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EindhovenActueel!

EA!nr.5

Vrijwilliger worden iets voor u?

VAN DE REDACTIE
Door de lockdown stonden alle activiteiten op een laag pitje. Nu de situatie weer bijna normaal is
kunnen we als PVGE-er weer meedoen aan allerlei activiteiten die door onszelf georganiseerd
worden. 'Door ons zelf' duidt op onze vrijwilligers die er voor zorgen dat alles in goed orde kan
verlopen. Waar zouden wij zijn zonder dat zij onze PVGE draaiende houden.
De vraag naar vrijwillige inzet blijft groot. Zo is te lezen in 'Woord van de voorzitter' dat het
Koepelbestuur vacatures heeft op het gebied van ICT en PR&C. Ook bij de redactie van de Schouw
ontstaan op korte termijn vacatures. Zie de betreffende oproep. Wilt u 'redactioneel' iets doen en
is De Schouw te ver? Neem dan contact op met ons: ea@pvge-eindhoven.nl.
Vrijwilligerswerk brengt weliswaar verplichtingen met zich mee, vormt echter een zinvolle en hoog
gewaardeerde tijdsbesteding die je sociale contacten verbreden en verdiepen.

Opgevallen is dat in EA! en de Schouw geregeld dezelfde informatie te vinden is. Het voordeel
hiervan is dat u een tweede kans krijgt om iets te lezen, maar het is vooral bedoeld voor die leden
die geen internetaansluiting en/of printer hebben.
De laatste keer hadden veel clubs iets te melden, mede doordat er weer van alles – bijna als van
ouds – door kon gaan. Deze keer is er minder nieuws. De biljartclub maakt melding van open
dagen en de PCC brengt de laatste nieuws over club en computer onderwerpen. Verder een
uitgebreid programma van de evenementen commissie, met een lezing die door corona was
afgezegd. Wat 'Op Restaurant' betreft, een mooie afsluiting van het jaarprogramma – waar velen
naar uitkijken – is helaas nog niet gevonden.
Wij wensen u veel leesplezier!

Uw EA! Redactieteam

'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op
de website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per e-mail verwittigd zodra een nieuwe
uitgave is gepubliceerd. Kopij kan gestuurd worden naar de redactie (ea@pvge-eindhoven.nl).
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• Lezingen over Santiago de Compostella, India en klassieke cultuur
• Op Restaurant, 4 november, Restaurant NovitÉ, Son
• Beëindiging reiscommissie
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• Affaire huishoudelijke hulp in Eindhoven
• Coronavaccinatiebewijs
• E-fietsdagen op 22 oktober en 1 november
• Site met veel nuttige info: ikwoonleefzorg.nl
Ingezonden
• Weer ver d'r op uit naar Berlijn
• Hoogvliegers binnen de PVGE (2)
• In de serie mythologie: Poseidon
• DDW-Manifestations 2021: rondleidingen, u kunt zich aanmelden
• VU-Eindhoven: cursussen over kunst en filosofie
• Begijnenhofgesprekken zijn weer begonnen
Wetenswaardigheden
• Zorgthema's, links naar informatie over zorg en welzijn

•

Pensioenen en zorg, links naar nieuwsbrieven van KG en FPVG

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

AGENDA
25-10-2021
26/27/29-10-2021
04-11-2021
15-11-2021
13-12-2021

Lezing Santiago de Compostella, De Lievendaal
Open dagen biljartclub, Oortlaan 156 Veldhoven
Op Restaurant, Restaurant NovitÉ, Son
Lezing over centraal India, De Lievendaal
Lezing over klassieke cultuur, De Lievendaal
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14.00 uur
10.00 uur
18.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

WIST U DAT EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN
Taal, Wist U dat?







minstens de helft van de wereldbevolking tweetalig is.
meertalige kinderen beter kunnen ‘multitasken’.
je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert.
het woord gezelligheid niet goed vertaald kan worden in andere talen.
Van Dale pas nieuwe woorden opneemt als ze minstens drie jaar regelmatig voorkomen.
Google translate meer dan 100 talen kan vertalen.

Bron: internet

Onverteerbaar leesvoer

Ik wist niet wat er zat in wat ik at
Toen internet nog niet zo’n draagvlak had
In heel wat voedsel schuilt het onvoorziene
En sinds ik vaak online ben, weet ik dat
Een veel gedeeld essay rond margarine
Verhaalde mij van lipo proteïne
Alsook dat margarine stof bevat
Die eveneens voor plastic blijkt te dienen
De wetenschap is op het web ontketend
Het wordt mij link na link gepresenteerd
Ach, liep ik maar wat aanvaardbaar achter
Want alles is meteen zo veel verdachter
Voor wie te grondig is geïnformeerd
Ik wordt vanzelf ooit dodelijk alwetend

Ko de Laat (2015 2e prijs Willem Wilmink dichtwedstrijd.)

