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INHOUD
In deze EindhovenActueel! vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie
* Een terugblik op het afgelopen jaar

Algemene informatie
* Woord van de voorzitter
* De ALV van 30 januari met een ludiek optreden
* Attentie voor kortingen als PVGE-lid
* Jas verwisseld na de lezing over nalatenschap op 16 oktober

Clubnieuws
* Badmintonclub, warm aanbevolen
* Nordic walking, opgelet er wordt op wisselende plaatsen gestart
* Midgetgolfclub, even een (winter)pauze ingelast.

Evenementen
* Op Restaurant: jaarprogramma 2014 ligt vast, u kunt al uitzoeken!
* HSK biedt een lezing aan met nostalgische kerstverhalen van en door Johan Biemans
* Lezing evenementencie: een virtuele reis door Noorwegen en een bezoek aan Toscane
* Contactdag met het Lichtstad Revuetheater. Kaartverkoop 13 en 27 januari

Welzijn, wonen, zorg
* Cliëntenorganisaties zoeken mensen die AWBZ-hulp ontvangen en mantelzorgers voor
interviews n.a.v. de komende veranderingen in de zorg
* Vrijwillige Ouderadviseur kan u helpen bij het aanvragen van een Wmo voorziening

Wetenswaardigheden
* Parkeertarieven gemeente Eindhoven gaan omhoog
* Banken hebben nieuwe regels opgesteld over internetbeveiliging
* Onze nieuwe buren 'Hilti', wat doen die?
* Keuring voor rijbewijs naar 75 jaar

Ingezonden
* Met korting naar een toneeluitvoering van 'Meer Vreugde Kern'
* Interessante lezingen in het kader van de Begijnenhofgesprekken
* Tweede versie van 'Je wordt ouder papa'
Door aanklikken van de blauwe hoofdstukken komt u direct op de juiste pagina terecht. Na
aanklikken van (terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.
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AGENDA
09-12-2013
15-12-2013
19-12-2013
13-01-2014
16/17/18-01-'14
19-01-2014
20-01-2014
27-01-2014
30-01-2014
07-02-2014
10-02-2014
16-02-2014
16-03-2014

Lezing 'religieuze monumenten', De Ronde
Begijnenhofgesprekken: 'Identiteit Eindhoven', Eckartdal
HSK: Kerstverhalen, Augustinianum
Kaartverkoop Contactdag (1), Hurksestraat
Toneel 'Cabaret d'Amour', De Schalm
Begijnenhofgesprekken: 'Flirten met God', Eckartdal
Lezing over Noorwegen, De Ronde
Kaartverkoop Contactdag (2), Hurksestraat
Algemene Ledenvergadering, De Ronde
Op Restaurant, Rib&Steakhouse The Longhorn
Lezing over Toscana en Cinque Terre
Begijnehofgesprekken: 'Opkomst en neergang religieuze cultuur'
Contactdag Parktheater

14.00 uur
10.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
14.00 uur
10.30 uur
20.00 uur

