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gevraagd
INHOUD
In deze EindhovenActueel! vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie
– Deze keer een aansporing om actief bezig te zijn en zo de somberheid te verdrijven
Algemene informatie
– Woord van de voorzitter
– Oproep voor een vrijwilliger die ons wil helpen met de website
– Impressie van de vrijwilligersdag op 2 oktober

Clubnieuws
– Nordic Walking? U kunt nog steeds meedoen
– 'Avanti' de tafeltennisclub vraagt nieuwe leden
– De biljarters houden een open dag op 8 november
– Bridgeclub 'Het Schouwspel' met het laatste nieuws over de cursussen

Evenementen
– Op Restaurant blijft een succes! U kunt al inschrijven voor de eerste drie keer in 2014
– Drie lezingen in De Ronde over schilderkunst rond het kerstverhaal (11 november), over
religieuze monumenten (9 december) en over Noorwegen (20 januari)
– Heemkundekring Eindhoven, op 28 november lezing over ontstaan Brabants landschap
– Voor wie actief wil blijven een informatiebijeenkomst over Power Plus met oud wielrenner
Hennie Kuiper in de hoofdrol (20 november)
– Eerste aankondiging van de Contactdag met een uitvoering van de Lichtstad Revue
– Lezingen van de Heemkundige Studiekring over prentbriefkaarten en het Brabantse
landschap en vroegere bewoners

Nieuws computergebruikers
– Deelnemers aan 'Open Office dag' van 29 mei kunnen een CD over Open Office aanvragen
– Info over cursussen die deze winter gegeven gaan worden

Welzijn, wonen, zorg
– Veranderingen in de zorg, een artikel over hoe Eindhoven hier mee omgaat n.a.v. een
gehouden enquête
– De Vrijwillige Ouderen Adviseur, een VBOB project. De eerste ervaringen in Eindhoven
– Mantelzorgsteunpunt. Het open spreekuur is verhuisd naar de Witte Dame
– De Gezondheid en Zorgwijzer waar u terecht kunt voor informatie dien aangaande, vindt u nu
ook in de Witte Dame
– Info over activiteiten rond 'De dag van de Mantelzorg'. Een uitje voor mantelzorgers die in
Eindhoven zorg verlenen.

Wetenswaardigheden
– Beelden in Eindhoven. Deze keer werk van Toon Slegers 'in beeld'
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Ingezonden
– Verenigingsreizen: voor de trip naar Rotterdam is de inschrijfdatum verlengd
– De cyclus 'Begijnenhofgesprekken' is weer van start gegaan
– De Heemkundekring zoekt mensen die mee willen helpen bij het opstellen van een
encyclopedie over Eindhoven
– Een opbeurend verhaal over een oud vrouwtje
– Toneelvereniging 'Meer Vreugde Kern' uit Veldhoven nodigt u voor een toneelavondje uit
– Voorlichting over de elektrische fiets
Door aanklikken van de blauwe hoofdstukken komt u direct op de juiste pagina terecht. Na
aanklikken van (terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.

AGENDA
16-10-2013
24-10-2013
31-10-2013
07-11-2013
08-11-2013
11-11-2013
16-11-2013
20-11-2013
28-11-2013
09-12-2013
20-01-2014

Lezing nalatenschap, PVGE-gebouw
Lezing de Eindhovense prentbriefkaart, Augustinianum
Voorlichting e-fiets, sportpark Op Noord
Op Restaurant, Oriëntal Green House
Open dag biljartclub
Lezing 'A child is born', De Ronde
Najaarsdrive bridgeclub
'In de hoofdrol!', Hennie Kuiper. PVGE-gebouw
Lezing ontstaan Brabants landschap, Augustinianum
Lezing 'religieuze monumenten', De Ronde
Lezing over Noorwegen. De Ronde

10.00 uur
20.00 uur
09.45 uur
18.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