(terug)
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ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter
Beste leden,
Onze vereniging PVGE-Eindhoven richt zich op onderlinge hulp en samen
actief zijn. Vrijwilligers ondersteunen in het invullen van belastingaangiftes en
advies bij keukentafelgesprekken over noodzakelijke huishoudelijke hulp, en
ook bij begeleiding uit financiële problemen. Ook geeft de computerclub haar
leden hulp bij het gebruik van PC, tablet, smartphone, etc.
We doen ook aan gezellige en leerzame activiteiten zoals Lezingen en gaan
samen 'Op Restaurant', allebei maandelijks.
Daarnaast hebben we clubs die actief zijn op allerlei gebied. Het aanbod aan
clubs is groot, bijna voor iedereen is er wel iets van zijn of haar interesse. Als
u mee wil doen aan een van de activiteiten kunt u zich wenden tot het
bestuur van de desbetreffende club.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een activiteit in het hoofd heeft waar nog geen club voor
bestaat, misschien wilt u wekelijks samen met andere fans naar de training van PSV op de
Hertgang, misschien wilt u maandelijks samen met anderen een gebouw bekijken dat een
toonbeeld is van architectuur, misschien wil u zaalvoetballen, misschien een leesclub, noem maar
op.
Als u ideeën heeft, meldt ze dan bij het bestuur en dan gaan we polsen of er voldoende
belangstelling is om een nieuwe club op te richten. En het fijne van een club binnen de PVGEEindhoven-vereniging is dat u niet naar de Kamer-van-Koophandel hoeft om zelf een vereniging op
te richten en u zelf niet het hoofd hoeft te breken over formaliteiten als de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen waar u als zelfstandige vereniging mee te maken krijgt. Binnen PVGE
Eindhoven worden al die formaliteiten richting overheid en banken door het bestuur afgehandeld
voor de clubs.
Samen met onze buurverenigingen uit Best, Nuenen en andere omliggende dorpen/steden hebben
we een website en doen we de ledenadministratie en coördineren we Public Relations en
Communicatie (PR&C). Dit wordt gedaan door de Koepel, die de lokale verenigingen deels ontlast
van deze activiteiten, dan hoeven we dat niet allemaal zelf te doen.
Maar er is wel mankracht nodig (vrijwilligers) die dat binnen de Koepel willen doen en er zijn nu
twee vacatures, een voor ICT en de andere voor PR&C. Als u wekelijks een uur of twee tijd heeft
voor het werk zelf en maandelijks een extra halve dag voor bestuursvergaderingen en u heeft
interesse in ICT of PR&C neem dan a.u.b. contact met me op.
Ik wil u hier ook graag attenderen op de
mogelijkheid om als klant van de RABO uw
vereniging te steunen. Er is de op de RABO
website een tab ClubSupport waar u PVGE
(Eindhoven) kunt kiezen waardoor onze
vereniging financiële steun kan krijgen.
Alvast dank voor uw bijdrage.
Tot slot dank aan de redactie van EindhovenActueel! voor weer een mooie en verbindende editie
van EA!

Sjoerd Sjoerdsma

sjoerd@sjoerdsma.net
(terug)
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Welkom aan nieuwe leden!
We zijn blij met de nieuwe leden die zich de
afgelopen twee maanden hebben aangemeld!
Hr.
Mw.
Hr.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Mw.
Mw.

Jan Art
Ria Bastiaanse
Bennie van den Berk
Fransien van den Berk
Petra van den Bogaart
Bep van den Broek-Hoeks
Ine Engelen
Annemieke van Gastel-Hems
Willemien Geuze
P. Griffin
Ria Groenendijk
Ans van Hartevelt-Coppus
Tine van der Heijden
Mia Hesemans-van de Wiel
Henk Keeris
Paul Knaapen
Bart Kuiper
Marcella van der Linden-van Geenen
Netteke van Loenen-Pomper

Mw.
Mw.
Hr.
Mw.
Mw.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

Nieuwe flyer PVGE-Eindhoven
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Luciën Maessen
Rian Mandigers
Harry Mengelers
Corrie Mengelers-Meijboom
Luciene Pontes de Miranda
Toon Schrederhof
Michael Smit
Diny Smits-Hoeks
Ben Speldenbrink
Truus Stadler-Guns
Annelies Tielemans-v.d. Laar
Ankie De Vries
Maike van de Waart-Broens

Er is een nieuwe flyer beschikbaar voor iedereen die op een of andere manier reclame wil maken
voor onze vereniging. Een betere bekendheid kan geen kwaad, we zien ons ledental langzaam
dalen en dat is niet iets wat we met z'n allen moeten willen. Als in gesprekken met kennissen of
vrienden de PVGE ter sprake komt is het handig om flyers beschikbaar te hebben. Ook kunt u
misschien flyers neerleggen op plaatsen waar senioren komen. bijvoorbeeld in wijkgebouwen.
Zegt u:”Daaraan doe ik mee”, dan kunt u flyers aanvragen bij onze secretaris: secretaris@pvgeeindhoven.nl of 040 2423044.

De Schouw zoekt redactieleden

Na een aantal jaren als vrijwilligers te hebben gewerkt aan het vormgeven van De Schouw, vinden
de hoofdredacteur/eindredacteur en de opmaakster het tijd om hun aandacht te verleggen naar
ander vrijwilligerswerk. Daarom is de redactie op zoek naar hun vervangers.
De belangrijkste taak van de hoofdredacteur/eindredacteur is het bepalen van de inhoud van De
Schouw. Hij doet dit altijd in overleg met de redacteuren, die allemaal hun eigen aandachtsgebied
hebben.
De opmaak wordt al jaren gedaan met het programma Publisher. Wanneer een opvolger/-ster met
een ander opmaakprogramma wil/kan werken, is dit natuurlijk ook mogelijk.
De redactie komt twee maal per twee maanden een ochtend bijeen voor overleg.
De gedachtewisseling over de artikelen gebeurt via e-mail. Sommige artikelen worden door
redacteuren geschreven, een aantal andere bijdrages worden aangeleverd door de diverse PVGEverenigingen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in een van de werkzaamheden, kunt u informatie vragen bij een
van de redactieleden. Telefoonnummers en e-mailadressen vindt u vooraan in De Schouw.
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(terug)