VAN DE REDACTIE
Aan het eind van het jaar is het een goede gewoonte om eens terug te kijken. Als redactie hebben
we dit ook gedaan met toch ook een blik naar de toekomst gericht.
In ongeveer 100 pagina's hebben we u op de hoogte gehouden over allerlei onderwerpen die ons
als vereniging bezig houden. Dat waren onze clubactiviteiten, met als nieuwkomer 'Op Restaurant'
die goed aanslaat en een Nordic Walkingclub die na een pril begin nu meer in de lift blijkt te zitten.
Een actie om tot een computerclub te komen is nog niet helemaal geslaagd. Mogelijk is de
'concurrentie' in het Eindhovense te groot, maar we geven de moed niet op.
Evenementen, nog steeds een paradepaardje, kreeg ook onze belangstelling. Onze voorzitter
informeerde ons over ontwikkelingen binnen de vereniging zoals het huurcontract van de locatie
aan de Hurksestraat dat per 1 januari 2014 zou aflopen, maar nu vooralsnog beschikbaar blijft voor
de 'binnenclubs'.
Op het terrein van 'wonen, welzijn en zorg' informeerden we u geregeld met name over
zorgaangelegenheden die in Eindhoven spelen. Zoals het nieuwe beleidsplan 'Wijeindhoven' dat
anticipeert op de veranderingen in de zorg (transitie AWBZ naar de Wmo en Zorgverzekering) en
in de voorbije periode getest is in 2 pilotwijken. Op een uitgevoerde enquête in de pilotwijken in
Eindhoven, waar circa 300 leden wonen, kregen we slechts 14 antwoorden terug waarvan 12
aangaven het hele project Wijeindhoven niet te kennen. De vraag blijft waarom niet? Is de PR
vanuit de gemeente onvoldoende of zijn we niet zo zeer bezig met wat ons te wachten staat op
gebied van zorgverlening? Het blijft vooralsnog een open vraag. We blijven u via
EindhovenActueel! op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. De leden die mee gedaan
hebben worden bij deze nog bedankt voor hun bijdrage.
De feestdagen Kerst en Nieuwjaar komen er aan, een tijd om samen met degenen die we lief
hebben door te brengen en even niet te denken aan de minder prettige dingen zoals de crisis
waarvan het nog onduidelijk is of een kentering aanstaande is. We kunnen alleen maar hopen dat
die niet zo lang meer op zich laat wachten. In dat licht wensen we u mooie feestdagen toe en een
goed begin van het nieuwe jaar.
Attentie
Het secretariaat van de Hoofdvereniging gaat per 18 december dicht i.v.m. de verhuizing naar
Strijp. Wij als afdeling Eindhoven blijven nog van de locatie aan de Hurksestraat gebruik maken en
het postadres blijft ook nog bestaan. Wie gewend was om aanmeldingen, voor bijvoorbeeld
evenementen, op het secretariaat af te geven, kan die nu het beste in de brievenbus bij de ingang
van het gebouw doen.
De redactie (terug)
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ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter
Op weg naar de feestdagen alweer dus bijna een jaar tot geschiedenis
verheven. Soms wordt er beweerd dat naar mate men ouder wordt de tijd
sneller gaat dat gevoel bekruipt mij ook.
Als afdelingsbestuur kunnen we het volgende melden:
 Ons verblijf op de Hurksestraat wordt na 1 januari 2014 vervolgd met
dank aan de firma Goevaers. We mogen blijven zitten met wel een
opzegtermijn van 1 maand voor het geval er zich een commerciële
partij aanbiedt voor huur. De kans daarop wordt door alle partijen op
dit moment als zeer klein beschouwd. Wel moeten alle 'binnenclubs'
in goed overleg met elkaar samen de variabele kosten opbrengen
(verwarming, schoonmaak, verlichting, etc.).
 Donderdag 7 november heb ik het succes van 'Het op restaurant gaan' mogen
aanschouwen bij Oriëntal Green House. Ruim 80 leden waren daar aanwezig. Met veel
genoegen heb ik daar de commissie onder leiding van Rita Stuijt gefeliciteerd met het
succes. Dat dit plan goed is aangeslagen bij onze leden, blijkt wel uit het aantal deelnemers
en dit belooft veel voor het komende jaar of eventueel voor de volgende jaren.
 Als bestuur hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen over de gehouden
vrijwilligersdag. Hiermee denken wij dat we op een goede manier onze waardering hebben
kunnen uiten voor de inzet van onze vrijwilligers.
 De voorbereidingen voor de ALV zijn weer in volle gang. Met alle penningmeesters van
onze clubs hebben we gesproken over de financiële stand van zaken zowel terugkijkend
als begrotingstechnisch vooruitkijkend naar 2014. Met name de 'binnenclubs' moeten hun
begrotingen aanpassen aan de op te brengen financiële lasten t.g.v. het continueren van
ons verblijf op de Hurksestraat. Deze kosten werden in het verleden door het PVGhoofdbestuur betaald, maar dat gaat het gebouw verlaten met alle consequenties van dien.
 Tot slot nodigt het afdelingsbestuur u allen van harte uit voor de komende ALV op
donderdag 30 januari in de Ronde. De agenda volgt via De Schouw.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u allen fijne feestdagen toe te wensen en een
goed en gezond 2014.
Wim Kemps
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toegift na ALV van 30 januari
Zoals al aangehaald door de voorzitter wordt u via een inlegvel in 'de Schouw' uitgenodigd voor de
jaarvergadering.
Als toegift kunt u dan om 15.30 uur genieten van een optreden van:
Berry Knapen, absurdist, of te wel tonprater
Berry Knapen is geen onbekende in het tonpraatcircuit. Hij werd maar liefst
zesmaal Brabants Kampioen en zesmaal Zuid-Nederlands Kampioen. Een
hele grote staat van dienst dus. Daarnaast is hij in de zomer te vinden op
diverse straattheaterfestivals. Hij laat zich door anderen ‘absurdist’ noemen.
Logisch, want zoiets zeg je niet snel van jezelf.
Hij was voor absurd straattheater in de wieg gelegd. Zijn ouders zagen het meteen toen hij vol
vrolijke ADHD door de box stuiterde. Met een gerust hart lieten ze hem buiten spelen. Met hem
kunt u plezier hebben, absurd veel plezier.
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Hij laat u graag schrikken, verbazen maar bovenal lachen. Berry is enig in zijn soort, een artiest
met lachgarantie.
Als afsluiting van onze jaarvergadering presenteert hij één van zijn kampioensbuuts. Dus alle
reden om hierbij aanwezig te zijn, te lachen en te genieten.
Wilt u vooraf al met hem kennismaken? Kijk dan op www.absurdist.nl.
(terug)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PVGE brengt voordeel
Net voor de inkopen bij het eind van 2013 lijkt het goed onze leden nog eens attent te maken op
het – misschien kleine, maar in deze dure tijd wel fijne - voordeel dat te halen is uit de
lidmaatschapskaart. Verschillende bedrijven – zoals vermeld op de website www.pvge.nl en in de
Schouw – geven namelijk op vertoon van uw PVGE-pas een korting bij aankoop. Dat levert u in elk
geval een weliswaar kleine compensatie voor alles wat onder een of ander voorwendsel bij ons is
‘afgeroomd’!
(terug)

