wijze met
andere leden in contact te komen.
Elke eerste donderdag van de maand (uitgezonderd december en januari) bent u welkom, ook
leden van buiten Eindhoven, om samen te gaan dineren, steeds in een ander restaurant. De eerste
keer is op donderdag 6 juni om 18.00 uur. Dit geldt ook voor de andere restaurants.
Met een zestal restaurants zijn de volgende data afgesproken:
– 6 juni een buffet in 'Bistro de Bowling',
Vijfkamplaan 6a, 5624 EB Eindhoven Noord,
eerste etage. Er is een trap en een lift.
– 4 juli een buffet in 'Gasterij in 't Ven',
Celebeslaan 30, 5641 AG Tongerle (in de buurt van de
K Koudenhovenseweg).
– 1 augustus in 'Hotel van der Valk',
Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven.
– 5 september in 'Brasserie 't Boshuys',
Sonseweg 39, 5668 BH Best
(bij museum Bevrijdende Vleugels).
– 3 oktober in 'Wiro Wok Oriëntal',
Sint Wirostraat 2, 5643 MZ Eindhoven.
Buffet, €20 inclusief drank en koffie, lopend buffet.
– 7 november een buffet in 'Oriëntal Green House', Aalsterweg 281, 5683 AD Eindhoven.
Verdere bijzonderheden en inschrijven:
Alle restaurants zijn toegankelijk met de rollator en hebben voldoende vrije parkeerplaatsen. Bij
sommige gelegenheden kunnen we ook buiten zitten, uiteraard alleen als het weer dit toe laat.
Aanmelden, uiterlijk één week van te voren, via de website www.pvge-eindhoven.nl. In de
linker kolom onder 'Recreatief” kunt u 'Op Restaurant' aanklikken. Inschrijven is ook mogelijk
met het formulier dat u in dit blad vindt. Dit formulier dient u te sturen naar:
Rita Stuijt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven. U mag één introducé meenemen (die dan
misschien ook wel lid van de PVGE zou willen worden).
Bij verhindering bellen naar Rita Stuijt: 040-2423701 tussen 16.00 en 18.00 uur of inspreken op
het antwoordapparaat. Schriftelijk of per e-mail (ritastuyt@gmail.com) kan ook. Afmelden dient
ook één week van te voren te gebeuren. Mocht u later afmelden dan zijn we genoodzaakt om
de kosten in rekening te brengen. Als u iemand anders kent (van de PVGE) die uw plaats wilt
innemen, kan dat.
U krijgt geen bericht ter bevestiging. Als u niet in aanmerking komt omdat we zijn volgeboekt
laten we dat weten.
Afrekenen doet u zelf op het einde van de avond.
De dames van de organisatie zijn zo enthousiast dat ze al restaurants voor 2014 aan het zoeken
zijn. Dus vanaf februari 2014 gaat het gewoon door. Waar? Dat blijft nog een verrassing!
Rita kan nog hulp gebruiken: Wie, o wie ? Bel haar rustig op!
(terug)
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Tennisclub NogFit
In 2011 vierde tennisclub 'NogFit' het 20-jarig bestaan. Met ongeveer 100 leden
(overwegend 60 plus) is de club springlevend. De thuisbasis bevindt zich op het prachtige
tennispark 'het Bokt' in Woensel-Noord. In de maanden april tot en met september wordt er lekker
getennist door een enthousiaste en sportieve groep liefhebbers; in principe in dubbelspel. Jaarlijks
wordt een competitie georganiseerd waarbij er twee speelsterktes worden gehanteerd. Met
afwezigheid, vanwege vakantie en dergelijke, wordt flexibel omgegaan.
Tweemaal per jaar, verspreid over twee weken, wordt een toernooi georganiseerd, met minimaal
vier wedstrijden per speler. Het voorjaarstoernooi is als eerbetoon vernoemd naar Irma Meis, een
van de grondleggers van 'NogFit'.
Elke doordeweekse morgen kan vanaf half negen tot
twaalf uur naar hartenlust worden getennist, daarna
kan, onder het genot van een lekker bakkie, nog
gezellig worden na gekletst.
Ook in het winterseizoen zijn wij overdag actief in de
zeer goed geoutilleerde 'Tennishal Noord' nabij het
ir. Otten zwembad in Woensel.
Iets voor U?…….
Nieuwe leden zijn van harte welkom; voor de prijs
hoeft u het niet te laten: de contributie bedraagt
slechts € 30 (naast het lidmaatschap van PVGE).
Hiervoor kunt de hele zomer tennissen wanneer u
maar wilt.
Neem contact op met:
Marij Jansen, secretaris, 040-2419980 (christ.marij@kpnplanet.nl )
Noel van Stiphout, penningmeester, 040-2452956 (noel@on.nl)
(terug)