CLUBNIEUWS

Open dagen biljartclub 'De Doorschieters'
Op 26, 27 en 29 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Biljartclub 'De Doorschieters', onderdeel van de PVGEEindhoven, zoekt nieuwe leden. Wij zijn een biljartclub
voor mensen boven de 50 jaar, die als doel heeft om
recreatief te biljarten.
Wij spelen van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00
uur in Biljartcentrum 'La Carambole', Oortlaan 156 te
Veldhoven. Op maandag en donderdag kunnen we alleen
in de ochtend terecht tot 12.30 uur. Wij beschikken over
vier biljarts en een matchtafel.
Er is een variabel aanbod. Zo is het mogelijk om op dinsdagochtend deel te nemen aan een
interne ‘libre-competitie’. De speelsterkte ligt tussen de een en drie gemiddeld. Op
woensdagmiddag kan er ook deelgenomen worden aan een ‘3-bandencompetitie’ op 2
matchtafels. Beide competities lopen van september t/m april. Op de overige dagen is het ‘vrij
biljarten’ en kunt u spelen met clubleden die dan aanwezig zijn.
Op 26, 27 en 29 oktober hebben wij open dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Kom op die open dagen
eens vrijblijvend kijken om kennis te maken en een partijtje te spelen.
Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen via DeDoorschieters@gmail.com, of telefonisch
met ons secretariaat: 06 57705323

Secretariaat: Jan Verbeek

(terug)

PCC nieuws

Onze gewone activiteiten lopen weer, weliswaar nog wat geremd, maar
…. er zit tenminste weer leven in, na al die tijd. Het was goed te merken
dat de leden blij zijn met het feit dat er wat meer vrijheid is gegeven.
Liefst twee presentaties zijn er alweer gehouden, een over de net zo
zeker als de winter op ons af komende versie Microsoft WINDOWS 11 de
ander over het wachtwoorden beheren middels ‘Bitwarden’. Maar ook de
Helpdesk en de maandelijkse Inloop (13.30-16.00 uur) zorgden voor een
in alle opzichten aardige en ontspannen herstart. Dat eerstens op de
bekende locatie ‘het Slot’ in de Genderbeemd op 6 en 18 september. Echter evengoed in het
nieuwe activiteitencentrum ‘Orka’, vrijwel de hele dinsdag 15 september op het Hofke in Tongelre.
Dat bevindt zich niet eens zover van het oude vertrouwde ‘de Ronde’, dat definitief is gesloten om
onder andere op termijn woningbouw te plegen. Nogal wat actieve computergebruikers onder
onze leden gaven meteen acte de présence. Het momenteel door allerlei regels nog beperkte
aantal plaatsen was in een mum van tijd helemaal volgeboekt, wel door tevoren aanmelden.
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Windows 11 komt er aan
Zo’n 30 HCC en PCC deelnemers uit onze regio
kregen een met Limburgse vlaai versierd kijkje
vooraf op de al iets langer geplande lancering
van Microsoft Windows 11. Uit de doeken werd
gedaan wat dat gaat beteken in hardware en
software opzicht voor de gebruiker, voor zover
nu bekend. De introductie wordt medio oktober
voorzien. In ieder geval belooft de fabrikant
voor het nieuwe systeem weer een
ondersteuning van zo’n 10 jaar, snellere
werking en een – tegenwoordig hard nodige –
tot wel viermaal veiligere werking in de
praktijk. Daarvoor worden wel hogere eisen
gesteld aan de gebruikte apparaten.
Verschillende controlemogelijkheden of ‘checks’ worden geleverd om je bestaande PC, laptop en
eventuele andere mobiele apparatuur te testen of die voor W11 geschikt is. Zeker de komende
jaren wordt Windows 10 altijd nog ondersteund ondermeer met nodige updates.
Zodra de lancering zekerder is, gaan we je vraag “Overgaan wel of niet” helpen oplossen.
Orka locatie gewild
De voor ons nieuwe, meer minimalistisch
opgezette zalen van dit inwendig opvallend
‘blauwe’ centrum – tegenover de Lidl op het
Hofke – hebben een eerste ‘proeve van
bekwaamheid’ doorstaan, bleek uit de
reacties. Uiteraard is het aan alle kanten nog
wat wennen met de hier geboden
mogelijkheden. Dat gaat echter
gegarandeerd goed komen, zoals eerdere
ervaring leert. Diverse leden – al of niet
tevoren aangemeld – riepen op de nieuwe
locatie echter al de hulp in van het aanwezige, bekende team van specialisten. Hierbij ging het
over vraagstukken als niet goed-werkende software of apparaten en bijvoorbeeld om met een
slimme methode ergens de niet voldoende Wi-Fi dekking te omzeilen. Zelfs het onderwerp
cursussen kwam aan de orde in combinatie met de Bieb.

Colette, Frans en Jan
Bestuur PCC

Digitaal ABC

Onze tegenwoordig o zo digitale wereld kent nogal wat door ons vrijwel klakkeloos overgenomen
begrippen denk maar eens aan de klassiekers zoals: internet, personal computers, smartphones,
harddisk, …, etc. Die vaktermen of speciale benamingen zijn voor het overgrote deel van EngelsAmerikaanse oorsprong en worden vrijwel maandelijks aangevuld met nieuwe omschrijvingen.
Het lijkt geen gek idee om een poging te wagen om wat begrippen uit het huidige – nu al heel
volle – digitale alfabet voor geïnteresseerde leden iets meer te verduidelijken of op te frissen. Bij
deze de eerste vier met een betrekkelijk willekeurige en beperkte greep uit A, B, C en D.
A:

•

ACCOUNT: een zelf te kiezen – wel onthouden! – combinatie van gebruikersnaam en
wachtwoord die toegang geeft tot een specifieke mogelijkheid of dienst op internet (PS:
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•

B:

C:

•

BACKSPACE: de knop op het toetsenbord die je de mogelijkheid biedt om – als het
ware‘teruglopend’ – tekst en/of bestanden te wissen.