________________________________________________________________________

Van wie is deze jas?
Op 16 oktober jl. hebben we voor de derde keer de interessante lezing
mee kunnen maken over nalatenschap en alles wat daarbij komt kijken,
gepresenteerd door Mevr. F. Dammers van de organisatie Cretio.
Na afloop is er echter iets niet goed gegaan, vandaar deze oproep. Er is
namelijk een verkeerde jas meegenomen. In dit geval een zwart jack met
bont gevoerd. Daarvoor in de plaats is een langere zwarte suède jas
blijven hangen.
Wil de degene die per ongeluk de verkeerde jas heeft meegenomen
rechtstreeks contact opnemen met uw gedupeerde medelid: de heer J.
Janssen, tel. 040-2516722.
Bij voorbaat dank,
Janny Vrijhof, Evenementencie PVGE-Eindhoven tel. 040-2624087
(terug)

CLUBNIEUWS
Badmintonclub 'De Zonnetjes'
In dit artikel willen wij de badmintonclub warm aanbevelen.
Wij spelen elke vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur in de
sporthal van de Technische Universiteit O.L. Vrouwestraat
1, Eindhoven.
Als je iets aan sport wilt doen en badminton lijkt je wel iets,
dan kun je altijd een kijkje bij ons komen nemen. Ook als je
nog nooit badminton hebt gespeeld.
Het is niet moeilijk te leren en alle leden staan klaar om je te
helpen.
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Dus zoek je een gezellige club, waar je tegelijkertijd beweging krijgt dan kun je altijd contact op
nemen:
Liesbeth de Vaan, 040-2123778 of e.vaan@upcmail.nl.
Ook mensen van buiten Eindhoven zijn van harte welkom.
(terug)
______________________________________________________________________________

Nordic walking
De belangstelling blijft groeien, er zijn nu zeven enthousiaste
deelnemers. Iedere maandag om 10.00 uur wordt er begonnen.
Nieuwkomers zijn uiteraard van harte welkom maar dienen zich eerst te
melden bij Ria van der Emde (06-13630620 of r.emde1948@hetnet.nl),
omdat de startplaats niet altijd hetzelfde is.
(terug)
______________________________________________________________________________________

Midgetgolfclub ‘De Golfijnen’
Met de komst van de najaarsstormen hebben we ons speelseizoen afgesloten. Ondanks dat in het
begin van de speelperiode de zon op zich liet wachten, hebben we heel wat sportieve en gezellige
middagen doorgebracht op de mooie banen van Lunet Eckartdal aan de Nuenenseweg 1 in
Eindhoven.
Op maandag 4 november vond de prijsuitreiking plaats van onze interne competitie. Bij een
drankje met wat lekkers werden de uitslagen bekend gemaakt. De wisselbekers werden door de
diverse verraste winnaars in ontvangst genomen. Onze voorzitter had een uitgebreid overzicht
samengesteld van ieders resultaten zoals het aantal gespeelde wedstrijden, de gemiddelde
behaalde slagen en de eventuele verbetering ten opzichte van het vorige seizoen.
Na een leuke quizbijdrage van een van onze leden werd de bijeenkomst afgesloten. Ter afsluiting
van het seizoen werd er op 28 november gezellig samen gegeten. In januari houden we onze
ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie. Op een leuke manier overbruggen wij zo de speelstilte.
In maart hopen we weer op veel mooi weer om het nieuwe seizoen te beginnen.
Lijkt het U ook een goed idee om sportief en gezellig in de buitenlucht te bewegen, kom dan vanaf
24 maart eens kijken. We spelen op maandag en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur.
Contact: Lucy Doorschot, 040-2421238 of fdoorschot@onsneteindhoven.nl
Riet Poncin.

