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Eindhoven
Oktober 2015

EindhovenActueel!

EA!-Nr.5

Contactdag op 21 november!

Kaartverkoop op 19 oktober en 2 november van 10.00 tot 11.30 uur (Hurksestraat)

INHOUD
In deze EindhovenActueel! vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie


Onze nieuwsverzorging/wie komt ons helpen?

Algemene informatie


Woord van de voorzitter

Clubnieuws




Tai Chi is van start gegaan
De Klokkenmakersclub heeft klokken in de aanbieding
Bridgeclub

Evenementen/activiteiten




Lezing St-Petersburg volgeboekt, nieuwe lezing over Santiago de Compostela in december
Contactdag op 21 november
Op Restaurant, kerstlunch volgeboekt en eerste uitjes in 2016 zijn bekend

Welzijn, wonen, zorg


Tips tegen babbeltrucs

Ingezonden






Vier het leven: samen onder begeleiding genieten in het theater
Op bezoek bij de brandweer
Live opera/ballet in de bioscoop
Begijnenhofgesprekken, het programma voor de rest van het jaar
Ons 'autospeeltje' en wat er toch allemaal in verborgen zit (deel 2)

Door aanklikken van de blauwe hoofdstukken komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken
van (terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.

'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE afdeling Eindhoven, verschijnt in de even maanden
en wordt gepubliceerd op de website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per email
verwittigd zodra een nieuwe uitgave is gepubliceerd.
Eventuele kopij kan gestuurd worden naar de redactie (ea@pvge-eindhoven.nl).
Exemplaren om mee te nemen, liggen bij de receptie van onze locatie aan de Hurksestraat 42-20.
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AGENDA
11-10-2015
12-10-2015
18-10-2015
19-10-2015
02-11-2015
05-11-2015
09-11-2015
15-11-2015
21-11-2015
13-12-2015
13-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
28-01-2016

Begijnenhofgesprekken: Rouw
Lezing over muziek (erfenis van Columbus), De Ronde
Begijnenhofgesprekken: Geloven met gaten
Kaartverkoop contactdag, Hurkesstraat
Kaartverkoop contactdag, Hurksestraat
Op Restaurant: Oriëntal Green House
Lezing over Sint-Petersburg. De Ronde (volgeboekt)
Begijnenhofgesprekken: Over pijn
Contactdag, Lichtstad Revuetheater, Parktheater
Begijnenhofgesprekken: het Kerstverhaal verbeeld
Op Restaurant Kerstlunch (volgeboekt)
Op Restaurant Kerstlunch (volgeboekt)
Lezing over Santiago de Compostela
Algemene ledenvergadering

10.30 uur
14.00 uur
10.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
18.00 uur
10.30 uur
20.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
14.30 uur

VAN DE REDACTIE
De website van de afdeling Eindhoven is het belangrijkste kanaal om u van informatie te voorzien. Op
gezette tijden bieden we onze leden per mail de mogelijkheid om via een link daarin de nieuwste
berichten te lezen. Die krijgt u dan in uw mailbox onder 'EindhovenActueel!-Xtra'.
Op eigen initiatief onze website bezoeken kan overigens geen kwaad, wilt u 'bij de tijd blijven'. Onze
capaciteit is namelijk vrij beperkt en het kan gebeuren dat iets gepubliceerd wordt voordat we u
daarvan persoonlijk op de hoogte kunnen stellen.
De reguliere EA! – die u nu hebt opengeslagen – blijven we per mail toesturen. We hopen dat u de
verzamelde informatie lezenswaard vindt. Mocht u ideeën hebben ter verbetering, of zijn er
onderwerpen die u mist, dan horen we dat graag.

Help!