VAN DE REDACTIE
De zomer is voorbij en herfst en winter, de jaargetijden die ons minder opvrolijken, liggen in het
nabije verschiet. Daar komt bij dat er nog geen uitzicht is op het einde van de economische crisis
en daar word je ook niet blij van. Zo blijft er niet zo veel over dat ons positief stemt.
Mogelijk blijft de PVGE met haar uitgebreid programma aan leuke activiteiten een lichtpunt in al
deze somberheid. Waarschijnlijk bent u betrokken bij een van de afdelingsactiviteiten, maar het
kan geen kwaad om eens verder te kijken of er niet meer is waarvan u gebruik kunt maken. Dit
levert mogelijk nieuwe sociale contacten op waar, wie weet, iets moois uit kan groeien. Ga eens
kijken bij clubs die gericht zijn op beweging, zoals midgetgolf,tafeltennis, wandelen, nordic walking.
We weten het allemaal: bewegen is goed voor lichaam en geest. Het mag ook een
gezelligheidsuitje zijn zoals wordt aangeboden door het enthousiaste team van 'Op Restaurant'.
Mocht u uw geheugen willen opfrissen over wat er zo al mogelijk is, dan kunnen we u verwijzen
naar de website www.pvge-eindhoven.nl.
Actief blijven is erg belangrijk, zoekt u iets anders 'dan meedoen aan een activiteit'?
Wilt u binnen de vereniging iets betekenen voor de andere leden? Er zijn heel veel mogelijkheden.
U kunt bij interesse het beste contact opnemen met onze voorzitter, per telefoon 040-2550743 of
per e-mail wim-gerriekemps@hetnet.nl.
In deze 'EindhovenActueel!' nieuwe informatie onder de bekende rubrieken. Er springen niet echt
onderwerpen uit, maar er is keuze genoeg.
We wensen u veel leesplezier.
Het redactieteam
(terug)
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ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter
Het bestuur worstelt nog steeds met enkele vacatures, maar we blijven ons
inzetten om tot invulling van alle plaatsen te komen. Voor de functies van
penningmeester en ledenadministrateur zijn we in gesprek met kandidaten
die we in de volgende algemene ledenvergadering willen presenteren.
Verder werken we aan een update van onze website en zullen wij in
toenemende mate onze clubs uitnodigen dit medium meer te gaan
gebruiken. Ook het PVGE-project 'Zorgeloos Huis' is te vinden op internet.
Hierbij wordt geprobeerd de communicatie met de ouderen op gang te
brengen om zo toenemend inzicht te verwerven in wensen en actuele
onderwerpen.
Verder hebben we de Algemene Ledenvergadering voor 2014 alweer gepland op donderdag 30
januari 2014. Natuurlijk rekenen wij op een grote opkomst.
Op 2 oktober hebben we onze vrijwilligers in het zonnetje mogen gezet in het kader van het 65jarig bestaan van de PVGE. Zie hierover de impressie op de volgende pagina. Als afdeling
Eindhoven hebben we een groot aantal van onze vrijwilligers hiervoor mogen aanmelden in
overleg met de clubbestuurders. We moesten ons daarbij wel houden aan een afgesproken
maximum.
Ook denken wij bij het verschijnen van deze Eindhoven Actueel! terug te kunnen kijken op een
geslaagde week van activiteiten in het kader van de seniorendag in verschillende wijken in
Eindhoven. Vele wijkcomités zijn daar mee bezig geweest met daarbij soms ook
vertegenwoordigers van onze PVGE. Zelf heb ik mogen participeren in een aantal voorbereidende
bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Vanaf deze plaats spreek ik graag
mijn waardering uit voor de facilitering door de gemeente.
Met vriendelijke groet,
Wim Kemps
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep voor website-beheerder
Via de website van de afdeling houden we onze leden op de hoogte van interessante nieuwtjes.
Daarnaast kan onze website als 'visitekaartje' dienen als het gaat om nieuwe leden aan te trekken.
U kunt senioren in uw omgeving die nog geen lid zijn hier bijvoorbeeld naar verwijzen.
Helaas is onze website niet erg uitnodigend en bevat vaak verouderde informatie. Vooral dit laatste
kan bezoekers afschrikken om onze website te bezoeken. Dit is niet goed voor het beeld dat dit
kan oproepen. We zijn ons hiervan bewust en zouden het heel graag beter willen doen. Het
probleem is echter dat hiervoor de capaciteit ontbreekt, met als gevolg dat we in een vicieuze
cirkel zijn beland.
We hebben zo het idee dat er toch iemand binnen onze 3500 leden te vinden moet zijn die ons zou
kunnen en willen helpen om dit probleem op te lossen. De bedoeling is dat deze vrijwilliger onze
website up-to-date maakt en houdt. Hoe en wat er precies gedaan dient te worden, wordt uiteraard
in goed overleg bepaald, waarbij we graag gebruik maken van de ideeën van de potentiële
beheerder.
Wie heeft hier interesse in? Is dit misschien iets voor u? Neem dan contact op met Wim
Sauerwald: 040-2521429 of wim.sauerwald@gmail.com.
(terug)
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Impressie vrijwilligersdag 2 oktober Evoluon
PVGE 65 JAAR
Woensdag 2 oktober, de parkeerplaats van het Evoluon stroomde vol met auto’s. Het
was de viering van het 65-jarig bestaan van de PVGE. In het kader hiervan
organiseerde het hoofdbestuur een feestelijke bijeenkomst met de vrijwilligers/-sters.
Door het organiserend comité werd ons een gevarieerd programma aangeboden, dat om 14.30
begon met de ontvangst met koffie/thee en cake. Toen ik de zaal binnenkwam, even na half drie,
was er al een gezellige sfeer. Er was een constant geroezemoes, dat ontstaat als er circa 300
mensen - meer of minder dat kan ik niet inschatten – voortdurend met elkaar zitten of staan te
praten, terwijl obers en serveersters rond gaan met koffie en thee.
Rond drie uur ging het gezelschap naar de theaterzaal voor het tweede deel van de bijeenkomst.
Caspar Rosenbaum spreekt zijn welkomstwoord, waarvoor hij een flinke hoeveelheid A-4tjes in de
hand heeft. Wilde hij daarmee suggereren, dat er een uitvoerige uiteenzetting van het een en
ander zou volgen? Gelukkig kende hij zijn publiek. In zijn speech bedankte de voorzitter alle
vrijwilligers voor het vele werk dat zij voor de vereniging verrichten. Zonder hen zou de PVGE geen
lang leven beschoren zijn, laat staan dat ze zou groeien zoals nu het geval is. Dat laatste stemde
hem blij.
Na hem nam de voorzitter van het organiserend comité,
Hans de Pooter zijn plaats in om het programma dat uit
drie delen zou bestaan, aan te kondigen. Het begon met
aria’s en duetten uit verschillende operettes en opera’s
die uitgevoerd werden door de sopraan Kathelijn van
Dongen, Emile van der Peet, tenor, met aan de piano
Frans van Tuijl, die ook de diverse nummers
aankondigde. Opvallend was de mooie, heldere stem
van Kathelijn van Dongen; zij zong haar aria’s
voortreffelijk met een duidelijke dictie en gevoel voor
melodie en woord. Emile van der Peet deed niet veel
voor haar onder, alleen in de hogere regionen was hij
niet altijd even trefzeker. Dit alles onder een perfecte pianobegeleiding, zodat het publiek met volle
teugen genoot van de melodieën van Stolz, Lehar, Donizetti e.a.. Na afloop werden de artiesten
met een daverend applaus bedankt en met boeketten van het comité.
De conference van Michel (Gieleke) Huijbers viel ook in de smaak, al mocht hij, wat mij betreft, wel
wat meer temporiseren. Enige vertraging in de verschillende onderdelen zou het geheel naar een
hoger niveau getild hebben.
En dan het klapstuk van de middag: het optreden van Southern Comfort Barber Gals. Het eerste
nummer dat deze dames ten gehore brachten was meteen raak: een regenbui in tropisch Afrika;
knippende vingers, zacht slaan op de bovenbenen gaven het effect van vallende regendruppels
aangroeiend tot een stortbui als intro, waarna zang zo subtiel en zuiver dat je er de hele middag
naar zou kunnen luisteren. Trouwens de zang van de overige nummers was even goed verzorgd,
wat dat aan ging, was er geen verschil, alles was van een hoog peil. En aan het slot klonk er voor
de tweede maal deze middag een daverend applaus door de zaal. De voorzitter bedankte het koor
en bood de dirigente een boeket en alle andere dames een roos aan.
Na dit optreden verliet het gezelschap het theater en werd er in de ontvangstzaal geborreld en een
buffet aangeboden, waarbij volop genoten werd van de koude en warme gerechten. Het geheel
werd muzikaal opgeluisterd door de Senior Jazz Men. Het was een heerlijk middag, die naar meer
smaakt.
Louis Broos
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CLUBNIEUWS
Nordic walking, u kunt nog meedoen!
In de vorige editie stond een oproep om mee te lopen met de nordic walking groep van
de afdeling Eindhoven. Een kleine groep, vier personen, heeft zich gevormd die nu samen hun
beste beentje voorzetten. Iedere maandag om 10.00 uur wordt er gestart vanaf het parkeerterrein
bij de midgetgolf aan de Antoon Coolenlaan. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten. Wel
verstandig is het om vooraf even contact op te nemen met Ria van der Emde: 06-13630620 of
r.emde1948@hetnet,nl.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tafeltennisvereniging 'Avanti'
Elke dinsdagmiddag en vrijdagochtend wordt er in de grote
zaal van het PVGE-gebouw aan de Hurksestraat
enthousiast en met veel plezier getafeltennist door de 26
leden van tafeltennisvereniging 'Avanti'. De leeftijd van de
leden varieert van 61 jaar tot 83 jaar.
Omdat er vaak gedubbeld wordt en er drie tafels
beschikbaar zijn, komt iedereen op zijn eigen niveau aan
zijn trekken en kan iedereen zo vaak spelen als zij/hij
wenst. Op deze manier houden de clubleden hun conditie
en concentratievermogen op peil.
De contributie bedraagt slechts € 50 per jaar!