•

CURSOR: dat af en toe moeilijk zichtbare pijltje dat aangeeft waar je bent op het scherm,
of naar toe wilt in een tekst. Is naar wens of behoefte aan te passen op breedte, kleur, wel
of niet knipperend, etc.
CHAT(TEN): de mogelijkheid om direct weergegeven, korte berichtjes met een
afgesproken groep uit te wisselen, bv. tijdens een on-line bespreking of presentatie.

•
D:

zo’n aanmelding kan meer info over je als gebruiker bevatten).
ADOBE: naam van de oorspronkelijke software ontwikkelaar van handige en veel gebruikte
programma’s zoals Adobe Acrobat Reader DC om o.a. PDF tekstbestanden te openen,
lezen, corrigeren en te printen.

•
•

•

DELETE: het normale commando – met gelijknamige toets – voor het geval je –
nakomende – tekst, spaties en/of bestanden wilt wissen – al of niet gemarkeerd.
DOMOTICA: veelomvattende koppeling van digitale programma’s en sensorgestuurde
apparaten om onze leef- en woonomgeving – ook op afstand – te automatiseren,
bijvoorbeeld de deurbel koppelen met je smartphone, screens en huisverlichting binnen en
buiten. Komt ondermeer in de seniorenwereld sterk opzetten richting aanwezigheids-,
beveiligings- en medische controle.
DOWNLOADEN: het voor gebruik naar je PC, laptop, tablet of mobiele telefoon halen van
beeld-, geluids- en tekstbestanden vanaf internet.

Volgende keer wat meer duidelijkheid vanaf de letter E

JW
PS: Wie wat meer aandacht wil hebben voor een voor haar of hem onbekende vakterm uit de
computerwereld, staat het vrij die in te sturen naar de EA! redactie ea@pvge-eindhoven.nl.
We gaan dan ons best doen meer licht in de duisternis te brengen!
(terug)

EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN
Lezingen/evenementen

Tenzij anders aangegeven geldt voor de Evenementen:
Plaats en tijd: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven, aanvang 14.00 uur.
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij binnenkomst.
Aanmelden: Via www.pvge-eindhoven.nl/evenementen of met het formulier in de Schouw.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Als de zaal is volgeboekt krijgt
u per mail of telefonisch bericht. Ieder lid van de PVGE, ook van buiten Eindhoven, is welkom.
Afmelden: Janny Vrijhof, 040 2624087.

Lezing: De Spaanse Jacob, de weg van
de pelgrim naar Santiago de
Compostella
Maandag 25 oktober 2021 om 14.00 uur,
inschrijven voor 19 oktober
Inleider: Frans Loos
Deze lezing geeft zeker geen verslag van een
voettocht naar Santiago de Compostella, maar
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geeft een inzicht hoe deze tochten zijn ontstaan.
De pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, naar het graf van Jacobus, is een heel bijzondere.
Eeuwenlang zijn honderdduizenden pelgrims naar het graf van Jacobus de Meerdere getrokken om
er te bidden en zo dichter bij God te komen.
Rond 1100 ontstond een middeleeuws toerisme. De pelgrims kwamen uit heel Europa met als doel
Santiago. Men trok in grote gezelschappen. Dat verhoogde niet alleen de gezelligheid, maar kwam
ook de veiligheid ten goede. De symboliek van de pelgrimage naar Santiago houdt in dat het heil
niet alleen in het Oosten, in het Heilige Land te vinden is, maar ook in het Westen, precies de
andere kant op.
In onze tijd is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor Santiago, een modern cultureel
toerisme.
Tijdens deze lezing komen de godsdienstige en kunsthistorische waarden uitgebreid aan de orde.
Er zal ook veel aandacht geschonken worden aan de legende en zijn rijke achtergrond.
Uiteraard wordt deze lezing verlevendigd met behulp van dia’s.

Lezing: van Delhi naar Mumbai door centraal India
Maandag 15 november 2021 om 14.00 uur, aanmelden voor 7 november
Inleider: Henny Looren de Jong
Een reisindruk van de mysterieuze hindoe taferelen
op de ‘ghats’ van de oudste heiligste steden als
Uijain, Maheshwar en Hampi.
We volgen de pelgrimsroute over het heilige
riviereiland van Omkareshwar, lopen mee met de
pelgrimgangers naar de heilige bron Jata Shankar
en de Shiva-tempel van Chauragarth en maken
onderweg kennis met de rituelen van de sadhoe’s.
We brengen een bezoek aan de majestueuze
paleizen van Gwalior en Mandu, de erotische
tempels in Khajuraho, de ruïnes bij Hampi en de
idyllische hippiestrandjes bij Gokarna. Bezoeken
hectische steden als Delhi, Bopal, Hyderabad en Mumbai.
We starten in Delhi om te eindigen in Mumbai waar we kennis maken met de Dobighats en de
dabbawalllah’s, waarna we afsluiten in de wijk Colaba.
Kortweg een ontmoeting met India en religies als Hindoe, Moslim, Jain en Boeddhisme.