Zoals reeds gezegd onze capaciteit is beperkt. Dat heeft – anders dan we van plan waren – tot gevolg
gehad dat we u recent niet hebben kunnen attenderen op actueel nieuws op onze website. Mocht u ons
willen helpen dan bent u van harte welkom. De gemiddelde leeftijd van het redactieteam is 65+.
Weliswaar stralen we nog een jeugdig enthousiasme uit maar 'jong bloed' kunnen we goed gebruiken.
U kunt met ons contact opnemen via ea@pvge-eindhoven.nl of bellen: Jan Peerlings 0499-872796
In deze EA! de bekende rubrieken zoals Evenementen, Op Restaurant en Clubnieuws. Voor
Evenementen en Op Restaurant kunt u zich via een rechtstreekse link aanmelden. Het is niet meer
nodig om hiervoor het formulier – achter in deze editie of in 'de Schouw' – te gebruiken.
Op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen deze keer een mix aan overwegingen. De
economie bloeit blijkbaar wat op en de regering gaat cadeautjes rondstrooien maar helaas niet voor
ons. Senioren die zorg combineren met een klein pensioen blijken er volgend jaar flink op achter uit
gaan. Wij zijn kennelijk minder van belang met het oog op de verkiezingen die al weer snel naderen en
dure Rembrandts krijgen hogere prioriteit.
Ondertussen is toch nog onverwacht een vloedgolf van vluchtelingen uit Noord-Afrika, het MiddenOosten en elders op gang gekomen. Die voorlopig onstuitbare stroom ontheemde oorlogsslachtoffers,
met economische gelukzoekers ertussen, moeten we opvangen en verzorging bieden. Over de
consequenties daarvan zat geen enkel uitsluitsel in het ‘koffertje’ op Prinsjesdag. Die komen op ieders
bordje, hebben echter ongetwijfeld veel invloed op onze volgende generatie.
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Onze oproep voor een bijeenkomst over de Wlz (Wet langdurige zorg) leverde nauwelijks reacties op.
Voor ons een reden om hier van af te zien. Het betreft natuurlijk niet het leukste onderwerp. We zijn
hier als PVGE-lid kennelijk nog niet zo mee bezig, we wachten liever af 'tot dat de nood aan de man
komt' om geïnformeerd te worden.
Het totaal overziend, deze keer een kleiner leesaanbod met als voordeel dat u uw aandacht niet zo veel
hoeft te verdelen.
We wensen u veel lees plezier!
Het redactieteam

(terug)

ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter

De zomer 2015 hebben we weer achter ons gelaten en we gaan zachtjes
aan alweer richting feestdagen. De belangrijkste zaken die op dit moment
spelen zijn:
 Als afdeling Eindhoven zijn we met een nieuwe activiteit gestart, Tai
Chi zoals u elders in deze editie kunt lezen Wij hopen dat de
deelnemers hun enthousiasme continueren en dit weten te vertalen
in een nieuwe club. Vanuit ons bestuur willen we daar graag bij
assisteren.
 Het beschikbaar hebben van onafhankelijke cliëntondersteuners
vanuit de ouderenorganisaties is nog onvoldoende bekend. Deze
cliëntondersteuners helpen u op verzoek bij het 'keukentafelgesprek'
als u een Wmo-voorziening gaat aanvragen. Zij zijn onafhankelijk en
gratis beschikbaar. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u
contact opnemen met OVO: 040 2573832.
 De Quo Vadis Commissie van de hoofdvereniging heeft begin oktober haar rapport aangeboden
aan het hoofdbestuur. De definitieve versie gaat vastgesteld worden in de extra vergadering van
de Verenigingsraad in december. Begin 2016 kan dan mogelijk begonnen worden met het
implementatie traject. De rol van het hoofdbestuur zal een meer faciliterende worden. De rol van
de afdelingen zal groter worden waarbij we ons wel blijven inzetten om ons als PVGE te
profileren.
 Als bestuur zijn we ons alweer aan het voorbereiden op de algemene ledenvergadering welke
wordt gehouden op donderdag 28 januari 2016. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en
aldaar zullen wij graag uitleg geven over de consequenties van het Quo Vadis rapport.
 Tot slot nog even aandacht voor onze clubs. Het grijsgehalte van de deelnemers neemt ook daar
wat toe en in tegenstelling tot het verleden zijn nieuwe leden bij de meeste clubs welkom. Voor
onze leden die nog geen aansluiting hebben gevonden bij een van de clubs een goede reden om
deelname te overwegen (leuke activiteit, sociale contacten, opbouw eigen netwerk en bovenal
zinvolle tijdsbesteding).
 Bij het OVO (Overlegorganisatie Voor Ouderen in Eindhoven) zijn er in het bestuur enkele
vacatures ontstaan waarvoor uitgekeken wordt naar enthousiaste vrijwilligers.
Tot zover dit voorwoord.
Wim Kemps

(terug)
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CLUBNIEUWS
Tai Chi bewegingsoefeningen van start!

Een 15 tal enthousiaste deelnemers die 'besmet' raken door het enthousiasme van een 82 jarige
docent! De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen! De start is veelbelovend en Tai Chi is een
uitstekende manier om 'het bewegen' soepel inhoud te geven. In de huidige tijd blijkt dat de vitaliteit
van ouderen sterk afhankelijk is van het bewegen. Het bestuur van onze afdeling laat ons weten blij te
zijn met deze succesvolle start en hoopt dat dit uitgroeit naar een succesvolle club. De enige eis
waaraan deelnemers moeten voldoen is 'bereidheid om enthousiast deelnemer te willen worden'.
Uiteraard vraagt dit om de inzet van een paar
deelnemers die als vrijwilliger een stukje
organisatie op zich willen nemen.
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op
donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in de grote zaal
van onze locatie aan de Hurksestraat. Er is nog
ruimte voor nieuwe deelnemers. Heeft u
interesse? Neem dan contact op met onze
secretaris Willeke Meek: secretaris@pvgeeindhoven.nl of 040-2423044.