Foto: F. Visser
Twee maal per jaar (in april en in oktober) gaan alle
clubleden een onderlinge wedstrijd aan.
Bij deze spelontmoetingen wordt gestreden om de 'Avanti'-wisseltrofee'.
Ook sociale activiteiten spelen een belangrijke rol: elk jaar wordt er een uitstapje georganiseerd
voor de clubleden met eventuele partners.
'Avanti' wil al deze activiteiten nog vele jaren voortzetten en daarom zijn nieuwe leden van harte
welkom.
Belangstellenden, ook van buiten Eindhoven, kunnen altijd op dinsdagmiddag (tussen 13.00 en
16.00 uur) of vrijdagochtend (tussen 10.00 en 13.00 uur) de sfeer komen proeven.
Ook kan men contact opnemen met de voorzitter van 'Avanti', Wim van ’t Hof 040-2412096 of
avanti-tafeltennis@tele2.nl.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN DAG Biljartclub 'De Doorschieters'
Vrijdag 8 november
De biljartclub heeft weer plaats voor nieuwe leden.
Vrijdag 8 november houden wij van 10 tot 16 uur open huis.
Ook niet PVGE-leden zijn van harte welkom.
In onze biljartzaal kan elke dag op vijf biljarts gespeeld worden
van 10 tot 16 uur. Het lidmaatschap van de biljartclub is voor
2014 € 75,00 per jaar (dit is exclusief € 16,20 voor het PVGE
lidmaatschap).
Kom op de open dag vrijblijvend kijken om kennis te maken en
een potje te spelen. PVGE leden kunnen altijd bij ons
binnenlopen. Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen via DeDoorschieters@gmail.com.
(terug)
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Bridgeclub 'Het Schouwspel'
Half september zijn onze bridgecursussen weer van start gegaan; een cursus bestaat uit 10 of 12
lessen en duurt dus tot begin december 2013.
In de planning zijn in het seizoen 2013-2014 nog 3 cursussen:
– Ruiten-Harten cursus is een schakel tussen Ruiten en Harten en telt 12 lessen op
woensdagmorgen, van januari tot eind maart. (€ 60.00)
– huiswerkcursus voor Klaveren- en Ruitencursisten, om het geleerde in de praktijk te
brengen; 16 lessen op dinsdagmorgen, van januari tot eind april. (€ 50.00)
– Harten-B cursus; aansluitend op de Harten-A; 10 lessen van januari tot half maart op
maandagmorgen (€ 55.00)
Zoals bekend zijn onze cursussen toegankelijk voor PVGE-leden van alle afdelingen.
U kunt zich opgeven of inlichtingen krijgen bij onze coördinator opleidingen Dini Lambooy, tel. 0402915370 of dini.lambooy@chello.nl.
Omdat steeds weer blijkt, dat tussen het volgen van een cursus en het spelen bij een bridgeclub
een hele hoge drempel ligt, is het bestuur van plan in januari met iets nieuws te starten. De club op
dinsdagmiddag heeft nog maar weinig leden (alleen een A-groep). Wij willen proberen, een aantal
cursisten enthousiast te maken om zich op deze middag aan te melden. Zij zullen daar als aparte
B-groep spelen onder leiding van één of meer ervaren bridgers.
Mogelijk is op deze manier de drempel minder hoog.
Onze najaarsdrive in Hotel Eindhoven vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 november; de
voorbereidingen zijn alweer in volle gang.
We hopen er, met het grootste deel van onze leden, weer een gezellige middag van te maken. We
doen ons best om met behulp van de computer de uitslagen direct na afloop van het spelen uit te
rekenen en de beker ter plaatse aan de winnaar uit te reiken.
Op alle middagen is in september de competitie weer begonnen.
Op de middagclubs kunnen we nog best wat nieuwe leden gebruiken. Alleen de maandagmiddag
is vol.
Wilt u eens komen kennismaken met onze bridgeclub, dan kunt u vrijblijvend 1 of 2 middagen
meespelen.
Voor alle inlichtingen kunt u bellen met onze secretaris: Dini Lambooy,
tel. 040-2915370.
(terug)

EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op Restaurant gaat voortvarend verder!
De belangstelling voor 'samen op restaurant' is nog steeds stijgend. Kon het organiserende team
bij de eerste twee bijeenkomsten ruim 50 deelnemers begroeten, bij het derde etentje is dit aantal
gestegen tot 69. Een mooi resultaat dat mogelijk tot gevolg heeft dat nog meer leden zich gaan
aansluiten.
Hierbij het programma voor de komende maanden. Zoals bekend worden december en januari
overgeslagen maar, opgelet!, de uitjes voor begin 2014 zijn bekend en u kunt zich al inschrijven.
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7 november: Oriëntal Green House, Aalsterweg 281 Eindhoven
Er was sprake van een misverstand. Het uitgebreid buffet kan niet worden
aangeboden voor de eerder genoemde prijs. Als PVGE lid krijgt u altijd een korting van € 3
op de normale prijs (€ 29). Er is bedongen dat de prijs € 20 wordt mits er meer dan 70
personen komen. Bij minder dan dit aantal wordt de prijs € 22,50.
7 februari: Rib en Steak House The Longhorn, Eindhovensedijk 35
Een Amerikaans gebeuren! Heerlijke spareribs die voor onze neuzen vers worden
bereid. Wees niet bang voor je tanden, het vlees kan er met het mes afgehaald worden,
maar je mag ook kluiven!! Mevr. Trude Schoormans heeft een geweldig diner voor ons
samengesteld met vlees, vis en vegetarische gerechten, omdat zij het een leuk initiatief
vindt. U hebt de keuze uit 6 voorgerechten, negen hoofdgerechten en twee toetjes.
6 maart: Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan 18 Eindhoven
Dit is nabij het Stadspaviljoen dat een oud Philips verleden heeft.
3 april: buffet bij Golden Garden, Kastelenplein Eindhoven.
In 2012 kreeg Golden Garden een prijs voor het beste authentieke Chinees restaurant in
Noord-Brabant.
De originele 'koe lou yuk' is voor ons en we krijgen koffie met een bonbon toe!
Sommige mensen zijn allergisch voor 've-tsin' dat vaak in de Chinese keuken wordt
gebruikt. Ook hier kan rekening mee worden worden.
U wordt om 18.00 uur verwacht en zoals bekend is, kunt u een introducé(e) meebrengen (wel
aanmelden).
Nog vragen?: Rita Stuijt 040-2423701
Aanmelden, uiterlijk één week van te voren, met het formulier op de laatste pagina.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstlezing 'A child is born'
Maandag 11 november, aanmelden vóór 2 november
Een dialezing met klassieke muziek en schilderkunst rond
het kerstverhaal. Weliswaar wat vroeg, maar met deze
lezing proberen wij u alvast een beetje in de kerstsfeer te
brengen.
U kijkt naar een selectie van schilderijen die gemaakt zijn
naar aanleiding van het kerstverhaal: de geboorte van het
Christuskind, het verhaal van de wijzen, Jozef en Maria etc.
Grote meesters in de schilderkunst hielden zich maar al te
graag met deze onderwerpen bezig: Rembrandt,
Rubens,Titiaan, Michelangelo, Gauguin en vele anderen.
Maar ook winterschilderingen van de Hollandse meester
passeren de revue. En dan zijn er nog de ontelbare prachtige stukken klassieke muziek. U luistert
naar gedeelten uit de Messiah, Weihnachtsoratorium en naar de machtige Gloria's van Bach en
Vivaldi.
Ook verschijnen er teksten van bekende kerstliederen op het scherm die u misschien wel
uitnodigen om mee te zingen.
Tevens zullen er kerstliederen ten gehore worden gebracht van de Wiener Sängerknaben,
John Lennon, Mahalia Jackson en anderen.
Aanmelding via het inschrijfformulier achterin dit blad.
(terug)
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Dialezing: Kleine religieuze monumenten in Noord Brabant
Maandag 9 december 2013, aanmelden vóór 1 december
Een lezing over bedevaartkapellen, veldkapelletjes,
kruisbeelden, Heilig Hartbeelden, devotietegels,
Lourdesgrotten en andere kleine religieuze
monumentjes in de provincie Noord Brabant.
Uitvoerig wordt ingegaan op het ontstaan van
diverse typen kapellen en hun functies in de
samenleving van toen en nu. Ook wordt de
diversiteit in kruisbeelden langs de openbare weg
behandeld, evenals die van de Heilig Hartbeelden.
Aan bod komen eveneens processies, bedevaarten
en nog vele andere aspecten van het 'Rijke Roomse
Leven'. Die tijd hebben veel ouderen onder ons niet
alleen gekend, maar zelfs bewust beleefd.
De lezing wordt verzorgd door Peter Vermeulen ondersteund met dia's/lichtbeelden. Hij heeft
kunstgeschiedenis gestudeerd en publiceert met regelmaat over het onderwerp kleine religieuze
monumenten.
Aanmelden via inschrijfformulier achterin dit blad.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialezing: Naar Noorwegen per boot en auto
Maandag 20 januari 2014, aanmelden vóór 10 januari
Op veler verzoek een vervolg op onze 'reis' naar de Noordkaap. Deze keer neemt de heer Heij ons
mee per boot (de Hurtigruten) en met de auto.
Vanuit Kiel varen we naar Oslo en vandaar gaan we per auto naar de stad Bergen aan de
westkust. In de avond gaan we aan boord van ons schip, de Hurtigruten, voor een meerdaagse
vaartocht langs de spectaculaire kust van Noorwegen. Onderweg zijn er een aantal excursies
onder andere naar de Noordkaap.
Na 7 dagen gaan we van boord in Kirkenis,waarna wij onze tocht per auto en met de tent
voortzetten. Nadat we het uiterste puntje van Noorwegen bij de Russische grens hebben bezocht,
gaan we weer zuidwaarts.
Zo komen we langs de rotstekeningen van Alta, het natuurgebied bij Abisko,Tromsø, de poolcirkel,
de stad Trondheim, de beroemde Atlanterhavsveien en de bekende Geirangerfjord.
Uiteindelijk bereiken we Kristiansand in het uiterste zuiden om vandaar weer over te varen naar
Hirtshals in Denemarken.
Rest ons nog circa 1000 km voor de thuisreis. Een afwisselende tocht per boot en per auto. Als u
van natuurschoon houdt dan moet u deze dialezing zeker bijwonen.
Heeft u de presentatie gezien over de Noordkaap? Deze keer wordt deze middag een geheel
ander stuk van dit prachtige land bezocht. Eveneens een aanrader!
Aanmelden via het inschrijfformulier achterin dit blad.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezingen Heemkundige Studiekring Kempenland (HSK)
In de komende maanden organiseert de Heemkundige Studiekring Kempenland twee
lezingen waar u als PVGE-lid welkom bent. Voor deze lezingen moet u zijn in de
Ronde Zaal van SG Augustinianum, van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven.
Aanvang 20.00 uur.
Aanmelden niet nodig. Toegang is gratis, wel wordt een kleine bijdrage gevraagd voor koffie of
thee. Parkeren kan gratis op het terrein Augustinianum.
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De geschiedenis van de Eindhovense prentbriefkaart (24 oktober)
Verzorgd door Jan Spoorenberg
In 1892 werd in Nederland de Postwet gewijzigd en werd het mogelijk voortaan geïllustreerde
briefkaarten te verkopen, waarop de afzender een tekst mocht schrijven: de Nederlandse
prentbriefkaart was geboren. Vijf jaar later verschenen in Eindhoven de eerste kaarten met een
foto van de stad. Al snel gingen mensen kaarten verzamelen, stads- en dorpsgezichten waren
populair. Vooral in de beginjaren trachtte de handel door veel aandacht te besteden aan de
uitvoering de consument over te halen kaarten te kopen. De periode tot ongeveer 1920 wordt om
die reden de Gouden Tijd van de prentbriefkaart genoemd.
Tijdens de lezing wordt aan de hand van een groot aantal afbeeldingen een beeld geschetst van
de geschiedenis. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de voorgeschiedenis, te beginnen bij
de brievenpost, waaruit later de briefkaart ontstond en vervolgens voorlopers van de
prentbriefkaart. Daarna wordt verdeeld over enkele periodes globaal nagegaan welke lokale,
regionale en landelijke uitgevers in Eindhoven actief zijn geweest, waar de kaarten werden gedrukt
en welke winkeliers en instellingen kaarten op de markt brachten. Soms is ook de naam van de
fotograaf bekend. Voor, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog brachten ook veel
buurtwinkeliers kaarten uit, veelal fotokaarten. De komst van de moderne offsetkaart maakte daar
in de jaren zestig een einde aan. De toen vereiste oplages waren voor de buurtwinkels te groot. In
de huidige periode leidt de prentbriefkaart in Eindhoven een kwijnend bestaan en rijst de vraag of
de Eindhovense prentbriefkaart nog een toekomst heeft.
(terug)