(terug)

Foto: Luus Reijers
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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 in de brievenbus 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
Zoals onze voorzitter al meldde kan 'Op Restaurant' als een succes worden beschouwd. Vanaf 6
februari gaat het weer beginnen. Aanmelden en regels zijn niet veranderd, wel laat Rita Stuijt
weten om al voor 18.00 uur te komen zodat het echte begin niet wordt vertraagd.
De volgende restaurantbezoeken staan op het programma:
 6 februari: Rib&Steakhouse The Longhorn, Eindhovensedijk 35
 6 maart: Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan 18 Eindhoven
 3 april: buffet bij Golden Garden, Kastelenplein Eindhoven.
 1 mei: De Merckthoeve, Oude Urkhovense weg Eindhoven
Nog vragen?: Rita Stuijt 040-2423701
Aanmelden, uiterlijk één week van te voren, met het formulier op de laatste pagina.
(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.
Aanmelden niet nodig. Toegang is gratis, wel wordt een kleine bijdrage gevraagd voor koffie of
thee. Parkeren kan gratis op het terrein Augustinianum.
Donderdag 19 december 2013, aanvang 20.00 uur
De cultiricus Johan Biemans, geboren op 14 juli 1933 te Bergeijk, is
bekend van o.a. Brabantse volksverhalen waarvan een groot deel
geschreven in de volkstaal van zijn geboortestreek. Voor meer
informatie zie www.johanbiemans.nl. Een voordracht van Johan staat
garant voor een genoeglijke avond.
Hij geeft zelf de volgende samenvatting van zijn lezing:
Noem mij eens een tweede verhaal dat tweeduizend jaar oud is, over
iets van zó lang geleden en van zó ver weg, dat elk jaar opnieuw
verteld wordt alsof het gisteren was gebeurd. En dat niet alleen hier bij ons in Brabant, maar ook
nog eens wereldwijd. Wat was, is en blijft zo actueel en onverslijtbaar als hét kerstverhaal?
Misschien komt dat omdat het iets te maken heeft met het mysterieuze begrip vrede. Vrede waar
iedereen naar op zoek is, maar die nooit helemaal binnen bereik lijkt te zijn.
Wij Brabanders, en niet in de laatste plaats de Kempenaars, mogen terugzien op een rijke en
schone traditie. Schrijvers als Felix Timmermans en Ernest Claes, en wat dichter bij huis ook
Antoon Coolen, hebben ieder in hun tijd en op hun eigen wijze het kerstverhaal onder woorden
gebracht alsof het zich hier in onze eigen omgeving had afgespeeld. Het Kindeke Jezus in
Vlaanderen van Timmermans is nog steeds een pronkjuweel.
En als Felix Timmermans een nachtegaal is, Ernest Claes een wielewaal en Antoon Coolen een
zanglijster, dan ben ik misschien maar een gewone koekoek uit de Kempen. En ge weet het net zo
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goed als ik, een koekoek heeft maar twee simpele noten op zijn zang. Niet meer dan een terts kan
hij ermee zingen, en het is nog een kleine terts ook.
Maar ook de koekoek draagt op zijn beperkte en bescheiden wijze bij aan het lenteconcert van het
voorjaar en we zouden hem zeker missen als hij er ineens niet meer is. Er is zelfs een
koekoeksklok uitgevonden om hem maar dikwijls te kunnen horen.
Misschien is het kerstverhaal ook zoiets als het lied van de koekoek die slechts een korte tijd van
het jaar hier in onze natuur te gast mag zijn.
In mijn bundel 'Kerstmis in Brabant' vindt u de oogst van 1989 tot en met 2001, kerstvertellingen
die van jaar tot jaar aan mijn brein zijn ontsproten. Met dank aan de twee engeltjes die met hun
harpje en trompetje aan mijn gewillige en dankbare oren hun inspiratie hebben ingefluisterd.
(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
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
een geheel ander stuk van dit prachtige land bezocht. Eveneens
een aanrader!
Aanmelden via het inschrijfformulier achterin dit blad.
(terug)
______________________________________________________________________________