Bridgeclub “Het Schouwspel”
Op zaterdag 6 april vond onze voorjaarsdrive plaats, zoals vanouds in Hotel Van der Valk
Eindhoven. Hoewel het door concurrentie van 'Rondje Zeelst' niet zo druk was als anders, was het
toch een gezellige, en vooral sportieve dag. We speelden voor het eerst met bridgemates (kastjes,
die de uitslag langs elektronische weg berekenen) en dat was een groot succes.
Winnaar werden de heren Thom Geraedts en Hein Raaijmakers van de vrijdagclub: zij zetten een
score neer van 66,32% en kregen een winnaarsbeker en vermelding op onze wisselbeker.
.
Opleiding
Op 27 maart kwam de opleidingscommissie bij elkaar om de planning te maken voor de cursussen
in het eerste deel van het seizoen 2013-2014.
Bij voldoende deelname zullen in september 2013 (in week 38) de volgende cursussen starten:
beginners (Klaveren) – 12 lessen op dinsdagmorgen
gevorderden (Ruiten) – 12 lessen op woensdagmorgen
ver-gevorderden (Harten-A) – 10 lessen op maandagmorgen
zeer ver-gevorderden (Schoppen) – 12 lessen op donderdagmorgen
De Klaveren- en de Harten-A-cursus staan onder leiding van mevr. Diny van Overveld, terwijl
mevr. Else van Eijndhoven zich bezighoudt met de Ruiten- en de Schoppen-cursus.
Een cursus van 12 weken kost € 60 per persoon; voor 10 weken betaalt u € 55; leden van BC 'Het
Schouwspel' krijgen een korting hierop van € 10.
Al onze cursussen zijn toegankelijk voor PVGE-leden van alle afdelingen.
Wie meer bijzonderheden wil weten of zich alvast wil opgeven, kan terecht bij:
mevrouw Dini Lambooy, tel. 040-2915370 of dini.lambooy@chello.nl
Tijdens onze competitiestop (van begin mei tot eind augustus) staat B.C. , '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 op iedere middag van 13.30 tot 16.30 uur.
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Op alle middagen kunnen wij momenteel nog nieuwe leden gebruiken, behalve op de maandag,
waar een ledenstop geldt. 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, tel. 040-2915370 of dini.lambooy@chello.nl.
Wie dat eens wil, kan zich als paar aanmelden, in de grote of de kleine zaal, om 13.15 uur. Wij
spelen op iedere middag van 13.30 tot 16.30 uur.
(terug)

EVENEMENTEN
Tenzij anders aangegeven geldt voor de Evenementen:
Plaats en tijd: aanvang 14.00 uur in 'De Ronde', Tongelresestraat 146, Eindhoven
Bijdrage: € 1,00 per persoon, te voldoen bij binnenkomst
Inschrijving: met het formulier elders in dit blad of via www.pvge-eindhoven.nl. Het formulier tijdig
inleveren bij het secretariaat van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met
vermelding 'Evenementen afdeling Eindhoven'.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Als de zaal is volgeboekt krijgt
u per mail of telefonisch bericht.

Diapresentatie Salvador Dali
Maandag 3 juni 14.00 uur; aanmelden vóór 15 mei
Presentatie door mevrouw Erna Charbon. Salvador Dali is geboren in het Spaanse Figueras op 11
mei 1904 en overleed er op 23 januari 1989. In 1929 vestigde hij zich in Parijs. Hij voelde zich als
een vis in het water in de surrealistische kringen van kunstenaars
die beïnvloed werden door onder andere de ideeën van Sigmund
Freud. Hij begon in zijn onderbewustzijn te graven en wat hij daar
vond, werd in symbolische beelden op het doek vertaald. Zijn bijna
fotografisch realisme maakte zijn beeldtaal nog indrukwekkender
en verontrustender. Hij werkte in Parijs ook samen met de cineast
Luis Buñuel,waarmee hij in 1929 de schandaalfilm 'Un chien
Andalou' maakte, een hoogtepunt in de filmkunst. In hetzelfde jaar
ontmoette Dali de getrouwde Gala. Het was liefde op het eerste
gezicht en na haar scheiding trouwden zij in 1934. Zij zou voor
altijd zijn muze, inspiratiebron en manager blijven.
In 1940 vertrok hij naar Amerika, waar hij 15 jaar woonde: zijn
'klassieke' periode, waarin hij zijn ideeën over wetenschap en
geloof uitte. Daarna keerde hij terug naar Spanje. In 1974 opende
Dali zijn 'Teatro Musea Dali' in Figueras. Nog steeds trekt dit
museum, met onder andere schilderijen,
beelden en muurschilderingen jaarlijks vele duizenden belangstellenden.
(terug)

WELZIJN, WONEN, ZORG
Zorg gebaseerd op eigen kracht
Als gevolg van de bezuinigingen in de zorg probeert de gemeente Eindhoven door een
nieuwe ideologie gebaseerd op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid de echt
nodige zorg op peil te houden. Hier volgen enkele artikelen over dit onderwerp, gehaald
van de gemeentelijke website en uit M-nieuws nummer 15.