Lezing: Klassieke cultuur is overal

Maandag 13 december 2021 om 14.00 uur.
Aanmelden voor 4 december
Inleider: Hans Teuwen
Mijn lezing, of beter mijn verhaal, gaat over
elementen in ons dagelijks leven die op de een of
andere manier te maken hebben met de klassieke
Griekse en Romeinse cultuur. Daar zijn er meer van
dan je zou denken. De namen van voetbalclubs als
Ajax en Heracles liggen voor de hand. Maar minder
voor de hand liggen merken als Asics en Nike. Echt
heel dagelijks is de klassieke cultuur te vinden in
onze portemonnee: de euro en wat denkt u van dit stukje waarvoor ik het alfabet gebruik? Sport
en theater danken we via lange wegen aan de oude Grieken en een van onze schoolsoorten heet
gymnasium. Dit zijn maar een paar voorbeelden waarover ik wil vertellen op deze bijeenkomst. Ik
hoop velen van u daar te treffen.
(terug)

10

Op Restaurant

Als gevolg van de corona-epidemie is in de voorbije
maanden het programma enkele keren gewijzigd maar
ondanks dat is er toch nog een programma samengesteld
dat in de smaak is gevallen. Voor de rest van het jaar wordt
het volgende aangeboden:
•

Donderdag 4 november, Restaurant NovitÉ,
Kanaalstraat 1, Son.
Aanmelden voor 29 oktober.
Driegangendiner voor € 25,00. Parkeerplaats aanwezig.
Aanvang 18.30 uur. Er wordt
verwacht dat u ruim op tijd
aanwezig bent. Het team is er al
ruim van tevoren om u welkom
te heten.
Aanmelden
Via www.pvge-eindhoven.nl of
met het formulier in de Schouw.

Afmelden
We willen u nog speciaal attent
maken op de regels rondom
afmelden: bij afmelden korter
dan één week van tevoren dient
u toch het diner te betalen. U
mag altijd zelf iemand vinden om
uw diner over te nemen, neem contact op met Rita. U kunt zich afmelden via 040 2423701 of 06
40671920 of oprestaurantpvge.ehv@gmail.com.

Beëindiging reiscommissie

In 2017 zijn wij begonnen om nieuw leven te blazen in een opgeheven reiscommissie. In de
opstartfase hebben wij diverse leuke dagtochten en een meerdaagse reis georganiseerd. Helaas
toen kwam Corona en viel alles stil.
Nu er weer mogelijkheden zijn en wij diverse dagtochten in ons programma hebben, zijn de
meeste PVGE-leden terughoudend om zich aan te melden voor een dagje uit. Ondanks het feit dat
we coronaproof kunnen reizen is de belangstelling minimaal, daarom hebben we de meeste
activiteiten moeten annuleren.
We hebben lang getwijfeld of/hoe we als commissie door kunnen gaan. Helaas is de beslissing
gevallen om te stoppen als reiscommissie. We vinden het ontzettend jammer, we zouden het graag
anders hebben gezien, maar het gebrek aan respons rechtvaardigt ons besluit.
Wij danken de deelnemers uit het verleden voor de fijne deelname en wensen iedereen nog leuke
uitstapjes toe.

Reiscommissie Eindhoven,
Edie en Marja
(terug)
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WELZIJN, WONEN, ZORG
Affaire huishoudelijke hulp in Eindhoven

Heeft u het ook gelezen?
Ik bedoel het artikel in het ED op zaterdag 2 oktober jl., met de kop “Eindhoven durft zaak niet
aan”.
Het artikel vermeldt, dat de gemeente op het laatste moment afziet van een procedure voor de
rechtbank in den Bosch. Zij heeft de advocaten, de heren van ’t Laar en Wevers laten weten te
willen schikken. De gemeente gaat voldoen aan de eis van de advocaten, waarmee de noodzaak
van een procedure vanzelfsprekend komt te vervallen.
In het artikel wordt niet duidelijk gemaakt wat nu precies het geschil was tussen beide partijen.
Aanvullend op het artikel in de krant zal ik dat nader toelichten.
Zoals aangegeven in de krant heeft de gemeente haar verordening in 2019 op last van de rechter
moeten aanpassen. Deze verordening “een schoon en leefbaar huis” zorgde voor een grote
hoeveelheid klachten, boze reacties en veel vragen aan de cliëntondersteuners om tegen de
afgegeven indicatie bezwaar te maken. Voor het eerst werd in de indicatie niet het aantal uren
vermeld waarop de aanvragers recht hebben, maar werd volstaan met de mededeling, dat de
aanvrager voor hulp in aanmerking kwam, met als doel “een schoon en leefbaar huis”.
Eind 2019 presenteerde de gemeente Eindhoven een nieuwe verordening. Op basis van deze
verordening ontvingen de aanvragers weer als vanouds een indicatie in uren. Voor een woning
werd standaard 2 h 03’ toegekend. Deze toewijzing was gebaseerd op uitgebreid onderzoek met
als resultaat dat gemiddeld 2 h 03’ voldoende moest zijn voor het schoonhouden van de woning.
In het onderzoek was niet meegenomen hoeveel tijd extra moest worden meegenomen voor de
extra kamers, zoals een logeerkamer, een hobbykamer, etc. Ook voor het doen van de was, was
geen tijd beschikbaar, die voortkwam uit verricht onderzoek.
De gemeente Eindhoven ging in de verordening uit van een standaard huis, waarvoor de
standaardtijd beschikbaar was om deze schoon te maken. Daarbovenop kwam dan extra tijd voor
speciale omstandigheden van de aanvrager, denk hierbij aan bijvoorbeeld stofallergie.
Voor extra kamers in het huis werd echter geen extra tijd toegekend. Dat was verrassend, omdat
in het verleden de gemeente in bezwaar wel aan deze vraag tegemoet kwam.
Het standpunt van de gemeente leek in beton gegoten. Alleen een uitspraak van de rechter zou de
gemeente, zoals eerder was gebeurd, tot aanpassing van de verordening kunnen dwingen. In
totaal 28 beroepszaken waren het resultaat. Dit werd mede veroorzaakt door de problemen rond
Covid-19. Voor de pandemie was een wachttijd van ca 6 maanden standaard voor de behandeling
van het beroep. Door Covid-19 is een enorme achterstand bij de rechtbank ontstaan. De wachttijd
is opgelopen tot 14 maanden. Minder dan drie weken voor deze behandeling besluit de gemeente
alsnog af te zien van de procedure en tegemoet te komen aan de eisen van de advocaten. Zij
baseerden hun eis op de CIZ-normen. Tot 2015 was deze norm de standaard, waarop de hulp
werd toegekend. Deze norm is t.o.v. de huidige toekenningen zeer ruim. Daardoor ontvangen
sommige aanvragers een verdubbeling van hun eerder toegewezen hulp.
Nog een kleine aanvulling op het artikel. Heer van ’t Laar is lid van de KBO, maar hr. van ’t Laar
werkt ook samen met de cliëntondersteuners van de PVGE. Mocht u ervaren, dat uw hulp steeds
te weinig tijd heeft om de woning schoon te maken, dan loont het de moeite contact te zoeken
met de cliëntondersteuner. Hij kan voor u wellicht een veel betere indicatie mogelijk maken.