Multivision-Show: De Duizend Originele Kleuren van Toscana en Cinque
Terre
Maandag 10 februari 2014, aanmelden vóór 31januari
Deze presentatie wordt verzorgd door Guus Reinaertz, 20 jaar leraar geweest en sinds 1990
werkzaam als zelfstandig fotograaf. Hij presenteert deze dia-overvloei-show op aangepaste
muziek, met eigen live gesproken teksten. Fotografie is voor hem de visuele uitdrukking van zijn
gevoelens.
Men zegt, dat het kleurrijke landschap, samen met zijn kunst- en cultuurschatten, de echte rijkdom
van Toscana en Cinque Terre is. En inderdaad: deze twee gebieden bezitten dankzij hun ligging
aan de Middellandse Zee, het milde klimaat, de bijzondere vormen van hun bergen en dalen, maar
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ook door de menselijke ingrepen in het landschap, een van de meest afwisselende landstreken
van heel Europa.
Een bonte verzameling van ademberovende indrukken benadrukt de schoonheid van de grote
steden (zoals Florence, Arezzo, Siena en Pisa) met hun unieke kunstjuweeltjes. Ook de vele
schilderachtige dorpjes, prachtige oude kloosters, oogstrijpe graanvelden, zacht glooiende
hellingen die met kleine boerderijen besmukt zijn, in nevel gehulde heuvels en dalen, kronkelende
beekjes en zeer ongewone geologische formaties
worden door hem volop in het (foto-)licht gezet.
In de ‘Crete Senesi’ (zuidoostelijk van Siena) zijn
de fotogenieke rijen cipressen het enige verticale
element tussen de ontelbare kale heuvels, die
door diepe erosiegeulen getekend zijn.
Natuurlijk laten we eveneens authentieke
bewoners van dit kunstlandschap zien. Ze hebben
vaak een hele verwantschap tot hun omgeving. Ze
wonen niet alleen in, maar ook in symbiose met
hun landschap.
Bovendien bezoeken we, halverwege Pisa en
Genua aan de Ligurische kust, het geweldige
rotsachtige gebied van ‘Cinque Terre’. Dit is een cultureel en landschappelijk hoogtepunt, hoog
boven de zee en slechts 15 km lang, maar van en met een oneindige aantrekkingskracht. Deze
levendige, afwisselende vijf-dorpen-kust is met afstand het overweldigendste wat de Riviera di
Levante te bieden heeft!
(terug)
______________________________________________________________________________

Contactdag 16 maart 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
Revuetheater. 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 een verhaal over mensen die durven dromen en het lef
hebben ervoor te gaan. Een bonte verzameling kleurrijke
personen neemt je mee op een reis die jong en oud zal
aanspreken, tijdens een voorstelling vol vaart en humor met een
duidelijke knipoog naar deze tijd. Het resultaat is 'ouderwets' revuetheater, opgepoetst en voorzien
van een moderner en dynamischer jasje. Showtime op zijn best!
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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WELZIJN, WONEN, ZORG
Oproep voor interviews van cliënten die thuiszorg krijgen uit de AWBZ
Inleiding
Er verandert veel in de zorg. Veel mensen die nu
thuis vanuit de AWBZ zorg verleend wordt,
moeten vanaf 2015 een voor hen passende
zorgverlening vanuit de WMO zien te krijgen. De
gemeente is daarbij behulpzaam. Overigens zal
een deel van hen vanuit de Zorgverzekeringswet
door de zorgverzekeraar geholpen worden.
Voorafgaand aan deze veranderingen werken elf
cliëntenorganisaties samen om de behoeften
aan ondersteuning in kaart te brengen. Deze
werkgroepen bekijken ook welke dienstverleningen bij de diverse behoeften behoren. Van hun
bevindingen doen zij verslag.
Om welke hulp c.q. ondersteuning gaat het in feite?
Het is mogelijk dat iemand zich niet (of onvoldoende) in het dagelijks leven kan redden.
Bijvoorbeeld deze persoon kan zich niet zonder hulp aankleden, zijn sociale contacten zijn zeer
beperkt, hij kan niet zelfstandig met bus of trein reizen, hij kan zijn financiën niet meer zelfstandig
regelen, hij kan geen boodschappen meer doen of voor zichzelf een maaltijd bereiden.

Wat is het doel?
Bovenvermelde landelijke cliëntenorganisaties zijn op zoek naar personen die aan deze interviews
willen meewerken. Gedacht wordt aan cliënten die nu zorg ontvangen op basis van een
extramurale AWBZ-indicatie (individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging,
kortdurend verblijf e.d.), maar ook aan familieleden en mantelzorgers die hierbij betrokken zijn. De
betreffende cliënten zullen vanaf 2015 een beroep moeten doen op de WMO.
Uw ervaringen met ondersteuning en het vinden van oplossingen die passen bij uw leven zijn
belangrijk. Al die bevindingen worden bijeengebracht en in een rapport verwerkt. Dit verslag wordt
onder de lokale belangenbehartigers en gemeenten verspreid. Deze kunnen de ervaringen
gebruiken in een dialoog om zo tot een nieuw beleid en maatwerk te komen.