De verschuiving van zorg richting mantelzorger
De overheid heeft als ideaalbeeld de mantelzorger die de hulp van familie, vrijwilligers en
professionals aanstuurt. In deze visie is de mantelzorger de manager van de zorg en heeft
de zorgvrager de regie. Zo ver is het nog niet, maar de zorg verschuift wel steeds meer naar
de omgeving van de mantelzorger en zorgvrager.
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Van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg
Het is niets nieuws: de bevolking vergrijst en de zorg wordt duurder en duurder. Omdat de zorg
onbetaalbaar wordt, moet er iets veranderen. Een van de veranderingen is dat de zorg verschuift
van de tweedelijn naar de eerstelijn, omdat die goedkoper is dan de specialistische zorg uit de
tweedelijn. Specialistische zorg wordt in de toekomst minder vanzelfsprekend.
Van eerstelijnszorg naar nuldelijnszorg
Een deel van de zorg uit de eerstelijn verschuift naar de nuldelijn. Dit betekent dat de
verantwoordelijkheid voor zorg veel meer bij de mensen zelf komt te liggen. Zorgvragers en
mantelzorgers zullen een beroep moeten doen op hun eigen netwerk voordat zij professionele hulp
inschakelen. De Nederlandse maatschappij gaat steeds meer uit van de eigen regie en
zelfredzaamheid bij het regelen van zorg.
En nu?
De verschuivingen hebben tot gevolg dat een intensievere samenwerking tussen de verschillende
disciplines rondom de zorgvrager noodzakelijk is. Deze verschillende partijen worden steeds meer
als gelijke gezien en behandeld, omdat de samenwerking zo het vlotste verloopt. Daarmee
vormen mantelzorgers straks een onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Als mantelzorger zul
je bijvoorbeeld veel meer je verhaal moeten delen met je huisarts en een beroep moeten doen op
mensen in je omgeving.
(terug)

Buurt- en vraaggericht werken
Het wordt steeds duidelijker dat er grote verschuivingen plaatsvinden binnen Zorg
en Welzijn. Voor een deel heeft het te maken met bezuinigingen maar het is ook een nieuwe
ideologie. De gemeente Eindhoven wil optimaal gebruik maken van de eigen kracht van de
inwoners. Dus veel aandacht voor eigen netwerken van mensen en ervaringsdeskundigen.
Mensen moeten meer in de eigen wijk terecht kunnen met vragen en problemen. Hulpverleners
moeten breder ingezet gaan worden en de vraag van de mensen is het uitgangspunt, niet het
aanbod van de hulpverlening. In een paar wijken wordt al gewerkt met generalisten. Mensen die
burgers breed ondersteunen en specialistische hulp inschakelen daar waar nodig.
Steunpunt Mantelzorg Verlicht gaat hierop aansluiten. Samen met andere organisaties zoals
Welzijn Eindhoven zullen mantelzorgers steeds meer in hun eigen buurt of wijk terecht kunnen
voor vragen en/of ondersteuning. In feite zijn de mantelzorgconsulenten ook ondersteuners die
breed naar de hulpvraag kijken en zowel het netwerk van de mantelzorger als het netwerk van de
ondersteuners hierbij betrekken. Samen met het welzijnswerk en andere organisaties die al actief
zijn in wijken en buurten, is dit wel mogelijk. Zo kan het netwerk rondom mantelzorger en
zorgvrager meer direct betrokken raken bij de zorgsituatie.
Een ander effect kan zijn dat het mantelzorgers gemakkelijker gemaakt wordt om hulp te vragen.
Ook de vraag van mantelzorgers kan in kleinere groepen gerealiseerd worden. Laat het ons
weten, daar waar mogelijk gaan we het op buurtniveau oplossen, daar waar nodig zal de
ondersteuning op stedelijk niveau worden aangeboden.
(terug)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------WIJeindhoven: een nieuwe methodiek in zorgverlening
Misschien hebt u er al over gehoord of bent u er mee in aanraking gekomen. WIJeindhoven is
zorgverlening op wijkniveau met een geheel andere aanpak.

Wat is WIJeindhoven?
WIJeindhoven helpt ervoor zorgen dat mensen zelf controle op hun eigen leven behouden. Als er
ondersteuning nodig is, dan organiseert WIJeindhoven dit samen met jou, de hulpvrager, zo dicht
mogelijk bij huis. Deze ondersteuning kan op alle gebieden van toepassing zijn: werk, wonen,
samenleven in wijken en buurten, zorg en ontspanning.
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WIJeindhoven kijkt naar het eigen kunnen van mensen (eigen kracht) en hun sociale omgeving
(samenkracht). De situatie dat bijvoorbeeld in één gezin heel veel hulpverleners actief zijn, wil
WIJeindhoven tot het verleden laten behoren. WIJeindhoven heeft vergaande gevolgen voor de
manier waarop we met elkaar omgaan in de stad.