(terug)

De Klokkenmakers
Veel PVGE-leden weten dat 'de Klokkenmakers' club klokken repareert. Minder bekend
is het eigenlijke doel van deze club: het maken van oude stijl mechanisch werkende
klokken, en wel voor ieder lid één. Als een klok gereed is neemt het lid deze mee naar
huis. Als hobbyclub doen wij echter niet aan planning en met de hiernaast afgebeelde
klok zijn wij ruim zes jaar bezig geweest. Niet alle leden zijn echter in staat geweest hun
klok mee naar huis te nemen en er zijn daarom een paar exemplaren beschikbaar voor
PVGE-leden. De club vraagt daarvoor slechts een vergoeding van de materiaalkosten
zijnde € 750,-.
De klok wordt door gewichten aangedreven en hoeft slechts een keer per week
opgewonden te worden. Belangstellende leden kunnen de club bereiken per telefoon:
06 17565326 op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Desgewenst kan
dan een afspraak gemaakt worden voor het bezichtigen van deze klok.
Het adres is: Club 'de Klokkenmakers', Looyenbeemd 22, 5652 BH Eindhoven.

(terug)

Bridgeclub 'Het Schouwspel'
In januari start een nieuwe bridgecursus voor beginners. U kunt zich hiervoor nu al inschrijven, ook
leden van buiten Eindhoven zijn welkom. Bij interesse of vragen, neem dan contact op met:
A.J. Verbeek (040 2511286) of G.J. Gillesen (040 2511204).
Bovendien is er nog plaats voor aankomende bridgers op de bridgemiddagen, maandag t/m vrijdag.
Er wordt dan in competitieverband gespeeld. Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij hierboven
genoemde heren.

(terug)
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EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN
Plaats en tijd: 'De Ronde', Tongelresestraat 146, Eindhoven, aanvang: 14.00 uur.
Tenzij anders aangegeven geldt voor deze Evenementen:
Bijdrage: € 1,00 per persoon, meteen te voldoen bij binnenkomst.
Aanmelden: via de website, via de link bij ieder evenement of met het formulier achter in dit blad.
Dit 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 e-mail of telefonisch bericht. Ieder lid van de PVGE, ook
van buiten afdeling Eindhoven, is welkom.
Afmelden: Janny Vrijhof: 040 2624087.

Lichtstad Revuetheater
Op zaterdag 21 november 2015 om 20.00 uur in Parktheater Eindhoven
In het kader van de jaarlijkse contactdag brengt het Lichtstad
Revuetheater 'En nu … Revue!'. Dit is een revue waarin sketches,
liedjes, choreografie en conferences over de actualiteit worden
afgewisseld met acts van verschillende pluimage, zoals een goochelaar,
een majorettekorps en een dansgroep. Het thema van de show is
nostalgie: het verlangen naar vroeger, maar het moeten accepteren
van veranderingen en uiteindelijk tot de conclusie komen dat de
toekomst een heel mooi vooruitzicht biedt. 'En nu … Revue!' is revue
van nu, waarin traditie en vernieuwing hand in hand gaan. En waar
ouderwetse glitter en glamour, Broadway repertoire en moderne
pop/rock klassiekers elkaar ontmoeten. Een afwisselende show,
verrassend, actueel en toch ouderwets gezellig.
Kaartjes: € 15,00 inclusief pauzedrankje. Voorafgaand aan de
voorstelling en in de pauze het optreden van The Senior Jazzmen.
Kaartverkoop op maandag 19 oktober en maandag 2 november.
Op beide data van 10.00 - 12.00 uur aan de Hurksestraat 42-20, Eindhoven.

(terug)

Lezing: pelgrimstocht naar Santiago de Compostela

Maandag 14 december, aanmelden vóór 4 december
Inleider: Henk Griffioen
Na zijn pensionering is Henk Griffioen gaan wandelen naar
Santiago de Compostela. Deels om terug te kijken op een
arbeidzaam leven, maar ook om vooruit te zien naar de
nieuwe periode in zijn leven. Hoe wilde hij daarmee omgaan?
Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van deze
pelgrimstocht. Waarom lopen er al meer dan duizend jaar
pelgrims naar Santiago? Hoe is dat begonnen? Wat zijn de
verschillen tussen de vele miljoenen pelgrims uit de
middeleeuwen en uit deze tijd?
Al wandelend raakt men in de ban van deze tocht en de
spiritualiteit van een pelgrimsreis. Je komt anders thuis dan
je op weg gegaan bent. In september 2013 heeft hij de
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Camino vanuit Portugal gelopen en is hij inmiddels voor de vierde keer aangekomen in deze stad.
Opnieuw heeft de pelgrimstocht hem diep geraakt en helpt deze ervaring hem in het leven van alle
dag.
In september 2014 liet hij als reisleider twaalf pelgrims meebeleven wat het is om een keer in je leven
aan te komen in Santiago de Compostela.
Aan de hand van mooie beelden gaan we tijdens de lezing ook op reis en beleeft u mee wat zo'n
pelgrimstocht inhoudt.
Aanmelden: via www.eindhoven-pvge.nl of schriftelijk met formulier achter in deze editie.