Het Brabantse landschap, de vorming en zijn vroege bewoners (28 november)
Verzorgd door Jan Broertjes
Rond 2,5 miljoen jaar geleden begint het Kwartair, de vierde geologische periode die bekend is
vanwege de afkoeling van de aarde waarbij een aantal ijstijden optreden.
Nederland ligt aan de rand van de Noordzee, waarin diverse rivieren uitmonden. De rivieren voor
Zuid-Nederland waren vooral Rijn en Maas; zij brachten veel afbraakmateriaal uit het hoger
gelegen achterland met zich mee. Zo ontstond een delta, het huidige Nederland. Tijdens de
ijstijden was het zo koud dat veel neerslag als sneeuw op het land bleef liggen waardoor de
zeespiegel daalde. Ook was tijdens zo’n ijstijd de bodem vrijwel permanent bevroren. Deze
ijstijden werden afgewisseld door warmere perioden, vergelijkbaar met het klimaat waarin wij nu
leven. Daarnaast was de bodem ook in beweging door opheffing en daling waarbij breuken in de
aardkorst ontstonden, hetgeen zijn uitwerking had op het geologisch product. Vooral
smeltwaterdalen tijdens de ijstijden en de aanvoer van materiaal door de wind hebben hun stempel
gezet op ons huidige landschap. Hierin vond de mens al vroeg zijn weg. Vooral deze
landschapsvormen, het reliëf, de beken en de mens krijgen aandacht in de lezing.
Jan Broertjes geboren in 1932 in Hoorn volgde een opleiding in de tuinbouw. Na enkele jaren
fruitkweker te zijn geweest, haalde hij zijn HBS diploma en ging hij werken bij de Rijks Geologische
Dienst in Brabant. Daar deed hij zijn HBO opleiding geologie. De archeologie is altijd zijn hobby
geweest, hetgeen goed van pas kwam bij zijn werk.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In de hoofdrol: Hennie Kuiper, Olympisch en Wereldkampioen wielrennen
Woensdag, 20 november ,10.00 uur, Hurksestraat 42-20
Power of Sport stimuleert jong en oud om te bewegen. Hierin is Power Plus een actief
bewegingsprogramma voor 65-plussers die het heerlijk vinden om in de
buitenlucht te bewegen, leuke mensen te ontmoeten en bovenal fit en gezond
door het leven te gaan. Op 20 november is er een uitgebreide presentatie en
proefles met als gast Hennie Kuiper. Sluiting om 12.00 uur.
In de hoofdrol met Hennie Kuiper
Vanuit verschillende takken van sport werkt Power of Sport samen met
(ex)topsporters die hun visie op verantwoord sporten helpen uitdragen. Een
van hen is Hennie Kuiper die als wielrenner en ploegleider zeer succesvol
was in de wielersport. Hij werd onder andere Nederlands, Wereld- en
Olympisch Kampioen en is onder zijn leeftijdsgenoten een groot promotor
voor bewegen. Hij komt een praatje houden over zijn leven als
profwielrenner, ploegleider en wat hem nu beweegt!
Deze presentatie wordt gehouden in ons verenigingsgebouw Hurksestraat 42-20. Neem sportieve
kleding en schoenen mee! Geheel vrijblijvend natuurlijk. U mag ook alleen maar toekijken.
Meer informatie: bel met Kari-Anne Tummers of Cathy Kleve van Power of Sport: 06 52431352 of
06 46255885.
Aanmelden
Voor 15 november met het antwoordformulier elders in dit blad of mailen naar:
jannyvrijhof@hetnet.nl). De toegang is gratis.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag 2014
Op zondag 16 maart om 20.00 uur heeft weer de jaarlijkse contactdag plaats in het Parktheater te
Eindhoven. Deze keer wordt u uitgenodigd voor de flitsende voorstelling 'Durf' van het Lichtstad
Revue Theater. Om u al vast in de stemming te brengen, de volgende informatie:
Durf!
In het begin is alles duidelijk. Je pad lijkt uitgestippeld. Je gaat naar school en ontdekt waar je
goed in bent en wat je wilt worden. Je studeert, viert feest en werkt hard. Je gaat uit huis wonen
om uiteindelijk toch weer terug bij je moeder in te trekken want dat is goedkoper. Dan studeer je af
en gaat op zoek naar een baan. Je krijgt niet wat je eigenlijk wilt, neemt wat je krijgt, doet je best
en wacht af. Je wacht op die kans, die ene, die grote…
Dan…. word je ontslagen! “Crisis”, zeggen ze, “reorganisatie en kosten besparend”.
Puck is een jonge, talentvolle modeontwerpster en weet wat ze wil. Ze kan de hele wereld aan en
gaat er voor.
To be, or not to be! That’s the Question!
‘Durf!’, is de nieuwe voorstelling van het spetterende 'Lichtstad Revuetheater'. Het vertelt een
verhaal over mensen die durven dromen, die lef tonen en er voor gaan. Geniet van het lekker
ouderwets revuetheater voor jong en oud, geheel opgepoetst en uit de mottenballen gehaald!
Revuetheater zoals u het nog nooit heeft gezien!
De toegangsprijs bedraagt € 10,- per persoon, inclusief 2 consumpties.
Kaartverkoop:
Maandag 13 januari 2014 van 10.00 – 12.00 uur, Hurksestraat 42-20
Maandag 27 januari 2014 van 10.00 – 12.00 uur, Hurksestraat 42-20.
(terug)
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NIEUWS COMPUTERGEBRUIKERS
* Circa 15 Eindhovense leden hebben deelgenomen aan de OpenOffice info-middag van 29 mei j.l.
als CGE-ers, bereidwillig verzorgd door onze Helmondse collega Koos Middeljans. Diegenen die
graag de door hem verstrekte extra OpenOffice-informatie willen hebben kunnen de EA!-redactie
een e-mail sturen.
Er wordt dan gezorgd dat de betreffende CD in uw bezit komt.
* Voor computergebruikers vermeldenswaard is zeker ook dat er op 30 oktober (20.00-22.00 uur)
een info-avond plaatsvindt over de cursussen OpenOffice, Picasa en Video Pinnacle. Hiervoor
moet u zijn in 'd'n Huijsakker', Hoofdstraat 133a (het RABO-gebouw) in Mierlo-Hout. De cursussen
worden vervolgens gegeven in de maanden november tot en met januari.
Ook leden van buiten Helmond zijn welkom op deze info-avond en aanmelden is niet nodig. Bij
voldoende belangstelling uit Eindhoven kunnen de cursussen ook hier gegeven worden.
(terug)