De uitgangspunten van WIJeindhoven
Eén huishouden, plan, één contactpersoon: de wirwar aan hulpverleners in één gezin wordt
teruggedrongen
Die ene professionele contactpersoon is een generalist, hij/zij kan dus op meerdere
gebieden ondersteuning bieden. Stimuleren van de eigen kracht van mensen en van de
sociale omgeving (samenkracht). Dat betekent ook dat meer naar de vraag wordt gekeken
(wat heb je nodig?), dan naar het aanbod (wat hebben we te bieden?)

Samenwerking
WIJeindhoven is een samenwerking tussen allerlei partijen in de stad en ook met jou, de
hulpvrager. De gemeente Eindhoven heeft vooralsnog de regie. Met WIJeindhoven willen we het in
de stad zo organiseren dat toekomstige veranderingen, denk aan het overdragen van bijvoorbeeld
de jeugdzorg en de AWBZ aan gemeenten, makkelijker in te passen zijn.

Pilots
In twee wijken zijn pilots van start gegaan. Eén in Gestel (Bennekel, Blaarthem, Genderdal) en één
in Tongelre (Doornakkers, Lakerlopen, Villapark). Buurtbewoners van Gestel en Tongerle kunnen
bij deze teams terecht als zij vragen hebben, maar ook met ideeën en signalen. Hulpvragers
krijgen één contactpersoon die op meerdere gebieden ondersteuning kan bieden. Daarbij wordt
altijd gekeken wat de hulpvrager zelf kan en wat de omgeving van de hulpvrager kan doen.
Wijteam Gestel: Lassusstraat 15, 040-2388998
Wijteam Tongelre: Jan van Riebeecklaan 14, 040-2388998
Woont u soms in een van deze twee wijken en heeft u zelf of iemand in uw omgeving al
ervaring opgedaan met deze nieuwe aanpak? Meldt het dan aan ons.
Wij zien belangstellend uit naar uw ervaringen.
(terug)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezondheid en Zorgwijzer met GGD onder één dak
Na een periode werkzaam te zijn geweest vanuit het stadskantoor is de Gezondheid en
Zorgwijzer terug bij de GGD Brabant-Zuidoost. Sinds 1 december in de Witte Dame. U kunt
terecht bij de balie op de begane grond. Iedere werkdag van 10.00 - 13.00 uur, Clausplein 10.
De medewerkers van de Gezondheid en Zorgwijzer zijn goed op de hoogte van allerlei vormen van
ondersteuning op het gebied zorg en gezondheid, met name de informele zorg. Op zoek naar
informatie over een eetpunt of mogelijkheden van het bezorgen van maaltijden aan huis? Of wil je
weten welke ondersteuning er is voor mensen die vergeetachtig worden? Ben je op zoek naar
iemand die een klusje kan doen of kan helpen met de administratie? Wanneer heb je een indicatie
nodig?
Bij deze en veel andere vragen kunnen de medewerkers van de Gezondheid en Zorgwijzer helpen
het juiste antwoord te vinden. Weten zij het antwoord niet, dan zoeken zij het voor je op! Je kunt
rechtstreeks informatie vragen bij de balie of telefonisch of via een mail een vraag stellen:
088-0031244 en gezondheidswijzer@ggbzo.nl.
(terug)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Knie- of heupprothese met uitgebreide zorg in Duitsland
Natuurlijk kun je voor deze operaties terecht in een Nederlands ziekenhuis, maar aangezien er hier
praktisch geen nazorg meer is, word je, als je een partner hebt, de vierde of vijfde dag naar huis
gestuurd. Je krijgt nog wat fysiotherapie, eventuele wondzorg en verder zoek je het maar uit.
Dit kan echter anders!
Zorgverzekeraar VGZ, onderdeel van de Coöperatie VGZ UA, waartoe bijvoorbeeld ook het IAK
behoort, biedt aan zijn klanten met een uitgebreide aanvullende verzekering de mogelijkheid om in
Duitsland in Klinikum Bielefeld Mitte een knie- of heupprothese te laten plaatsen.
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Dit ziekenhuis heeft een gerenommeerd orthopedisch centrum onder leiding van Prof. Dr. med.
Lutger Bernd, waar een team van topchirurgen de operaties verzorgen.
Hier geen lange wachttijden, meestal kun je terecht in de week, die je zelf aangeeft. De dag na je
aankomst worden alle noodzakelijke onderzoeken gedaan. Dan is er de volgende dag de operatie.
Je verblijft 14 dagen in het ziekenhuis, waarbij je onder controle bent van de afdelingsarts en met
alle zorg wordt omringd. Iedere dag oefenen met de fysiotherapeut hoort daarbij.
Meestal ga je de 12e dag na de operatie naar de revalidatiekliniek. Bijvoorbeeld Median Kliniken in
Bad Salzuflen. Na onderzoek van de revalidatiearts wordt er een therapieprogramma opgesteld.
Dit is afgestemd op je persoonlijke situatie. Per dag 3 tot 5 verschillende therapieën, met
fysiotherapie als dagelijks item. Verder kan het programma bestaan uit: ergometrietraining,
elektrotherapie voor knie en voet, manuele lymfkliermassage, hydrojet-massage en watertherapie
in het zwembad.
Door deze uitgebreide zorg en begeleiding genees je sneller en bent veel eerder in staat weer
volledig te functioneren.
Je hoeft er niet zelf naar toe te rijden, want er is een ophaal- en terugbrengmogelijkheid vanuit
diverse plaatsen in Nederland. Ook bestaat de mogelijkheid om je partner of andere begeleider op
eigen kosten mee te nemen naar de revalidatiekliniek.
Dan is er nog een heel belangrijk punt: er is een contactpersoon voor de Nederlandse patiënten.
De heer J. de Groot staat in het ziekenhuis en de revalidatiekliniek voor je klaar en is een meester
in het oplossen van eventuele problemen.
Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:
www.vgz.nl/duitsland
www.klinikumbielefeld.de (met ook een pagina in het Nederlands)
www.median-kliniken.de (kliniek Bad Salzuflen)
Ook voor andere operaties en behandelingen zijn er vaak betere mogelijkheden in het buitenland,
vooral omdat we in Nederland zeer weinig nazorg bieden.
Ga op zoek naar de mogelijkheden, vraag toestemming aan je zorgverzekeraar. Die krijg je in veel
gevallen omdat de behandeling in het buitenland bijna altijd ook nog eens goedkoper is.
Riet Poncin, recente knieprothese ervaring in Duitsland
(terug)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Beweegtuin voor ouderen in Doornakkers
De Eindhovense wethouder Lenie Scholten van Jeugd, Welzijn en Zorg heeft – woensdag 3
april - de beweegtuin in de wijk Doornakkers (Tongelre) geopend. De beweegtuin is een
initiatief van de afdeling Geriatrie van het Catharina Ziekenhuis. Tijdens het 10-jarig
jubileum van de afdeling is er door middel van een sponsorloop € 20.000 euro ingezameld.
Het coöperatiefonds van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft € 5000 euro bijgedragen.
De beweegtoestellen zijn in samenwerking met Vitalis
Berckelhof gekozen en zijn in het bijzonder geschikt
voor senioren. “Regelmatig bewegen voor senioren is
noodzakelijk voor het bevorderen van zowel
geestelijke als lichamelijke gezondheid,” aldus
geriater Judith Wilmer van het Catharina Ziekenhuis,
initiatiefneemster van de beweegtuin. Na de officiële
opening was het voor senioren mogelijk om onder
begeleiding van studenten van de Fontys
Sporthogeschool de nieuwe toestellen te proberen.
Ook in de komende weken zijn de studenten op vaste
tijden aanwezig om zoveel mogelijk mensen - oudere
mensen maar ook buurtbewoners - te stimuleren de apparaten te gebruiken.
Naast de aanschaf en plaatsing van de beweegtuin in Doornakkers zijn er van het ingezamelde
geld door de Beweegwinkel allerlei middelen in gebruik genomen om ouderen in Woensel te
stimuleren om te gaan bewegen. Voorbeelden zijn: indoor curlingset, hometrainers, crosstrainers,
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nintendo Wii, diverse ballen en andere kleinere materialen. De Beweegwinkel was tijdens de
openingsmiddag met spelmaterialen aanwezig om senioren te laten ervaren dat bewegen leuk is.
De beweegtuin ligt aan de Generaal Cronjéstraat 3 in Eindhoven, naast Vitalis Berckelhof en
is voor iedereen vrij toegankelijk.
(terug)