(terug)

Op Restaurant
De laatste uitjes van dit jaar staan op het menu. Dit zijn een bezoek aan het Oriental Green House en de
jaarafsluiting met een Kerstlunch in de Rooi Pannen. Voor deze
laatste activiteit is de belangstelling overweldigend en zijn
beide dagen inmiddels vol geboekt. Helaas voor degenen die
zich nog hadden willen aanmelden.
Voor wie dit jaar nog mee wil gaan is een bezoek aan het
Oriental Green House (Aalsterweg 281) de laatste mogelijkheid.
Dit is op donderdag 5 november. Uitgebreid buffet, € 22,50
exclusief drankjes. Achter het restaurant is er ruimte om te
parkeren
Aan het programma voor volgend jaar wordt al hard gewerkt.
De 'happenings' voor februari en maart zijn al ingevuld:
 Donderdag 4 februari: Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan 18 Eindhoven. Driegangen menu, keuze
tussen vlees of vis, €16,50 exclusief drankjes.
 Donderdag 3 maart: New Century, Blixembos Overture 12, Eindhoven. Buffet (was vorige keer
goed bevallen), € 21,50 inclusief 2 glazen wijn/fris of bier + koffie of thee toe.
Parkeren in de parkeerkelder bij Albert Heijn. Er is een roltrap en lift naar boven. Parkeren achter
AH kan ook, dan even een blokje omrijden.
U kunt zich opgeven via www.eindhoven-pvge.nl of met het formulier achter in deze nieuwsbrief.
Voor algemene regels wordt u verwezen naar de website van de PVGE afdeling Eindhoven. U wordt
verzocht ruim voor aanvang (18.00 uur) aanwezig te zijn.
Heeft u zich al opgegeven en bent u toch verhinderd? Dan snel afmelden, liefst één week van te voren,
anders dienen de kosten door u betaald te worden.
Afmelden: oprestaurantpvge.ehv@gmail.com of 040 2423701.

(terug)
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WELZIJN, WONEN, ZORG
Preventietips, babbeltrucs en veilig pinnen
De laatste tijd lezen we weer veel over ouderen die slachtoffer zijn
geworden van babbeltrucs. De daders gebruiken allerlei soorten
smoezen om aan uw geld of bezittingen te komen. Ze kunnen er heel
betrouwbaar of aardig uitzien. Van deftige mannen in pakken tot
moeders met schattige kindertjes. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de
bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze
vragen u of hun kind bij u naar het toilet mag. Trap er niet in en volg
onderstaande adviezen op.
Uitgebreide informatie vindt u op de politiewebsite www.politie.nl.

Preventietips












Doe nooit zomaar open. Kijk eerst wie er voor de deur staat.
Laat nooit een onbekende in uw huis.
Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt
wat u wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld).
Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet.
Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen binnen die
een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen terwijl zij buiten wachten.
Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Een nepkoerier probeert u
bijvoorbeeld te laten pinnen via een mobiel pinapparaat. Een verkeerd pasje wordt dan
teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.
Geef nooit uw pinpas uit handen maar houd die zelf vast. Geef nooit iemand uw pincode, ook niet
aan uw bank. Uw bank zal dit nooit aan u vragen, een oplichter wel.
Vraag meteropnemers en reparateurs altijd naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel
direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en laat de persoon buiten wachten. Zoek het
nummer zelf op in het telefoonboek en bel.
Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te
dragen. Vraag daar gerust naar. Sluit altijd de deur als u geld wilt pakken. Neem uw portemonnee
niet mee naar de deur, alleen wat u wilt geven.
Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen of schoorsteenvegen, leg dan
van tevoren (schriftelijk!) de prijs vast. Anders kunnen achteraf enorme rekeningen worden
gepresenteerd.
Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. U
hebt als koper aan de deur allerlei rechten. De verkoper moet u bijvoorbeeld wettelijk 14 dagen
bedenktijd geven, zodat u nog kunt annuleren. Vraag de verkoper gerust op een ander tijdstip
terug te komen, zodat u nog met iemand kunt overleggen.