Hoe werkt het interview?
In 12 gemeenten, waaronder Eindhoven, wordt aan 20 cliënten gevraagd of zij medewerking aan
dit interview willen verlenen en daarin hun situatie toelichten. Dit interview vindt bij voorkeur bij de
cliënt thuis plaats (mag ook ergens anders) en het duurt maximaal 45 minuten. De deelnemende
cliënt wordt gevraagd of hij op korte termijn aan een gesprek wil meewerken en of hij in 2014 en
2015 aan een telefonisch interview wil deelnemen.

Thema’s
De onderwerpen waarover wij graag met u van gedachten willen wisselen zijn:
- welke ondersteuning (en zorg) heeft u momenteel nodig
- op welke manier u eventuele beperkingen oplost en met wiens hulp of ondersteuning
- hoe tevreden bent u met deze oplossingen
- of in uw gemeente veranderingen gaande zijn en hoe worden burgers geïnformeerd
- wat zijn uw wensen en verwachtingen naar de toekomst (de komende 5 jaar)

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Na afloop van het interview krijgt u een korte samenvatting met de vraag of u de tekst wilt nazien
op onjuistheden. De gegevens uit het eerste interview worden straks vergeleken met de resultaten
van de interviews die in 2014 en 2015 volgen.

Informatie
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Dan kunt u zich wenden tot:
Dorien Kloosterman (Platform VG) d.kloosterman@platformvg.nl; 06-46291032 of 048-1374589.
Aanmelden kan tot 1 januari 2014. (terug)
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Voorzieningen uit de Wmo
De VOA biedt hulp bij het keukentafelgesprek
Onder het motto 'Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven woningen' is in 2007 de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Mensen met een beperking
kunnen een beroep doen op de Gemeente als ze zich zelf niet meer zelfstandig kunnen redden.
Onder de ondersteuningsmogelijkheden vallen zoal hulp in het huishouden, woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen. In de nabije toekomst komen daar nog voorzieningen bij die nu nog onder
de AWBZ vallen, zoals begeleiding.
Het is de bedoeling dat voor iedereen zoveel mogelijk 'maatwerk' wordt geleverd en dat hulp uit je
eigen omgeving, als het even kan, wordt aangesproken. Een afweging, tussen wat je eigen
netwerk aan hulp kan bieden en waar de Gemeente op gepaste manier kan bijspringen, gebeurt in
het zogenaamde 'keukentafelgesprek'.
Als je meent voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen is het verstandig om je goed op
dit gesprek voor te bereiden en je te laten helpen door een familielid of bekende, die je situatie
goed kent. Mocht je niet goed weten hoe je zo een gesprek moet ingaan dan is het ook mogelijk
om hulp in te roepen van een VOA (Vrijwillige Ouderadviseur). Dit zijn senioren die hiervoor een
opleiding hebben genoten en u terzijde kunnen staan. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u
het beste contact opnemen met OVO (040-2573832 of info@ovoeindhoven.nl). OVO is een
seniorenkoepel, waar ook de PVGE lid van is en zet zich in voor de belangen van alle senioren in
Eindhoven.
In 2011 is door de projectgroep 'De Kanteling', een gezamenlijke activiteit van cliëntenorganisaties,
een handleiding uitgegeven om te gebruiken als voorbereiding op het keukentafelgesprek. Deze
brochure is nog te vinden op onze website (www.pvge-eindhoven.nl) in de linkerkolom onder het
thema 'Leefbaarheid': Wmo de kanteling. We hebben nog niet kunnen achterhalen of er een
nieuwere versie van deze brochure komt nu er het een en ander gaat veranderen in de Wmo.
(terug)