ONZE PENSIOENEN
Philipspensioen
Over de situatie rondom het Philipspensioen leverde de heer Just Slakhorst (FPVG) de volgende
informatie.
Ook in 2013 zal het Philips pensioen niet worden geïndexeerd. De vermogenspositie en daarmee
samenhangende dekkingsgraad laat dit niet toe. Het PPF (Philips Pensioenfonds) bevindt zich in
door de Nederlandse Bank opgelegd herstelplan, op grond hiervan is indexatie ook de komende
jaren niet te verwachten. De Federatie blijft dan ook onverminderd van mening dat Philips moet
bijstorten om het vermogen te vergroten. Op dit moment wordt er in het CAO overleg gepraat over
een nieuw pensioensysteem voor Philips. Dat betreft werkenden en gepensioneerden, maar
conform de pensioenwet praten de gepensioneerden niet mee. De Federatie zal de uitkomsten van
het CAO overleg nauwgezet analyseren en zo nodig publicitaire en juridische stappen zetten om
de belangen van de Philips gepensioneerden te waarborgen.
Verder willen we u te attenderen op de door het PPF uitgeschreven vergadering van
aangeslotenen op 21 mei om 19.00 uur in het Evoluon. Iedere aangeslotene (werkend of
gepensioneerd) kan deze vergadering bezoeken. In de vergadering legt het college van beheer
van het PPF verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Voor wie geïnteresseerd is in hoe het staat met zijn pensioen is het zeker de moeite waard
de vergadering te bezoeken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubbers: pensioen terug naar werkgevers ‘fout’
Den Haag – Het is fout geweest om in de jaren tachtig en negentig geld vanuit de
pensioenfondsen terug te storten naar de werkgevers. Dat erkende oud-premier Ruud Lubbers
gisteren in het televisieprogramma Buitenhof.
“Daar loop ik niet voor weg”, aldus Lubbers, die stelde dat het ‘ook fout’ is geweest dat de
pensioenfondsen niet zijn gemoderniseerd. Hij sprak van een ereschuld om nu alsnog aan de slag
te gaan.
Tussen 1985 en 2005 stortten vijf pensioenfondsen netto 1 miljard euro terug naar de werkgevers.
Er was in die tijd weliswaar sprake van een overschot in de pensioenpot, maar terugstorting was
toch in strijd met de wettelijke regels. “Wij hebben dat wel goed gevonden”, zei Lubbers.
Lubbers ging ook in op zijn rol als informateur voor het kabinet-Rutte I. Toen de oud-premier
adviseerde om niet verder te praten met de PVV, maar …. werd dat door de CDA-top geweigerd.
ED maandag 24 december 2012
(terug)