Veilig pinnen





Pinnen doet u altijd met twee handen: één hand om de code in te toetsen en één hand om het
intoetsen af te schermen.
Laat u niet afleiden. Ook niet als iemand zegt dat u bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet
vallen. Denkt u dat het geld toch van u is? Stop dit dan in uw jaszak en niet in uw portemonnee.
Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u gaat pinnen of deze persoon een stukje naar achteren
gaat. Doet hij of zij dat niet, breek dan de transactie af en vertel het winkelpersoneel waarom.
Berg uw geld en pinpas in aparte vakjes van uw portemonnee op.

Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct uw pinpas en doe aangifte bij de politie.
Bron: Nieuwsbrief 'Liever Thuis'

(terug)
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INGEZONDEN
Stichting 'Vier het Leven'
Samen uit, samen genieten in het theater
Wilt u graag weer eens een avondje uit? Ga dan met ons mee!
Onder het motto ‘Samen uit, samen genieten’ organiseert Stichting Vier het Leven theater- en
concertbezoek met begeleiding voor senioren die dit niet meer zelfstandig kunnen of durven
ondernemen. Senioren uit Eindhoven en omgeving kunnen - als gast van Vier het Leven – naar
matinees en avondvoorstellingen in het Parktheater in Eindhoven, De Schalm in Veldhoven en ’t
Klooster in Nuenen. Zij worden begeleid door een vrijwilliger; een gastvrouw of gastheer van Vier het
Leven. Tijdens een avondje uit ontstaan nieuwe ontmoetingen tussen ouderen onderling en tussen
ouderen en vrijwilligers. Een bijzondere belevenis die het voor ouderen mogelijk maakt om mee te
blijven doen.
Hoe werkt het?
In samenwerking met de theaters is een afwisselend programma-aanbod samengesteld van muziek,
toneel, opera, cabaret en concerten. Tot 3 weken vóór een voorstelling plaatsvindt, kunt u zich
aanmelden. Stichting Vier het Leven zorgt voor de entreekaarten, consumpties, de begeleiding, het
vervoer en prettig gezelschap. U hoeft verder zelf niets te doen. U betaalt de kosten van uw kaartje en
een opslag voor de organisatie en twee consumpties: koffie/thee vooraf en een pauzedrankje.
Begeleiding
Gasten van Vier het Leven worden thuis opgehaald door een gastvrouw of gastheer. Al onze
gastvrouwen en gastheren zijn betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om u een fijne belevenis te
bezorgen. De gastvrouw of gastheer neemt van te voren contact met u op, om kennis te maken en
bijzonderheden met u te bespreken.
In het theater is een tafel gereserveerd en er is ruim tijd voor een gesprek en een drankje.
Gasten van Vier het Leven krijgen 1e rang plaatsen en indien nodig wordt er voor een rolstoelplaats
gezorgd. Ook wordt rekening gehouden met andere persoonlijke wensen. Na de voorstelling worden
de gasten van Vier het Leven weer veilig thuis gebracht. De gastvrouw/gastheer begeleidt maximaal
drie ouderen bij hun avond uit. U bent dus altijd met een klein gezelschap!
Aanmelden
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag weer eens uitgaan, dan kunt u zich geheel vrijblijvend en
kosteloos aanmelden bij Vier het Leven. U krijgt dan meer informatie over de activiteiten van Vier het
Leven en het regioprogramma wordt u per post toegestuurd.
Aanmelden als Vier het Leven deelnemer in deze regio kan via het centrale telefoonnummer:
035 5245156 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur) of via email info@4hetleven.nl.
Voor meer informatie, zoals prijzen, en het jaarprogramma kunt u kijken op website
www.4hetleven.nl.
Reacties van deelnemers
 “Een concept met een gouden randje, ik voel me een koningin.”
 “Ik vind het echt heel fijn dat iemand de deur achter me dicht doet, als ik mee geweest ben met
een uitje van jullie.”
 “Ik ben al 25 jaar niet meer uit geweest, dit is echt fantastisch.”
 “Wat heb ik een heerlijke avond gehad. Dankzij jullie heeft het leven een andere wending
gekregen voor mij.”
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Programma oktober t/m november
PARKTHEATER
SCHALM
KLOOSTER
PARKTHEATER
PARKTHEATER
SCHALM
PARKTHEATER
PARKTHEATER
SCHALM
SCHALM
KLOOSTER

woensdag
zondag
zondag
dinsdag
vrijdag
woensdag
donderdag
zondag
donderdag
dinsdag
zondag

21-okt
18-okt
18-okt
27-okt
30-okt
4-nov
5-nov
8-nov
12-nov
17-nov
29-nov

Staatsopera van Tatarstan
Starklinnemann Jazz-concert
Art in Listening
Huub Stapel
Karin Bloemen
Maurice Hermans zo'n Toon
Nationale Ballet
Kempenkoor Tango
Joost Prinsen - Uurtje Literatuurtje
Philips Symfonie Orkest 85!
Lenny Kuhr

20:00
15:00
11:00
20:00
20:00
20:15
20:00
15:00
20:30
20:15
14:30

(terug)

Komt u een Broodje Brandweer eten?

Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
De brandweer in Brabant en Zeeland organiseert in de
maand oktober een gratis lunch. De lunch staat in het
teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende
ouderen. Behoort u tot deze doelgroep of zorgt u voor
een zelfstandig wonende oudere: Kom een broodje bij de
brandweer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en -vrouwen over hun vak en
krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. U kunt zich via de website
www.broodjebrandweer.nl opgeven voor de lunch op een kazerne bij u in de buurt.
Voorkomen van brand
Het voorkomen van brand is één van de belangrijkste pijlers van de brandweer. De brandweer gaat
hiervoor steeds meer de wijk in. Tijdens de lunch kunt u dan ook, samen met uw wijkgenoten, meer te
weten komen over de brandweer in uw wijk en al uw vragen stellen over het voorkomen van brand.
Want weet ú wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? Weet u wat u moet doen als er toch
brand is? Heeft u een rookmelder in uw woning en weet u waar u deze het beste op kunt hangen?
Waarom kan een blusdeken handig zijn? Weet u hoe u veilig uw woning uitkomt?
‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen rechtstreeks aan de brandweer te stellen.
Tijdens de lunch geeft de brandweer tips over rookmelders, het maken van een vluchtplan, oorzaken
van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren
zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op standby laten staan of verkeerd gebruik van elektrische
apparaten.
De bijeenkomsten zijn van 11.00 tot 13.00 uur. In Eindhoven bent u welkom op:
 dinsdag 13 oktober , Deken van Somerenstraat 2
 dinsdag 20 oktober, Avignonlaan 7
Vooraf aanmelden is nodig, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen: www.broodjebrandweer.nl

(terug)
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Live Cinema: Opera en Ballet
Wilt u live meegenieten van de mooiste opera’s en een avondvullend ballet?
Dat kan gewoon in Eindhoven.
Er worden op twee plaatsen mogelijkheden
geboden namelijk in de grote Podiumzaal van
'NatLab' en in Pathé. Live en in HD kwaliteit
kunt u hier meegenieten van opera en ballet
voorstellingen in Londen (NatLab) en in New
York/Moskou (Pathé).
NatLab
In de grote Podiumzaal van 'Natlab' is er van
september 2015 tot en met juni 2016
maandelijks een live verbinding met het Royal
Opera House/Convent Garden in Londen. Op
iedere eerst volgende zondag is er een 'encore' (herhaling).
De komende maanden staan de volgende voorstellingen op het programma:
 The Royal Ballet, donderdag 12 november, 20.15 uur en zondag 22 november (encore), 11.00 uur.
Een vierluik: Carmen, Viscera, Afternoon of a Faun, Tchaikovski Pas de Deux.
 The Royal Opera, donderdag 10 december, 20.15 uur en zondag 20 december (encore), 11.00 uur.
Twee korte opera's: Mascagni-Leoncavallo, Rusticana-Paglacci.
Prijzen bedragen € 25,00 (live) en € 22,50 (encore). Voor het bestellen van tickets moet u aan de kassa
zijn, Kastanjelaan 500. Geopend vanaf 10.00 uur, op zaterdag vanaf 12.00 uur.
Voor meer informatie en vervolg uitvoeringen: www.natlab.nl/specials.
Pathé Opera en Ballet
In Pathé worden geregeld live uitzendingen gepresenteerd vanuit New York (Opera) en Moskou
(Bolshoi Ballet). Programma voor de eerst komende maanden:
 Zondag 11 oktober: Giselle (ballet) om 17.00 uur
 Zaterdag 17 oktober: Othello (Verdi) om 19.00 uur
 Zaterdag 31 oktober: Tannhäuser (Wagner) om 17.00 uur
 Zondag 8 november : Jewels (ballet) om 16 uur
 Zaterdag 21 november: Lulu (Berg) om 18.30 uur
Voor meer informatie, bestellen van tickets en prijzen: www.pathe.nl

(terug)