Kees Blokker, cliëntondersteuner
(terug)
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Vaccinatiebewijs

Goed nieuws: de corona voorschriften zijn versoepeld!
Dus kunnen we weer, gecontroleerd naar grotere binnenactiviteiten toe, zoals onze Evenementen en Op Restaurant. Echter
dan is een ander vaccinatiebewijs nodig, dan het papiertje
gekregen na de 2e prik of het gele boekje.
Zo’n vaccinatiebewijs nieuwe stijl, ook wel coronacheck genoemd,
kun je zelf maken of aanvragen. Het draait in principe om een
persoonlijke QR-code waarmee u zich als gevaccineerde kunt
legitimeren. Er zijn vier mogelijkheden om die te krijgen:
• Downloaden van de coronacheck-app op smartphone of tablet. Dit wordt uitgelegd op
www.coronacheck.nl
• Via dezelfde link is het mogelijk om een papieren bewijs te krijgen. Hierbij moet je wel inloggen
met je DigiD. Je krijgt dan instructies met als digitaal eindresultaat een persoonlijke QR-code
die je vervolgens zelf moet uitprinten.
• Ook is te bellen tussen 8.00 en 20.00 uur naar 0800 1351 van de Rijksoverheid. Het kan lang
duren voordat je aan de beurt bent. Een snellere methode - zo is onze ervaring - is bellen met
0800 1421. Wel postcode en BSN-nummer bij de hand houden. Een papieren QR-code wordt
vervolgens binnen zes tot acht werkdagen naar je huisadres gestuurd.
• In bibliotheek de Witte Dame kun je ook op gezette tijden voor hulp terecht. Voor meer
informatie ga naar www.bibliotheekeindhoven.nl of bel: 040 2604260.

E-fietsdagen voor 50-plussers op 22 oktober en 1 november

“In Nederland is ruim 20% van de verkeersslachtoffers fietser. Senioren lopen een groter risico op
een ongeval dan overige volwassen fietsers. Sommige oudere fietsers ondervinden problemen met
evenwicht, reactiesnelheid en het overzien van een complexe verkeerssituatie. Andere senioren
vinden het verkeer door allerlei nieuwe verkeersmaatregelen, de veelheid van borden en de
veranderde weginrichting minder overzichtelijk.“
Geachte mevrouw/mijnheer,
Nadat we vorig jaar door het uitbreken van de
corona-pandemie hebben stil gelegen, nodigt de
gemeente Eindhoven u weer uit voor een
elektrische fietsinfodag voor 50-plussers die zowel
op vrijdag 22 oktober als maandag 1 november
georganiseerd wordt. Deze interessante en
gezellige dagen worden speciaal voor fietsende
50-plussers georganiseerd door de gemeente
Eindhoven in samenwerking met de KBO kring
Eindhoven, PVGE-vereniging voor senioren
Eindhoven en SOAB Adviseurs.
Heeft u al een elektrische fiets maar wilt u uw fietsvaardigheid met uw elektrische fiets vergroten?
Of de kans dat u met de fiets ten val komt of van de weg af raakt verkleinen? Of heeft u nog geen
elektrische fiets, maar overweegt u er één aan te schaffen? Kom dan zeker naar één van deze
elektrische fietsinfodagen. Fietsers die deelnamen aan eerdere dagen die de gemeente de
afgelopen jaren georganiseerd heeft, beoordeelden de dag gemiddeld met een 8,3. Deelnemen is
dus zeker de moeite waard en het kost u niets.
De dag is bedoeld voor 50-plussers uit de gemeente Eindhoven. Met deze elektrische
fietsinfodagen wil de gemeente een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en het plezier van
fietsende 50–plussers 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.
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U krijgt:
• Een gezellige en leerzame presentatie met veel tips
• Mogelijkheden om diverse elektrische fietsen uit te proberen
• Check op uw bandenspanning en de zithouding op uw fiets
• Desgewenst een fietsvaardigheidstest op een oefenparcours
• Een reactie- en balanstest met beweegoefeningen
• Een korte gezamenlijke fietstocht
• Gratis koffie/thee en verzorgde lunch
Hoe ziet de dag eruit?
U komt op uw eigen gewone fiets of uw eigen elektrische fiets naar de locatie. Dus ook als u geen
elektrische 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 elektrische fietsen
uitproberen en uw fietsvaardigheid op een parcours oefenen en vinden er beweegoefeningen en
reactie- en balanstesten plaats. Na de lunch gaan we een korte fietstocht maken. De ervaring leert
dat deze dag leerzaam, interessant en gezellig is. Wilt u alvast een beeld krijgen van de dag? Kijk
dan naar de tv-opname op: www.e-biketraining.nl/recente-trainingen
Waar en hoe laat?
Datum: vrijdag 22 oktober of maandag 1 november
Locatie: Sportpark Op Noord, Eindhoven (na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving)
Tijd: 10.00 – 15.30 uur (inclusief gratis lunch)
Meer informatie of aanmelden
Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan via de link:
www.e-biketraining.nl/aanmelding
Na uw aanmelding ontvangt u circa een week voor de informatiedag een e-mail (of als u dat niet
heeft een brief) van SOAB met daarin een deelnamebevestiging. In dat bericht treft u ook het
programma en de locatiegegevens aan.
NB: Deze dagen worden in samenwerking met de ouderenbonden georganiseerd, maar is bedoeld
voor iedereen (50+) uit Eindhoven. Partners, familie en vrienden zijn daarom ook van harte
welkom. Kent u andere 50-plussers die interesse hebben in deze dag dan kunnen zij zich dus ook
aanmelden voor deze fietsinfodag.