WELZIJN, WONEN, ZORG
Antwoord op de bezuinigingen in de zorg: WIJeindhoven
In ‘de Schouw’ van augustus jl. was bij de PVGE-leden uit de stadsdelen Tongeren (Doornakkers,
Villapark en Lakerlopen) en Gestel (Bennekel, Blaarthem en Genderdal) een brief met op de
achterkant een enquêteformulier ingesloten. Via deze enquête wilden wij te weten komen of en
hoe het gemeentelijke beleidsplan WIJeindhoven bij deze lezers zou aanslaan. Van dit onderzoek
zijn wij niet veel wijzer geworden, omdat de respons erg laag was.
Veranderingen in de zorg
In deze brief werd in het kort ingegaan op de plannen van de gemeente met betrekking tot de
zorgverlening. Deze wordt in het vervolg gebaseerd op de eigen kracht en verantwoordelijkheid
van degene die zorg vraagt. Dit wordt WIJeindhoven genoemd en is ontwikkeld op basis van de
wijzigingen die de regering m.b.t. de zorg voornemens is uit te voeren.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor Eindhoven, maar voor heel Nederland. De verzorgingsstaat
wordt omgeturnd naar een participatiestaat. Jammer dat nog niet iedereen weet wat hiermee
bedoeld wordt. Wel kan vastgesteld worden, dat de verzorging van wieg tot het graf (de
verzorgingsstaat) ten grave wordt gedragen. Het motief voor deze actie is louter een
centenkwestie, een bezuinigingsmaatregel. Dat betekent voor onze (grijze) leeftijdsgroep voor
jezelf zorgen, of er zelf voor zorgen, dat er voor je gezorgd wordt. Bezuinigen betekent dus
gewoon geen of in ieder geval minder geld uitgeven aan de zorg. Wat komt ervoor in de plaats:
PARTICIPATIE.
Het betekent ook dat de oude AWBZ grotendeels verdwijnt. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) is de wettelijke verzekering voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte of
handicap. Via deze wet worden kosten vergoed die niet door de basisverzekering worden gedekt.
Hieronder vallen o.a. kosten voor thuisverpleging en opname in een verpleeg/verzorgingshuis.
De AWBZ gaat de komende jaren in delen over naar de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). Er is hierbij sprake van decentralisatie: van het
Rijk naar de gemeentes. Dit gebeurt niet in èèn keer, maar in fases. Vanaf januari 2015 moet dit
zijn beslag krijgen.
WIJeindhoven
Zoals hierboven reeds is gemeld, is onze gemeente in een zestal wijken begonnen met de
invoering van het beleidsplan WIJeindhoven. Dit gebeurt onder het motto meer
verantwoordelijkheid leggen bij de zorgvrager en om vast in te spelen op de komende uitbreiding
van haar taak.
In de enquête hebben wij onze PVGE-leden in deze wijken gevraagd wat zij van de verandering
ondervonden en of/hoe de WMO in hun situatie werkte. Van de vele formulieren die wij
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rondgestuurd hebben, is slechts een klein aantal teruggekomen. Wat opviel in de reacties , was
dat veel mensen er nog niet aan toe waren, er nog niet van gehoord hadden , of er iets over
gelezen hadden. Betekent dit dat er in die wijken geen zorgproblemen zijn ? Dat lijkt mij niet
waarschijnlijk. Betekent dit dat men het maar op zijn beloop laat, men ziet wel wat er van komt?
Dat lijkt mij niet verstandig.
Een voorzichtige conclusie is dat WIJeindhoven nog niet zo leeft onder de inwoners van
Eindhoven. Het lijkt daarom nuttig om de ideeën achter dit plan nog eens op te noemen.
De velden waarop WIJeindhoven werkt, komen – beknopt weergegeven – hierop neer:
– controle op het eigen leven
– ondersteuning zo dicht mogelijk bij uzelf op alle gebieden, dat wil dus zeggen: op het
werk, het wonen, in de samenleving/buurt m.b.t. zorg en ontspanning
– zicht houden op wat de zorgvrager zelf kan en wat de sociale omgeving kan bijdragen
– stimuleren van de eigenkracht en van de sociale omgeving samenkracht, wat heeft u
nodig in plaats van wat hebben wij te bieden
Uitgangspunten zijn: èèn plan, èèn contactpersoon in èèn gezin die ondersteuning verleent
Tijdschema:
2012: Wijeindhoven met twee wijkteams in twee stadsdelen namelijk
1) Tongelre: Doornakkers, Villapark, Lakerlopen
2) Gestel: de Bennekel, Blaarthem, Genderdal
Oktober 2013: uitbreiding naar Stratum, Meerhoven (Strijp-west)
December 2013: uitbreiding naar Strijp-oost, Centrum wordt toegevoegd aan Tongelre
2014: de overige stadsdelen.
Wat omvat de WMO?
Deze wet biedt steun en hulp met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Tevens biedt zij ondersteuning aan mantelzorgers.
Hulp van de WMO krijgt u, als u in het dagelijkse leven moeite hebt:
 met het huishouden,
 met lopen of bewegen in en om het huis,
 met gebruik maken van het plaatselijk vervoer
 en gewoon om onder de mensen te komen (bevordering sociale verkeer).
Taak van de gemeente
Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Zij bepaalt voor een groot deel zelf hoe
zij dit invult. Als u hulp of ondersteuning vanuit de WMO wilt aanvragen, doet u dit bij de gemeente,
in ons geval dus Eindhoven. Zij bepaalt eerst of u in aanmerking komt voor deze hulp. Als dat zo
is, kunt u zelf kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of voor zorg in natura.
Met zo’n PGB kunt u de hulp waar u recht op heeft, zelf inhuren. Bij zorg in natura regelt de
gemeente deze zorg voor u .
LET OP: er wordt een eigen bijdrage gevraagd die afhankelijk is van het inkomen.
In de komend uitgaven zullen wij u over de veranderingen in de zorg blijven informeren, zodat u
niet voor verrassingen komt te staan, als u behoefte aan zorg heeft.
Louis Broos
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Om senioren te helpen bij een hulpvraag op het gebied van wonen, zorg of inkomen zijn voor OVO
vrijwilligers opgeleid die hierbij van dienst kunnen zijn (VOA's). Iemand met een hulpvraag en die
niet weet waar hij moet zijn, kan dit melden bij OVO en dan komt een VOA op bezoek om de
betreffende persoon de weg te wijzen en eventueel bij te staan.
Dit project is eind 2011 gestart. Er is sindsdien niet alleen gereageerd op directe vragen voor hulp
maar er zijn ook leden van de ouderenbonden boven de 85-jaar door de VOA's bezocht. In 2012
zijn er bijna 300 contacten gelegd door middel van dit actieve huisbezoek en daarbij blijkt dat circa
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95% van de 85+senioren zichzelf prima kunnen redden. De overige senioren hadden vragen over:
vervoersmogelijkheden, vragen op het gebied van WMO/AWBZ, financiële vragen en hulpvragen
bij administratieve zaken. Sommige vragen zijn doorverwezen naar Welzijn en VHD (Vrijwillige
Hulpdienst).
Ook in 2013 loopt dit project door en mocht u als lid van de PVGE een hulpvraag hebben dan kunt
u contact opnemen met OVO via info@ovoeindhoven.nl of 040-2573832.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe locatie spreekuur mantelzorgsteunpunt
Vanaf 13 mei houdt het Steunpunt Mantelzorg Verlicht spreekuur in de Witte Dame en is gestopt
met de wekelijkse spreekuren in het stadskantoor. Als je een vraag hebt kun je altijd binnen lopen
tijdens een van de spreekuren.
Op iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur staan
mantelzorgconsulenten voor alle mantelzorgers klaar. Een afspraak maken is niet nodig. Let op:
tijdens feestdagen en schoolvakanties is er géén spreekuur.
Dus niet meer in het stadskantoor maar in de Witte Dame, gebouw van de GGD Brabant Zuidoost.
Melden bij de balie van de GGD en de receptionist(e) zorgt ervoor dat je bij de
mantelzorgconsulent terecht komt.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Gezondheid en Zorgwijzer
Hulp nodig bij samen zorgen? Weten wat er in uw omgeving mogelijk is? Stap eens binnen
bij de Gezondheid en Zorgwijzer!
De Gezondheid en Zorgwijzer is het centrale punt in Eindhoven waar iedereen terecht kan met
vragen over informele zorg. Bij informele zorg heb je het over vrijwillige zorg, zelfhulp en
mantelzorg. Een paar voorbeelden van deze vragen zijn:
 Waar krijg ik informatie rondom mijn ziekte of beperking?
 Kan iemand mij helpen met klusjes in huis of bij mijn administratie?
 Is er een zelfhulpgroep voor mensen met een depressie?
 Ik wil op vakantie, maar wie zorgt er dan voor mijn zieke moeder?
Er zijn in Eindhoven heel veel organisaties die zorg en ondersteuning bieden aanvullend op die
van professionele organisaties. Maar lang niet iedereen kent ze.
De medewerkers van de Gezondheid en Zorgwijzer hebben tijd om mee te denken, ze hebben een
luisterend oor en een goede kennis van wat er allemaal op de markt is. Ze doen er alles aan om je
zorgvraag op maat te beantwoorden.
Je vindt de Gezondheid en Zorgwijzer in het GGD gebouw, Clausplein 10 in Eindhoven.
Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur kun je daar
zonder afspraak terecht. Mocht je toevallig in de buurt zijn, kom eens langs en stel die
vraag die je al een tijd bezig houdt. Je kunt dit ook telefonisch doen via 088 0031 244 of per e-mail:
gezondheidswijzer@ggdbzo.nl.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 november Dag van de Mantelzorg
Zorg je voor iemand uit je directe omgeving, een familielid, buur of
kennis? Dan ben je mantelzorger. Als mantelzorger zorg je voor een
naaste met een chronische ziekte of beperking of die op een andere
manier hulpbehoevend is. Kenmerkend is de persoonlijke band die je
met elkaar hebt. Vaak gaat het om langdurige zorg die meer dan
gebruikelijk is en waar je niet voor wordt betaald.
In Eindhoven zijn ruim 20.000 mantelzorgers.
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De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen maar
ondervinden ook problemen. Bijvoorbeeld het combineren van zorg met een betaalde baan of het
af en toe overdragen van de zorg of de extra kosten die het met zich meebrengt.
Op 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg, bedoeld om mantelzorgers een hart
onder de riem te steken. In Eindhoven organiseert Steunpunt Mantelzorg Verlicht activiteiten rond
de mantelzorgdag. Alle mantelzorgers die wonen in Eindhoven of zij die iemand in Eindhoven
verzorgen kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Hoofdactiviteit voor oudere mantelzorgers is
een lunchbijeenkomst in de wijk.