WETENSWAARDIGHEDEN
Parkeertarieven Gemeente Eindhoven omhoog
Heeft u ook dat typische ‘seniorengevoel’ de huidige maatschappij niet meer te snappen? Waar
vroeger de prijzen in een crisisperiode gewoon omlaag gingen, gaat het tegenwoordig omgekeerd.
Hoe dieper de recessie – dat woord kende we toen nog niet eens – des te meer stijgen nu vrijwel
alle prijzen.
Zo ook gaat de Gemeente Eindhoven dat met het parkeerbeleid, toch al tot de ‘top tien’ in
Nederland behorend, in de stad doen – en dat “écht niet om meer geld uit parkeren te trekken”.
Allereerst wordt het aantal plaatsen waarvoor betaald moet worden uitgebreid. Tegelijk wordt
bovendien de betaalperiode verlengd. Let dus in het vervolg voortaan op als u bijvoorbeeld bij het
Park Theater voor de van Doorne-kiosk parkeert. Daar geldt momenteel een eindtijd tot 19.00 uur,
maar de huidige betaalperiode wordt verlengd tot 21.00 uur.
’t Is maar dat u het weet!
Jan Wijers
(terug)
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Opletten bij internetbankieren
Vanaf begin volgend jaar krijgen alle in Nederland werkende banken – net als eerder de
zorgverzekering! – het recht om als uw rekening is geplunderd via van buiten indringen (als
bijvoorbeeld hacking, skimming of phishing), nog eens extra eigen risico (nu max. 150 €) in
rekening te brengen. Dat is een van de nieuwe, nu wel uniforme, regels rondom het in principe
door de geldinstituten in toenemende mate verplicht gestelde elektronisch of internetbankieren.
Banken zeggen zelf de beveiliging niet geheel op orde te krijgen, ondanks pasjes, klantspecifieke
paslezer en codes.
Vanaf 2014 zijn de belangrijkste voorwaarden en regels voor een gebruiker ten aanzien van de
veiligheid:
– Houdt uw beveiligingscodes geheim: pincodes en die voor internetbankieren en per mobiel.
- Uw computers voor digitaal zakendoen mogen enkel werken via een toegangscode.
- Laat uw bankpas niet door een ander gebruiken.
- Uw computer dient te werken met actuele software en beveiligingsprogramma's (firewalls,
virusscanners, etc). Doet u ook bankzaken on-line met smartphone of tablet dan gelden hiervoor
dezelfde voorwaarden.
- U dient regelmatig – elke twee weken aantoonbaar – uw digitale afschriften te controleren.
Het is aan te raden bij de eigen bank te informeren naar de regels die gaan gelden.
Jan Wijers
(terug)
______________________________________________________________________________

Beter een goeie buur dan een verre vriend
Als PVGE-er is u vanaf midden september op de Hurksestraat ongetwijfeld al het nieuwe logo
opgevallen op de begane grond en de donkerrode bestelwagens van onze nieuwe buur, de firma
‘Hilti’. Enige leden vroegen zich af waarvoor dit bedrijf eigenlijk staat, daarvandaan een beknopte
toelichting.
Het Hilti Center Eindhoven – dat oorspronkelijk
gevestigd
was
op
de
hoek
van
het
Afwateringskanaal/Beatrixhaven – levert de industrie
uitermate professioneel elektrisch handgereedschap
voor bewerkingen als (hamer)boren, schroeven,
(cirkel- en recipro-)zagen, slijpen, maar eveneens
industriële acculampen en stofzuigers.
De compacte, relatief lichte, rood-zwarte apparaten
van dit wereldwijd bekende merk vallen zonder meer
op door de lange levensduur onder de zwaarste
condities van de sterke elektromotoren en
verwisselbare
Lion
accu’s.
Die
laatste
krachtpakketten zijn al naargelang de inzet en
gebruiksomgeving van respectievelijk 14 V, 22 V of 36 V en daarmee heel wat hoger in voltage als
onze hobbymachientjes op batterijen. Met de handige Hilti machines beschikt elke vakman zo op
locatie voor topprestaties over grotere vermogens, die overeenkomen met een rechtstreeks – via
een vaak in de weg zittende en altijd te korte kabel – uit het net gevoede snoermachine.
Tussen haakjes: het Hilti hoofdkantoor, met eigen R&D en een belangrijk deel van de fabricage is
gevestigd in het vorstendom Liechtenstein, dicht in de buurt van de Bodensee.
Jan Wijers
(terug)
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INGEZONDEN
MEER VREUGDE KERN presenteert 'Cabaret d'Amour'
Toneelvereniging 'Meer Vreugde Kern' geeft ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan op 16, 17 of
18 januari 2014, aanvang 20.15 uur, in theater De Schalm te Veldhoven een uitvoering van de
komedie 'Cabaret d' Amour'.
Leden van de PVGE kunnen hier naar toe tegen een gereduceerde
prijs van € 10,50. Kaartjes kunt u bestellen via e-mail
mollen.gerrit@gmail.com of via 040-2526409. Met vermelding van
de gewenste datum en aantal kaartjes. Het totaalbedrag gelieve u
over te maken op rekeningnummer 15 96 95 341 t.n.v.
Penningmeester Meer Vreugde Kern te Mierlo.
De kaartjes kunt u op de avond van de voorstelling afhalen in de
stand van Meer Vreugde Kern bij de ingang van de foyer van
theater De Schalm.
Dit kluchtige blijspel speelt zich af in een oergezellig dorpscafé
ergens in Brabant. Een van de inwoners is overleden. Triest
misschien? Nee hoor! Iedereen, vooral de weduwe, is blij dat die
tiran eindelijk dood is.
Om dat te vieren besluiten de stamgasten samen met de herbergier en zijn vrouw, de pastoor, de
harmonie en de plaatselijke toneelvereniging een grandioos feest te organiseren. Het idee voor het
'Cabaret d'Amour' is geboren.
Alle dorpelingen worden ingeschakeld. Een echte! regisseur wordt aangetrokken. Men verbouwt
het café tot een heus 'Parijs' theater en iedereen doet zijn uiterste best om er een groots cabaret
van te maken.
Maar ja..., het blijven natuurlijk wel gewone dorpelingen, dus...?!
Wilt u dit mee beleven, kom dan 16, 17 of 18 januari naar De Schalm.
(terug)
______________________________________________________________________________