Met vriendelijke groeten,
Namens de gemeente Eindhoven,
Marieke Hoogendoorn
Noot van de redactie
Dit is een belangrijke service die geleverd wordt door de gemeente. Als EA!-abonnee zult u geen
problemen hebben om u aan te melden via de genoemde link. Kent u leden die niet op EA! zijn
geabonneerd of geen internet hebben dan kunt u die verwijzen naar SOAB adviseurs:
076 5213080.
Mocht u kennissen hebben die geen lid zijn van de PVGE en een E-bike hebben of ambiëren, kunt
u ze hierop attent maken en als hint meegeven dat u door het PVGE-lidmaatschap van dergelijke
onderwerpen op de hoogte bent.
(terug)
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'Ikwoonleefzorg.nl', website met veel zinvolle informatie

We informeren u graag over thema's op het gebied van welzijn, wonen zorg. Vaak putten we dan
uit onderwerpen op de website www.ikwoonleefzorg.nl. Onderstaand bericht dat betrekking heeft
op betalen met een QR-code is zo‘n artikel. Deze site geeft ook een nieuwsbrief uit waarop
iedereen zich gratis kan abonneren. In de nieuwsbrief van 8 september kwamen zoal de volgende
onderwerpen aan de orde:
• Wandelen alsof u in het buitenland bent
• Wat u moet regelen voor iemand die na een opname uit het ziekenhuis komt
• Een gezonde en schone lucht in huis (over ventileren)
• Altijd vervoer van dichtbij tot ver af
• Regels bij ophangen van buitencamera’s

Wanneer is betalen met een QR-code veilig?
Betaalt u ook weleens op een terras of in een winkel door een QR-code (een vierkante betaalcode
met witte en zwarte blokjes) te scannen? Het is een handige manier om snel mobiel te betalen.
Deze methode is veilig, maar er zijn een paar dingen waar u op moet letten.
QR betekent Quick Response, wat ‘snelle reactie’ betekent. Als u de code scant met uw
smartphone, komt u direct op een website of in een app terecht. Een QR-code wordt gebruikt voor
betalingen, maar ook om u snel naar bepaalde informatie op internet te brengen of om een
telefoonnummer op uw telefoon te tonen.
Veilig betalen
Bij steeds meer webwinkels kunt u afrekenen door een QR-code te scannen. Vaak krijgt u hierbij
de keuze om te betalen met iDeal. Als u kiest voor mobiel betalen via uw eigen bank, krijgt u een
QR-code te zien met het iDeal-logo erin. U scant de code met behulp van de app van uw bank op
uw smartphone. U ziet het bedrag dat u moet betalen en de winkel waaraan u moet betalen in de
app. Klopt het allemaal? Dan kunt u met mobiel bankieren de betaling afmaken. Als u een aankoop
doet bij een vertrouwde webwinkel, kunt u ervan uitgaan dat betalen met een QR-code ook veilig
is.
Soms kunt u ook in gewone winkels, cafés
of restaurants afrekenen met een QR-code.
Of u krijgt een betaalcode via e-mail of via
de post, bijvoorbeeld van uw energiebedrijf
of van de tandarts. Als u het bedrijf of de
instelling waarvan u de code krijgt vertrouwt
en u bent het eens met het bedrag dat u
moet betalen, dan kunt u deze codes veilig
gebruiken.
Fraude met QR-codes
Helaas wordt er ook met QR-codes gefraudeerd. Een oplichter vraagt u bijvoorbeeld op straat of u
online zijn parkeerticket wilt betalen, omdat hij zelf alleen maar contant geld op zak heeft. Hij
biedt u aan het bedrag meteen contant terug te betalen. Maar de QR-code die u scant met uw
telefoon, leidt niet naar de betaallink van de parkeerplaats, maar naar een website die uw
betaalgegevens steelt. Ga daarom nooit in op verzoeken van onbekenden om een QR-code te
scannen.
Valse QR-codes kunnen ook in een brief of in een mail staan. Soms lijkt het alsof de brief of mail
komt van een vertrouwde organisatie, zoals een bank of andere financiële instelling. Daarom is het
belangrijk om na te gaan of dat wel klopt. Moet u volgens het bericht een nieuwe bankpas
aanvragen? Dan kan het gaan om een nep-bericht en een valse QR-code. De QR-code leidt dan
naar een website waar u bankgegevens moet invullen, die vervolgens worden gestolen. Twijfelt u,
neem dan rechtstreeks contact op met uw bank of de instelling. Gebruik hiervoor niet de
contactgegevens in het bericht, maar zoek zelf het telefoonnummer op.
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Betaalverzoeken
QR-codes worden ook gebruikt om te betalen op een rommelmarkt of als u een bedrag moet
betalen aan iemand die uw telefoonnummer niet heeft. De persoon aan wie u geld moet betalen,
kan daarvoor een betaalverzoek maken. De verkoper laat u dan een QR-code zien op zijn telefoon,
die u met uw eigen telefoon kunt scannen.
Betaalverzoeken die zijn gemaakt met de app van de bank of van een officiële betaaldienst, zijn
veilig. Als u betaalt aan een onbekende, kan het lastig zijn om te beoordelen of u het
betaalverzoek kunt vertrouwen. Twijfelt u, vraag dan of u op een andere manier kunt betalen.
Tips
•
•
•
•
•
•