Begijnenhofgesprekken
De lezingen gaan over levensbeschouwelijke vragen op het
snijvlak van cultuur, religie en samenleving. Iedere
belangstellende is welkom. De bijeenkomsten worden
gehouden op zondagen, van 10.30 tot 12.30 uur in ‘De
Herberg’ het gemeenschapshuis van Eckartdal,
Nuenenseweg 1 5631KB Eindhoven. Na een inleiding van een
uur volgt een kwartier pauze met 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.
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Het nieuwe seizoen is in september begonnen. De thema's voor de volgende gesprekken zijn:
 Op 18 oktober: ‘Geloof met gaten’, inleider Stevo Akkerman (Amsterdam)
Hoe ga je om met een ramp in je leven? Wat doet het met je geloof, wat met je relatie? Stevo
Akkerman werd geconfronteerd met de dood van zijn pasgeboren dochter. Hij schreef er een
fascinerend boek over: Donderdagmiddagdochter. Deze roman daagt de lezer uit aandacht te
geven aan de eigen manieren van omgaan met wat het leven omver gooit.
 Op 15 november: 'Over pijn', inleider drs. Joep Elbers (Nuenen)
Op zijn best is pijn een ongenode gast, die ook nog eens nadrukkelijk aanwezig is en vaak geen
aanstalten maakt om weg te gaan. Leven met pijn is op zijn minst onaangenaam. Problematisch
wordt het als pijn je leven beheerst.
In chronische pijn komen lichaam en geest samen. Dat is wennen voor zowel degene die pijn heeft,
als voor zijn omgeving én voor de behandelaar. Toch ligt juist daar de sleutel voor aanvaarding en
verlichting. Joep Elbers (psychiater) zal enkele belangrijke inzichten bespreken.
 Op 13 december: 'Het kerstverhaal verbeeld', inleider Peter Thoben (Eindhoven)
Centraal in de lezing staat de wijze waarop het kerstverhaal uitgebeeld wordt, de zogeheten
kersticonografie, met afbeeldingen van kunstwerken van de vroeg-Nederlandse schilderkunst tot
heden.
Kunstenaars hebben zich niet alleen laten inspireren door de Bijbelverhalen, maar ook door
apocriefe en legendarische verhalen. Daarnaast hebben volksfantasie, kerstspelen en teksten van
kerstliederen en verhalen invloed gehad op de weergave van kerstvoorstellingen.
Peter Thoben (kunsthistoricus) zal ook aandacht besteden aan kerstverhalen en gedichten die op
het eind van de negentiende eeuw enorm aan populariteit gewonnen hebben. Factoren als de
katholieke emancipatie en het rijke roomse leven in de twintigste eeuw en ook folklorisering en
commercie hebben hierbij een grote rol gespeeld.
Op zondag mogen bezoekers de parkeerplaats van 'de Combinatie' tegenover Eckartdal gebruiken. 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, halte 'Eckartdal'
en nog 5 minuten lopen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.begijnenhofgesprekken.nl. Hier
worden eventuele wijzigingen doorgegeven en zijn na afloop de meeste lezingen te beluisteren.

(terug)

Ons autospeeltje serieus slimmer (2)
Zoals vorige EA! editie vermeldde, verandert onze auto als
‘allemansvriendje’ toch wel erg snel. Gelukkig nog niet
ingrijpend, maar het avontuur in een autoritje is ver te zoeken:
het ‘spannende‘ is er wat af!
Binnenin letten ongemerkt allerlei ingebouwde voelertjes,
metertjes, schakelaars en sensoren op wat auto en bestuurder
doen, ook met elkaar. Veel chauffeurs zijn onbekend met die elektronische hulpjes, alhoewel ze op het
dashboard te zien zijn, of gebruiken niet alle foefjes.
Computer neemt over
Laten we van buitenaf beginnend eens kijken wat er aan onzichtbare, al dan niet uit te schakelen
elektronica in deze handgeschakelde benzineauto zit.
Benzine is trouwens een bewuste keuze vóór het milieu, die gelukkig vandaag meer en meer
bevestiging krijgt! Enkel bedrijven en kabinet zijn uit financiële motieven faliekant tegen!
Mijn auto opent zelf de deuren op een infrarood- of lasersignaal op afstand. Nieuwste, weer duurdere
types, herkennen automatisch de chip in de geavanceerde, baardloze ‘autosleutel’ in je jas. Sympathiek
knippert er dan a.h.w. een ‘welkom’, ook handig voor een snelle lokalisatie op een volle parking. In het
donker gaat soms tegelijk met de sloten de binnenverlichting al aan.