WETENSWAARDIGHEDEN
Veilig de weg op als senior (2)
Als 55+-er kan het opfrissen van verkeersregels ter verbetering van de rijvaardigheid nooit kwaad.
Is het al niet omdat er langzaamaan een zekere routine is binnengeslopen, dan zijn er mogelijk
regeltjes vergeten, of nieuwe verkeerssignaleringen geïntroduceerd zonder veel communicatie
door de wegbeheerder. En altijd blijft overeind dat elke burger geacht wordt de wet te kennen, ook
in de lastige verkeerspraktijk!
De lezing eind 2012 door mw. Marja Dijkman van rijschool T&M Dijkman gaf al aan hoeveel er
sluipenderwijs veranderd is de laatste jaren. Enkele punten die de moeite van het weten waard
zijn.

Nieuwe borden
Volkomen nieuwe begrippen en verkeersborden kwamen toen naar voren. De fabrikanten van die
borden lobbyen zo te zien goed. Kijk enkel eens naar het aantal tekens dat nieuw wordt geplaatst
en een maand later al weer vervangen is!
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– ‘Cado’ was er zo een van: een mechanische weg te klappen voorziening als deel van de
vangrail in de middenberm of tussen bijvoorbeeld naast elkaar liggende A- en N-types
snelwegen als om Eindhoven. Dit klaphek is bedoeld om bij calamiteiten snel een doorsteek
naar een andere rijbaan te creëren. Daardoor kunnen ambulances, bergings-, brandweer- en
politievoertuigen makkelijker en sneller bij een ongeluk komen en de geblokkeerde
verkeersdeelnemers daardoor hun weg weer sneller kunnen vervolgen.
– Een tweede voorbeeld is het relatief nieuwe bord op bepaalde autosnelwegen dat een
maximale, niet direct milieuvriendelijke snelheid aangeeft van 130 kilometer per uur, met
eronder de aanduiding tussen '23.00 en 06.00 uur'. Op zich duidelijk, maar expliciet betekent
dat tevens dat buiten genoemde tijden de maximale snelheid 120 km/uur is. Ook het
omgekeerde komt voor: 120 km/uur tussen die tijden en daarbuiten 130 km/uur.
– 'Uitwijkroute’ is de uit Duitsland overgenomen betekenis van verkeersborden met
een extra pijlaanduiding voor de rijrichting in combinatie met bijvoorbeeld ‘U10’. Volgt u
die over reguliere wegen, dan komt u alsnog op de bestemming waar de autosnelweg
naar toe leidt die oorspronkelijk werd gevolgd.