Info over de lunchbijeenkomsten
Je wordt ontvangen met koffie en thee en neemt deel aan de ontspannende workshop 'Wie het
weet mag het zeggen'. Hierna kun je genieten van een lekkere lunch. Het programma is van 11.00
uur tot 14.00 uur.
Maandag 4 november De Hoeksteen, Gerretsonlaan lA
Dinsdag 5 november De Dommel, Bennekelstraat 131
Donderdag 7 november De Merckthoeve, Oude Urkhovenseweg 4
Vrijdag 8 november De Jaguar, Jaguarstraat 2
Meld je aan door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen, voor 20 oktober, naar:
Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven, Antwoordnummer10422 Eindhoven of via
info@mantelzorgverlicht.nl
De bijeenkomsten zijn gratis.
Kom je met de bus, neem dan vanaf centraal station voor locatie:
De Hoeksteen; bus 1, 11, 103 of 145
De Dommel; bus 19 richting Veldhoven
De Merckthoeve; bus 5, 6 of 55
De Jaguar; bus 7, 10, 12 of 173

Speciale waardering op maat voor mantelzorgers
Dit jaar hebben Steunpunt Mantelzorg Verlicht en Vrijwilligerspunt, samen met de gemeente
Eindhoven, de handen ineen geslagen om mantelzorgers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Door verschuivingen in de zorg worden mantelzorgers en vrijwilligers steeds belangrijker om alles
draaiend te houden. En mensen die klaar staan voor een ander verdienen een pluim. Op basis van
de wensen en behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers zijn bedrijven en organisaties gevraagd
om een passende actie of product aan te bieden. Hiervan is een ruim aanbod samengesteld zodat
iedereen de waardering kan kiezen die bij hem of haar past.
In de periode van 10 november tot en met 7 december 2013 kan door vouchers gebruik gemaakt
worden van deze aanbiedingen. Vanaf half oktober staat op de website van Steunpunt Mantelzorg
Verlicht wat het aanbod is en hoe je er gebruik van kunt maken. Het enige wat je nodig hebt is je
mantelzorgpas. Heb je geen mantelzorgpas, meld je dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg
Verlicht, wij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk de mantelzorgpas in huis hebt. Ken je
mantelzorgers? Maak ze bekend met het Steunpunt zodat ook zij deel kunnen nemen aan deze
actie.
Let op, om deel te kunnen nemen aan een van de activiteiten moet je als mantelzorger
ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Hiervoor kun je contact opnemen met het
steunpunt via telefoon 088 0031 288 of via info@mantelzorgverlicht.nl
Voor vragen kun je ook terecht bij het steunpunt.
(terug)

WETENSWAARDIGHEDEN
Beelden in Eindhoven
In onze stad vind je op veel plaatsen beelden van zeer verschillende kunstenaars.
Deze keer aandacht voor de beeldhouwer Toon Slegers. Hij is geboren in Mierlo in 1929, was
werkzaam in de Weebosch, Bergeijk en overleed in 2004.