11

Persoonlijk geeft een echte sleutel meer rust, vooral wetend dat plots in regen en
duisternis de batterij op kan zijn na jaren. Zodra je de sleutel omdraait in – nu nog – het
‘startslot’, controleert de boordcomputer van de auto razendsnel allerhande zaken,
zichtbaar op het dashboard (zie foto). Meestal krijgt het merendeel de goedkeuring, zoals
de oliedruk, laadstroom dynamo, zij-, gordijn en frontale airbag (SRS), antiblokkeringssysteem remmen (ABS), dynamische stabiliteitscontrole (DSC), automatisch
tractiecontrole (ATC), anti-wielspin regeling (TCS), enz. Afwijkingen van normaal – als
(te) laag benzine-, olie-, koelvloeistof- en bandenspanningsnivo (TPMS), veiligheidsgordel
nog niet aan, te dichtbij (parkeerschakelaars) – worden knipperend onder de aandacht
gebracht. Sensoren in de stoelen activeren het waarschuwingssysteem voor de airbags
en gordels, waarvan het piepje pas stopt als de gordel is bevestigd. Blijven er
geluidssignalen dan kan simpelweg een tas op de passagierszitting de oorzaak zijn:
gewoon op de grond leggen (is veiliger ook). Een geprogrammeerde, persoonsgebonden
voorkeursinstelling van zitpositie/-houding, temperatuur en zelfs lendensteun, zit al in
menig optiepakket middels een computergeheugen.
Probeer te keren dummy
Bij het rijden op kruissnelheid houdt de cruise control op vlakke en bergachtige wegen de
snelheid feilloos aan, bij jongste automodellen intussen zelf ingrijpend door te remmen als
een voorligger te dichtbij komt. Regent het dan schakelt de sensor de ruitenwissers
zelfstandig in, ook nog eens langzamer of sneller lopend afhankelijk van de hoeveelheid
die de regensensor meet. Maar ook gaat het licht vanzelf aan bij donkerte, eventueel al
autonoom dimmend om verblinding te voorkomen. Bij een beetje bocht draait
tegenwoordig de lichtbundel van de koplampen synchroon mee met het stuur. Wil je
inhalen dan waarschuwt het RVM-systeem dat de auto afwijkt van zijn lijn terwijl anderen
eraan komen.
Mijn onmisbare navigator – of TomTom – van miniformaat voorin is vrij makkelijk te
bedienen via het aanraakscherm en vindt bijna feilloos binnen meters ook de route in de
stad, dankzij satellietjes in de ruimte. Ik wacht alleen nog op de dag dat de meestal aardige
dame met Vlaamse tongval vanuit mijn TomTom wat commandeert en vervolgens
meesmuilend uitroept: “Hee dummy je had vorige afslag moeten nemen!” Wie herinnert
zich nog dat ons eigen Philips Carin navigatie-systeem – in de beginjaren opererend
vanuit de Geldropse dependance van het echte NatLab – een forse bestelbus was met de
laadbak vol elektronica en koeling ervoor! Bij de auto van Jan Jr. gebeurt instellen nu met
je stem, in verschillende wereldtalen, waaronder Nederlands! Dat eveneens met de
draadloze telefoon, wat dat communicatiemiddel al iets veiliger maakt in je auto.
De industrie is hard op weg naar de volgende stap: een volkomen zelfstandig rijdende, futuristische auto
– waar Google, Apple, grote automerken en toeleveranciers intussen goed geld in zien – als vervanger
van menselijke piloot in de auto. Vandaag blijkt die praktijk deels al mogelijk middels de optie
automatische inparkeren tussen twee andere stilstaande voertuigen, zonder één schrammetje!
Kort samengevat: er wordt ‘stiekem’ al van alles voor je gedaan.
Zelf doen
Al schrijvend vond ik trouwens in de handleiding nog een nieuwe sensor, terwijl er op termijn
ongetwijfeld nog enkele bijgevoegd worden. Ga daarom intussen zelf voor de aardigheid eens na wat er
al in uw eigen vervoermiddel zit! Enerzijds levert dat gegarandeerd verrassingen op – zoveel ? –
anderzijds helpt dat zeker als onverwacht een piepje of waarschuwingslampje gaat werken – wat is dat
nu weer? Bij vragen wil de redactie best kijken of we uw eventuele probleempje verder uit kunnen
werken.
Laat ons binnenkort ‘ns horen, wil je? Anders handelt de volgende bijdrage over de veelgestelde vraag:
“Blijft ‘ons autospeelgoed’ lopen op benzine, elektriciteit of wordt hij hybride?”
Jan Wijers

(terug)
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INSCHRIJFFORMULIEREN
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' op
O
Donderdag 5 november: Oriental Green House. Aanmelden uiterlijk 28 november
O
Donderdag 4 februari: Parkzicht. Aanmelden uiterlijk 28 januari
O
Donderdag 3 maart: New Century. Aanmelden uiterlijk 24 februari
(*) Graag ook 06-nummer zodat altijd gewaarschuwd kan worden, mocht het diner door een calamiteit
niet door kunnen gaan.

Inschrijving lezing Santiago de Compostela
Maandag 14 december, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................

Lidnummer: ............................................

Naam: ......................................................................................

Lidnummer: ...........................................

Straat en huisnummer: .........................................................................
Postcode en plaats: .................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................
Telefoon: ......................................................................................................
Geeft/geven zich op voor de lezing over Santiago de Compostela 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 3 december in de brievenbus van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652
AL Eindhoven gedeponeerd te zijn.

(terug)
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