Wegmarkering en bijbehorende snelheid
Op verschillende plaatsen buiten de bebouwde kom – nog lang niet overal – komen naast
dwingende verkeersborden bepaalde nieuwe wegmarkeringen voor die impliciet verwijzen naar de
bijbehorende maximale snelheid. Eigenlijk identiek aan de voor ieder bekende inrichting van
'Autosnelwegen'.
In de nieuwe situatie voor secundaire wegen is dat zowel zichtbaar aan belijning met
enkelvoudige, of dubbel doorgetrokken of onderbroken strepen aan de zijkant van de weg en/of in
het midden als aan de snelheidsaanduiding op het wegdek. Niet erg begrijpelijk, en nog niet overal
consequent aangebracht, maar onthoud voorlopig de volgende drie types.
 Zogenaamde 'Stroomwegen' – 100 km/uur maximaal, geen
(brom)fietsers of landbouwvoertuigen; eigenlijk de oude
‘autoweg’ – zijn er een variant van. Deze zijn herkenbaar
gemarkeerd door een enkele doorgetrokken kantstreep aan de
beide zijkanten alsmede een dubbele, groen opgevulde
asstreep in het midden. Is die streep doorgetrokken dan mag
niet ingehaald worden, bij een onderbroken versie is inhalen
toegestaan.
 'Gebiedsontsluitingswegen' laten max. 80 km/uur toe. Er kan
(langzaam) landbouwverkeer op voorkomen. De kantstreep is
hier onderbroken, de asstreep kan dubbel doorgetrokken zijn
of onderbroken (soms met echte middenberm).
 Op een Erftoegangsweg' zonder midden- of asstreep mag
maximaal 60 km/uur worden gereden aangezien er zowel snel
als langzaam plaatselijk verkeer op voorkomt. Op uiterlijk bekeken komen nog
erftoegangswegen voor met aan beide zijkanten een onderbroken lijn en een al of niet rode
‘suggestiestrook’ tot de berm. Deze mogen automobilisten gebruiken, mits uiteraard
(brom)fietsers en eventuele voetgangers niet worden gehinderd.
Volgende keer meer!!!
(terug)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ereteken van Eindhoven voor Frans Heesterbeek
Op dinsdag 5 februari ontving Frans Heesterbeek het ereteken van de gemeente
Eindhoven uit handen van burgemeester Rob van Gijzel. Het ereteken is de
hoogste onderscheiding die de gemeente Eindhoven toekent aan inwoners die
veel betekenen voor de Eindhovense samenleving.
Frans viel deze eer de beurt door zijn inspirerende inzet als vrijwilliger. Vanaf
1974 woont hij in Eindhoven en sindsdien is hij enorm veel gaan betekenen voor
onder andere de wijkverenigingen, de wijkgebouwen, het Oranje Comité,
Stichting 18 september Festival, de parochie, Sinterklaasactiviteiten, Stichting
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Dienstverlening Welzijnswerk. De rode lijn in zijn maatschappelijke carrière is zijn voorliefde voor
wijkgebouwen. “Niet voor niets wordt Frans de Eindhovense directeur van wijkgebouwen
genoemd”, zoals Rob van Gijzel vertelde in zijn toespraak tijdens de uitreiking van het ereteken.
Frans Heesterbeek mag aansluiten in een rij van 57 ereburgers die Eindhoven nu kent. Illustere
voorgangers zijn onder andere, Jacco Verhaeren (2012), Pieter van den Hoogenband (2008),
Harrie van Raaij (2004), Frits Philips (1965).
Frans Heesterbeek is sinds 1997 lid van de PVGE en heeft een voortrekkersrol in het
seniorenwijkoverleg waarin de PVGE participeert. Verder is hij binnen onze vereniging actief bij de
verstrekking van Kerstpakketten aan oudere leden.
(terug)

INGEZONDEN
Begijnenhofgesprekken
In de lezing van de 'Begijnenhofgesprekken' spreekt prof. dr. Hans Achterhuis over:

De kunst van het sterven
op zondag 21 april van 10.30 tot 12.30 in 'De Herberg' op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg
1, 5632 KB Eindhoven.
Filosofie is vanaf het begin sterk op de dood gericht. Volgens Plato is
filosofie de kunst om te leren sterven. Het besef van de eindigheid
beïnvloedt de manier waarop het individu naar dat einde toeleeft. De
moderne mens lijkt keuzemogelijkheden te hebben: de dood wordt
maakbaar geacht. Wat betekent dit voor de vrijheid en identiteit van de
moderne mens? Hans Achterhuis is Denker des Vaderlands en is
emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is
vooral bekend geworden als een filosoof die niet aarzelt om zich buiten zijn vakgebied als publiek
intellectueel over maatschappelijke en politieke vraagstukken te buigen. De nadruk in zijn werk ligt
op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk,
schaarste en technologie. Eind 2008 verscheen van zijn hand het boek ‘Met alle geweld’.
Wij adviseren op tijd aanwezig te zijn omdat er niet meer dan 100 zitplaatsen zijn. Na de inleiding
is er koffie of thee en daarna is er gelegenheid tot een gesprek met de inleider.
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.
Meer informatie? Zie www.begijnenhofgesprekken.nl of bel mevr. Spiertz: 040-2421263 of 0402415821.
Parkeren en bereikbaarheid van ‘De Herberg’
Er is parkeergelegenheid bij ‘De Combinatie’, Nuenenseweg 4. Van daar is het 4 minuten lopen
naar ‘De Herberg’ op het terrein van Eckartdal.
U kunt ook op het terrein van Eckartdal parkeren, ingang Amazonenlaan, nog 6 minuten lopen.
Wie slecht ter been is kan doorrijden tot achter 'De Herberg' en daar parkeren.
Een kaartje en routebeschrijving: www.begijnenhofgesprekken.nl
Voor wie met de bus komt: Bus 21, halte Argonautenlaan en nog 15 minuten lopen.
De eerst volgende bijeenkomst is in het nieuwe seizoen op15 september.
Welkom namens de initiatiefgroep,
Gideon van Dam, Frank van de Poel, Johan de Jong, Hans Lindeijer, Elly Spiertz, Berthilde van
der Zwaag
(terug)
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Computer zelf op zoek naar klanten
Langzaamaan wordt duidelijk hoe groot het aantal vijfenvijftigplussers is dat verstoken blijft van –
of minder zeker weet om te gaan met – de vele aantrekkelijke mogelijkheden van computers.
Bijvoorbeeld om eindelijk je eigen verhalen over vroeger eens uit te werken, met (klein)kinderen
ver weg maar ook met kennissen om de hoek regelmatiger contact te hebben en zelfs elkaar te
zien, op internet veilig te bankieren of allerlei zaken op- en uit te zoeken, foto’s te delen en nog
mooier te presenteren, enz. Een handicap is het daarbij vaak dat voor deze digibeten niet direct
hulp of scholing in de buurt te vinden is.
Daarom vormt het zondermeer een leuke ontwikkeling voor iedereen dat steeds meer organisaties
dergelijke potentiële ‘klantjes’ zelf gaan opzoeken.
Zo was er kort geleden een leuke Picasa presentatie in het PVGE gebouw door de Stichting
Digitolk, naar eigen zeggen het ‘Digitaal Buurthuis’. Dat geeft, gedreven door voorzitter Rob Buijs,
bovendien laagdrempelig en op ongedwongen wijze overdag en soms ‘s avonds
computercursussen – met ook een sociaal tintje – in volledig uitgeruste wijkcentra op vier makkelijk
bereikbare locaties. Ook verzorgt DigiTolk vaste inloopdagen waarop iedere stadsbewoner gratis
de computer en internet kan gebruiken. Ook de HCC! ZO-Brabant (Hobby Computer Club) is zo
actief. De vorige EindhovenActueel! meldde bijvoorbeeld dat zij in het bij menige PVGE-er
bekende ‘de Ronde’ samen met de SeniorenAcademie elke 2e dinsdagochtend van de maand
(tussen 10 en 12) een voor eenieder gratis toegankelijke workshop organiseren. Niet vergeten
moet worden dat er binnen 55+ Educatief ook geregeld – naast meer maatschappelijk gerichte –
diverse cursussen zijn, als ‘kennismaken met de computer’, PowerPoint’ en ‘Word 2007’. Dat in
hetzelfde gebouw aan de Paul Krugerlaan als het Stads Hobby Centrum.
Laatste nieuws is dat Seniorweb Eindhoven op 3 april een vrijblijvende informatiebijeenkomst
houdt om de belangstelling te peilen voor het hele scala aan computercursussen in het Dorpshuis
Acht. Bij voldoende belangstelling start daar dan een door vrijwilligers gegeven cursus. Sinds kort
heeft deze landelijke club een steunpunt in het Stedelijk College aan de Avignonlaan.
Waarom niet eens – meestal zonder verplichtingen – gebruik maken van een van al die
mogelijkheden vlak in de buurt of bij een van de PVGE afdelingen als Veldhoven,
Valkenswaard/Waalre, Best, Son/Breugel of Helmond? Je kunt dan zelf zien hoe de vrijwilligers je
daar op een rustige manier op weg of uit de computersores helpen!
Meer weten?
www.digitolk.nl
www.hcczob.nl
www.seniorweb.nl
(terug)
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INSCHRIJFFORMULIEREN
Inschrijfformulier 'Op Restaurant in Eindhoven'
Lidnummer:

…........................................

Naam:

………………………………

Adres:

…........................................

Telefoon:

….......................................

E-mail:

….......................................

Naam en adres introducé:

….........................................

Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant' op
0
6 juni in 'Bistro de Bowling', Vijfkamplaan 6a
0
4 juli in 'Gasterij in 't Ven', Celebeslaan 30
(aankruisen wat van toepassing is)
Dit formulier dient uiterlijk één week voor de genoemde data gestuurd te worden naar Rita
Stuijt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving lezing 'Salvador Dali'
Maandag 3 juni, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
e-mail: .............................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
Telefoon: .............................................
Geeft/geven zich op voor de lezing 'Salvador Dali' in ‘De Ronde’, Tongelresestraat 146,
Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden
gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt € 1,00 per
persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst.
Dit formulier dient uiterlijk 14 mei binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Hurksestraat 42-20,
(terug)
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(terug)

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

www.pvge-eindhoven.nl) en wordt op verzoek per e-mail aan leden toegezonden ). Eventuele kopij kan naar dit
EA@pvge-eindhoven.nl worden gestuurd. Exemplaren om mee te nemen zijn bij de receptie van onze locatie aan de Hurksestraat 42-20.

gebeurt op de website van de afdeling Eindhoven (
adres
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