14

Hij was een autodidact. Wel ging hij in de leer bij de Eindhovense beeldhouwer Hendrik Siegers,
waarna hij twee jaar met zijn broer Piet samenwerkte. Hij schilderde ook en werd daarbij vooral
geïnspireerd door de schilder Bies, die het Brabantse Landschap vaak tot onderwerp had. De
bronzen werken van Toon Slegers zijn vaak asymmetrisch en daardoor dynamisch. Ook heeft hij
diverse plastieken gemaakt zoals de bronzen Kruisweg Staties in de Heilige Kruiskapel in
Luycksgestel. En in Eindhoven hangt een gevelplastiek in de Henri Staetslaan.
Heel bekend werd hij door de opdracht voor de
kolossale bronzen deur van de Statenzaal in het
Provinciehuis in 's-Hertogenbosch in 1971. Het geld
hiervoor werd bijeengebracht door vrijwel alle
Brabantse Gemeenten, die hiervoor een bijdrage van
een dubbeltje per inwoner leverden.
We vinden zijn beelden in diverse plaatsen in Noord
Brabant o.a. De Haan in Dommelen die helaas mei jl.
gestolen is. Maar ook in Noordwijk waar op het
voorplein van Space Expo 12 beelden van de
dierenriem staan.
In Eindhoven is het bekendst
Expansie dit beeld stond voor de
Rabobank Fellenoord maar is op
Expansie
15 augustus 2013 verhuisd in
verband met een verandering van dit terrein, het beeld is aan de gemeente
Eindhoven geschonken en krijgt een andere plaats. Ook in Eindhoven TU/e op
de derde verdieping op de afdeling Scheikundige Technologie staat een beeld
van Toon Slegers namelijk de Haan.
In de binnentuin van het Catharina ziekenhuis vinden we Ontmoeting. En bij
De Weerde, Herman Gorterlaan Horizontaal.

de Haan

Riet Poncin
(terug)

INGEZONDEN
Dagtocht naar Rotterdamse Kuip/Jenevermuseum Schiedam
Woensdag 23 oktober
Voor deze verenigingsreis zijn nog plaatsen vrij en de
inschrijftermijn is verlengd. U kunt zich nog aanmelden
met het inschrijfformulier in 'de Schouw' van
september. Ook vindt u daar op bladzijde 8 informatie
over deze dagtocht.
(terug)

Heemkundige Studiekring Kempenland (HSK):
Encyclopedie Eindhoven
Wie sluit zich bij het project aan?
Enige jaren geleden hebben enkele leden van de HSK het plan opgevat om een
Eindhoven Encyclopedie samen te stellen met het idee die in boekvorm uit te brengen. De
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Encyclopedie van Tilburg (2008) was daarbij het directe voorbeeld. Al snel moest vastgesteld
worden dat het lastig is een uitgever en voldoende financiën te vinden om een papieren publicatie
te realiseren. Daarom is er overgestapt naar het plan om tot een internetversie te komen. Hiervan
blijken verschillende, aantrekkelijke voorbeelden te bestaan zoals DeurneWiki, Bossche
Encyclopedie, WaalwijkWiki enz.
Er is een groslijst met een breed scala aan onderwerpen en thema’s opgesteld; van waterlopen,
huis- en straatnamen, fabrikanten, Philips, bedrijfsgebouwen, burgemeesters, pastoors en andere
kopstukken. Al deze lemma’s dienen nader ingevuld of uitgewerkt te worden. Al gauw blijkt dat er
voor bepaalde lemma’s niet alleen literatuur geraadpleegd dient te worden, maar vaak ook
archiefonderzoek noodzakelijk is, hetgeen een tijdrovend karwei is. Het gevolg is dat het
samenstellen en schrijven van lemma’s veel trager verloopt, omdat het aantal schrijvers
onvoldoende is.
Daarom is er dringend hulp van een groep mensen nodig, die met (historische) Eindhoven-kennis
en gevoel voor verleden en heden bepaalde onderwerpen bij de kop kunnen pakken. Ieder nieuw
verhaal wordt door de redactie – bestaande uit Jos Hüsken, Peter Thoben en Caspar van de Ven –
geredigeerd en/of gecomplementeerd. Technisch wordt de groep ondersteund door Jack Leijssen.
Wie voelt zich geroepen om aan dit project mee te werken en bijdragen te leveren? Wij kunnen
nooit mensen genoeg hebben, omdat onderwerpen en thema’s met betrekking tot Eindhoven
schier onuitputtelijk zijn. Een start is al op internet te bekijken op www.eindhoven-encyclopedie.nl.
Zodra voldoende geïnteresseerde personen zich aandienen, zal er een bijeenkomst georganiseerd
worden om de hele encyclopedieproblematiek uit de doeken te doen, zodat de gegadigden precies
weten waar ze aan beginnen en waar ze in verzeild raken. Wie heeft interesse en sluit zich aan bij
de encyclopediegroep?
Een reactie kan gestuurd worden aan info@eindhoven-encyclopedie.nl.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begijnenhofgesprekken
De begijnenhofgesprekken zijn in september weer begonnen. De bijeenkomsten hebben tot doel
een platform te zijn voor gesprekken over levensbeschouwelijke vragen vanuit een christelijke
achtergrond. Iedere belangstellende is welkom.
De komende 3 maanden staan op het programma:
20 oktober: Waar ligt de grens? Dr. Jeroen Verwiel
Stoppen of doorgaan: die afweging moet dagelijks gemaakt worden in ziekenhuizen.
Patiënten, familie en artsen staan voor die keuze. Wat is daarbij verantwoord medisch
handelen?
Dr. Jeroen Verwiel is intensivist en opleider in het Universitair Medisch Centrum Radboud in
Nijmegen. Hij zal ons uitdagen aan de slag te gaan met die vragen.
17 november: De teloorgang van christelijk geloof in Europa. Prof. Dr. Dirk de Schutter
Filosoof Dirk De Schutter, zelf geen praktiserend gelovige, betreurt de teloorgang van het
christendom in Europa. Er zijn andere jukken voor in de plaats gekomen zoals op
economisch gebied het ongebreidelde kapitalisme en in ons persoonlijk leven de
zelfontplooiing.
Wat kan de Bijbel met die schat aan verhalen, rituelen en ideeën over de
menswording van God voor ons betekenen?
15 december: Eindhoven: wat heet? Drs. Marco Aartsen (Eindhoven)
Over de stedenbouwkundige kwaliteiten van Eindhoven wordt niet altijd lovend gesproken.
Een opmerking is bijvoorbeeld dat er weinig samenhang te ontdekken valt in de
architectuur van de stad.
De Eindhovense architect Marco Aartsen, restaurateur van onder meer De Oude
Rechtbank aan het Stratumseind, gaat in deze lezing in op de vraag naar de identiteit van
Eindhoven en zijn bewoners.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10:30 tot 12:30 uur. Na een inleiding
van een uur volgt een kwartier pauze met (gratis) koffie of thee. Daarna kunnen de bezoekers met
de inleider over het behandelde thema in gesprek gaan.
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De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten, er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd van rond de € 5.
De locatie: ‘De Herberg’ is het gemeenschapshuis van Eckartdal en is voor iedereen toegankelijk.
Nuenenseweg 1, 5631KB, Eindhoven. Er is plaats voor max. 100 pers.
Er is o.a. parkeergelegenheid tegenover Eckartdal 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 parkeren, neem daarvoor de ingang aan de Amazonelaan, vandaar nog 6-8 minuten lopen.
Wie slecht ter been is kan doorrijden en achter 'De Herberg' parkeren.
Met de bus: lijn 21 of 22, nieuwe halte 'Eckartdal' en nog 5 minuten lopen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.begijnehofgesprekken.nl. Hier worden
eventuele wijzigingen doorgegeven en na afloop zijn de meeste lezingen te beluisteren.
(terug)