Begijnenhofgesprekken
De Begijnenhofgesprekken hebben tot doel een platform
te zijn voor gesprekken over levensbeschouwelijke
vragen vanuit een christelijke achtergrond.
Iedere belangstellende is welkom.
Graag aandacht voor de lezingen in december, januari
en februari.
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.
19 januari: Flirten met God
Kurt van der Velde, Leiden
Religiositeit zonder geloof heeft de toekomst, althans volgens deze meest spraakmakende
theoloog van 2013. Een prikkelende gedachte, die zeker gespreksstof zal opleveren.
Koert van der Velde is religie-journalist en godsdienstwetenschapper.
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16 februari: Opkomst en neergang van de religieuze cultuur
Leon van Liebergen, Uden
Ook Noord-Brabant, tot voor kort een toonbeeld van katholieke cultuur, is niet ontsnapt aan de
krachtige secularisering van de moderne tijd. Met de afname van de belangstelling voor kerkelijke
zaken is ook de verering van Maria op een lager pitje komen te staan.
Léon van Liebergen, voormalig directeur en momenteel conservator van het Museum voor
Religieuze Kunst in Uden, kan als geen ander uit de doeken doen hoe tegen deze achtergrond de
opkomst en neergang van het Mariageloof in onze contreien verliep.
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.
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)

Je wordt ouder papa…! II
Speelse mijmering bij 'OUD'jaar
Je wordt al 'wat ouder' als je:
– zelf zegt: “Ik ben al wat ouder”
– “oude van dagen“ in plaats van “senioren”
– je kinderen al grijs zijn of worden
– Een kleinkind hebt dat gaat trouwen
– of nog opkijkt dat het niet gaat trouwen maar samenwonen
– de inhuldiging van Juliana hebt meegemaakt
– nog weet wat een kepie is, poeties, rats kuch en bonen en taptemelk
– ruiker zegt in plaats van boeket
– vaak zegt: “Ik wil nog 'n keer”… en 't dan niet doet
– om de haverklap beweert: “Je bent zo oud als je je voelt!”
– nog weet wat die haverklap is
– een verzorgingstehuis een bejaardenhuis noemt
– vaak zegt dat je daar nog niet aan toe bent
– tegen je kleinkind zegt: “Spreek eens met twee woorden!”
– Een werkster hebt in plaats van een hulp
– de SRV man melkboer noemt
– en de Rabo bank de Boerenleenbank
– een biskwietje een kaakje
– nog Kwatta-soldaatjes hebt gespaard
– speelde met een priktol
– op houten banden hebt gefietst
– Indië zegt in plaats van Indonesië
– Melkdoppen spaarde voor de Missie of de Zending
– Als je nog weet wat 'trekken van Drees' wil zeggen
En: de tijd hebt om dit allemaal te bedenken en op te schrijven!
Met dank aan Kees Borstlap
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Foto: Ton van der Gaag

(terug)
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INSCHRIJFFORMULIEREN
Inschrijving lezing over Noorwegen
Maandag 20 januari, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
e-mail: .............................................
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 in de brievenbus van de PVGE, Hurksestraat 42-20,
5652 AL Eindhoven gedeponeerd te zijn.
(terug)
__________________________________________________________________________________

Inschrijving lezing over Toscana en Cinque Terre
Maandag 10 februari, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
e-mail: .............................................
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 30 januari in de brievenbus van de PVGE, Hurksestraat 42-20,
5652 AL Eindhoven gedeponeerd te zijn.
(terug)
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Inschrijfformulier 'Op Restaurant'
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: .....................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: ...........................................................
Postcode en plaats: ...............................................................
e-mail: .............................................
Telefoon (*): ...........................................................................
Introducé, naam: ....................................................................
adres: ......................................................................................
Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant' (aankruisen wat van toepassing is) op:
Ο 6 februari Rib&Steakhouse Longhorn
Ο 6 maart Parkzicht
Ο 3 april Golden Garden
Ο 1 mei De Merckthoeve, Oude Urkhovense weg Eindhoven
(*) 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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