Elektrische fietsdag op 31 oktober
De gemeente Eindhoven heeft op 19 en 26 september twee gezellige elektrische fietsdagen voor
fietsende senioren georganiseerd. Beide dagen werden door de deelnemers met een 8+
beoordeeld. Omdat niet alle geïnteresseerden deel konden nemen op 19 en 26 september heeft
de gemeente besloten om op donderdag 31 oktober nog een elektrische fietsdag te organiseren.
Er is nog plaats voor extra deelnemers.
Ook de 3e dag wordt weer georganiseerd, in samenwerking met de ANBO, PVGE-vereniging
Eindhoven, de Fietsersbond en SOAB. Tijdens de dag krijgt u allerlei informatie en tips om veilig
en plezierig te blijven fietsen. Mocht u zelf nog geen elektrische fiets hebben dan kunt u tevens
kennismaken met de E-fiets (fiets met elektrische trapondersteuning) en verschillende E-fietsen
uitproberen. Heeft u al wel een elektrische fiets? Dan bent u van harte welkom met uw eigen fiets.
Met deze (elektrische) fietsdagen voor senioren wil de gemeente een bijdrage leveren aan de
verkeersveiligheid en het plezier van fietsende senioren in de gemeente Eindhoven. De fiets blijft
namelijk een snel, gezond en sportief vervoermiddel. De fiets is handig om boodschappen te doen,
een bezoekje af te leggen of een lekker tochtje te maken in de natuur. De gemeente biedt u de
mogelijkheid om gratis aan de (elektrische) fietsdag deel te nemen.
U krijgt:
- Een gezellige en leerzame dag met veel tips
- Afstelling van uw fiets door fietsenmaker
- Fietsvaardigheidstest op een oefenparcours
- Beweegoefeningen voor thuis door beweegdocent
- Informatiepakket van de Fietsersbond
- Mogelijkheid om diverse elektrische fietsen uit te proberen
- Kleine gezamenlijke fietstocht om bepaalde fietssituaties in de omgeving te bekijken
- Koffie en thee en verzorgde lunch
Hoe ziet de dag eruit?
U komt op uw eigen gewone fiets of uw eigen E-fiets naar de locatie. Dus ook als u geen E-fiets
heeft maar er wel één wilt aanschaffen en/of gewoon wilt deelnemen op uw gewone fiets, bent u
van harte welkom. Na ontvangst met koffie en thee krijgt u een presentatie over gebruik van de
(elektrische) fiets. Vervolgens kunt u verschillende E-fietsen uitproberen en uw fietsvaardigheid op
een parcours oefenen en vinden er reactie- en balanstesten plaats. Na de lunch gaan we een korte
fietstocht maken. De ervaring leert dat deze dag leerzaam, interessant en gezellig is.
Waar en hoe laat?
Datum: donderdag 31 oktober
Locatie: Sportpark Op Noord, Eindhoven (op de wielerbaan vlakbij de midgetgolfbaan)
Tijd: 09.45 – 15.30u (inclusief lunch)
Meer informatie of aanmelden
Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan via de Fietsersbond via
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.
Of door een mail te sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. “aanmelding (Elektrische)
fietsdag voor senioren in Eindhoven). Noteer in de mail s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd of u met de fiets/ E-bike komt en of u WA verzekerd bent.
(terug)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oud en toch assertief
Een oud vrouwtje wordt aangehouden wegens te hard rijden
Oud vrouwtje : "wat is het probleem agent?"
Agent: "U reed te hard mevrouw"
Oud vrouwtje: "Oh"
Agent: "Mag ik a.u.b. uw rijbewijs zien?"
Oud vrouwtje: " Ik had het graag laten zien als ik er een had"
Agent: "U heeft geen rijbewijs?"
Oud vrouwtje: "Nee het is ingetrokken 4 jaar geleden wegens dronken rijden"
Agent: "Ok... Mag ik uw kentekenbewijs zien?"
Oud vrouwtje: "Dat gaat niet"
Agent: "Waarom niet?”
Oud vrouwtje: "Ik heb deze auto gestolen”
Agent: "Gestolen?"
Oud vrouwtje: "Ja en ik heb de eigenaar vermoord en in stukjes gehakt"
Agent: "U heeft wat????"
Oud vrouwtje: "De eigenaar in stukjes gehakt en in boodschappentasjes gestopt,
hij ligt in de kofferbak als u hem wilt zien"
De agent kijkt de vrouw aan en loopt voorzichtig naar zijn auto en roept om versterking.
Binnen vijf minuten staan er zes politieauto's en omsingelen de oude vrouw in haar auto
Een hoofdagent loopt voorzichtig naar de oude vrouw met getrokken pistool.
Hoofdagent: "Mevrouw kunt u even uitstappen alstublieft"
Het vrouwtje stapt uit
Oud vrouwtje:"Is er een probleem agent?"
Hoofdagent: "Een van mijn agenten heeft mij verteld dat u deze auto gestolen heeft
en de eigenaar vermoord hebt"
Oud vrouwtje: "De eigenaar vermoord?"
Hoofdagent: "Jawel kunt u de kofferbak openen?"
Het vrouwtje opent de kofferbak en laat hem zien aan de hoofdagent,
de kofferbak is helemaal leeg.
Hoofdagent: "ls dit uw auto mevrouw?"
Oud vrouwtje: "Jawel kijk maar op mijn kentekenbewijs"
De agent kijkt haar verbaasd aan.
Hoofdagent: "De agent zei ook dat u geen rijbewijs had"
Het oude vrouwtje graaft en graait in haar handtas en haalt er een geldig rijbewijs en
kentekenbewijs uit en geeft beide aan de hoofdagent.
Deze controleert de papieren en kijkt haar verbaasd aan.
Hoofdagent: "Dank u wel mevrouw één van mijn agenten heeft mij hierheen geroepen en verteld
dat u geen rijbewijs en geen kenteken had, dat u de eigenaar vermoord heeft en in de kofferbak
heeft geduwd”.
Oud vrouwtje: "Ik wed dat die vuile leugenaar ook nog gezegd heeft dat ik te hard gereden heb"
De moraal: je moet geen ouwe vrouwtjes pesten!
(terug)
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INSCHRIJFFORMULIEREN
Inschrijving lezing 'A child is born'
Maandag 11 november, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
e-mail: .............................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
Telefoon: .............................................
Geeft/geven zich op voor de lezing 'A child is born' 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 2 november binnen te zijn bij het PVGE-secretariaat,
Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven
(terug)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving lezing over religieuze monumenten
Maandag 9 december om 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
e-mail: .............................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
Telefoon: .............................................
Geeft/geven zich op voor de lezing over religieuze monumenten 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 30 november binnen te zijn bij het PVGE-secretariaat,
Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven
(terug)

Inschrijving lezing over Noorwegen
Maandag 20 januari, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
e-mail: .............................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
Telefoon: .............................................
Geeft/geven zich op voor de lezing over Noorwegen 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 9 januari binnen te zijn bij het PVGE-secretariaat, Hurksestraat
42-20, 5652 AL Eindhoven (terug)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier Dag van de Mantelzorg 2013
Ik meld mij aan voor de lunch 'Wie het weet mag het zeggen' op (kruis één van deze dagen aan)
□ Maandag 4 november De Hoeksteen, Gerretsonlaan 1A
□ Dinsdag 5 november De Dommel, Bennekelstraat 131
□ Donderdag 7 november De Merckthoeve, Oude Urkhovenseweg 4
□ Vrijdag 8 november De Jaguar, Jaguarstraat 2
Ik eet:
□ Vegetarisch
□ Halal
…........................................

□ andere dieetwensen, namelijk:

Heb je bemiddeling voor oppas/opvang nodig?
□ Ja
□ Nee
De heer/mevrouw

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

Straat

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

Postcode

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

Woonplaats

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

Telefoon

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

E-mail

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

Formulier voor 20 oktober sturen naar: Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven,
Antwoordnummer 10422 Eindhoven.
(terug)

Inschrijfformulier 'Op Restaurant'
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: .....................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: ...........................................................
Postcode en plaats: ...............................................................
Telefoon (*): ...........................................................................
e-mail: ...................................................................................
Introducé, naam: ....................................................................
adres: ......................................................................................
Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant' (aankruisen wat van toepassing is) op:
 ﬦ7 november Oriëntal Greenhouse
 ﬦ7 februari Rib & Steakhouse Longhorn
 ﬦ6 maart Parkzicht
 ﬦ3 april Golden Garden
(*) Graag ook 06-nummer zodat altijd gewaarschuwd kan worden, mocht het door een calamiteit
niet door kunnen gaan.
Dit formulier uiterlijk één week voor de genoemde data opsturen naar Rita Stuijt,
Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven.
(terug)
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