•

Ga niet in op een verzoek van een onbekende om een QR-code te scannen.
Laat u niet onder druk zetten om een betaling snel uit te voeren.
Heeft u een QR-code gescand? Controleer dan het webadres dat u ziet op uw scherm. Vul
geen vertrouwelijke gegevens in als u het niet vertrouwt.
Controleer of het bedrag van het betaalverzoek klopt.
Controleer de naam bij het rekeningnummer.
Bent u opgelicht met een QR-code? Doe dan aangifte bij de politie.
Lees de tips van de Rabobank over het voorkomen van oplichting met een QR-code.

Bron: www.ikwoonleefzorg.nl

(terug)

INGEZONDEN
Weer ver d'r op uit

60-jaar ‘MUUR’ in Berlijn amper te merken – net als van corona
’T mag weer, de wereld is opnieuw ‘groot’
geworden en zo loop je medio augustus ineens
rond tijdens een eerste verkenning van de
miljoenenstad Berlijn. Wie had zich dat voor
kunnen stellen? Een autorit van zo’n 650 kilometer
ging eraan vooraf. Bijna op bestemming begonnen
de tegenstellingen al. Rijdend langs VW-autostad
Wolfsburg, met aan de ene kant zorgen bij de
vleet over hoe het moet weg van vervuilende
verbrandings-motoren. En anderzijds de
gloednieuwe, enorme fabriek
die Tesla bij Berlijn bouwt voor
eigen batterijen, als hart van
veelbelovende toekomstgerichte
elektrische vehikels. Dat een
paar weken voor de Bondsdag– zeg ‘2e Kamer’ – en de
kanseliersverkiezing. Al lang had
je er naar uitgekeken, als
onderdeel van de ‘bucketlist’ die
schijnbaar ieder weldenkend mens vandaag moet hebben, voor je
deze wereld een keer met goed fatsoen kunt verlaten. Halverwege
ontdek je pas wat voor ’n uiterst gedenkwaardig weekend je hebt
uitgekozen voor dit stukje hedendaagse, zelf meebeleefde historie:
60 jaar ‘de Muur’!
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Groots
Ondertussen wandel je dwars door de uitgestrekte en groene hoofdstad van onze grootste en
belangrijke oosterbuur, de bondsrepubliek Duitsland. Over brede lanen – Kurfürstendamm en Unter
den Linden –, prachtige pleinen als de Potzdammerplatz en rond de Brandenburger Tor, langs
historische paleizen – Slot Bellevue – kerken – inclusief Gedächtnisskirche en Dom –
regeringsgebouwen als de Reichstag en musea op het nieuwe Museum Eiland. Mooie, rivieren,
uitgestrekte meren – als de grote en kleine Wannsee vlak onder – even historisch – Potsdam.
Eromheen doen ongekend veel natuurparken dienst als de longen van de stad. En dat op lekker
zomerse dagen – nog in coronatijd – dat veel straatjes met drukke, leuke terrasjes al of niet aan
het water van Spree en Havel bruisten van actie. Je merkte daar – komend uit ons ‘Brabantse
durp’ – nauwelijks meer iets van de pandemie, behalve het witte FFP-masker als je naar
binnengaat.
Corona eist z’n tol van het te vele zitten en dus zou de trip –
zonder die onderaardse stations van meerdere verdiepingen met
gelukkig steeds meer liften – moeilijker geweest zijn dan al die
meer dan 10.000 stappen nu al waren.
Bahnhof Friedriechstrasse
En dan vind je ineens in die wereldstad een indrukwekkend maar
eigenlijk sinister plekje en komt een pijnlijk stukje geschiedenis
terug. Midden overdag loop je in alle vrijheid dat station uit. Je
steekt in een lekker zonnetje de straat over en gaat er recht
tegenover het ‘Tränenpalast’ binnen. Dat is het – vanwege de
monumentstatus – gratis toegankelijke ‘Historisch huis van de
Duitse verdeling’. Tot 1990 was het station Friedrichstrasse’ – aan
de Spree bij de Tiergarten – een van de relatief weinige, vrije
openingen om als gewone burger legaal de oost-west grens over
te steken. Je kon daar in het na de 2e Wereld Oorlog verdeelde
Berlijn van de Russische sector naar de Britse, die
op zich weer ingeklemd zat tussen de Franse en
Amerikaanse Zone. Dat speciale uitreis- en
controlestation met geldwisselbank maakt zelfs nu
een diepe indruk. Trouwens het o.a. uit diverse
films wereldberoemde – maar in werkelijkheid zo
onooglijk kleine uitwisselpunt ‘Checkpoint Charlie’
bleek ook nog ‘ns maar enkele ondergrondse S- of
U-Bahn treinhaltes vandaan te liggen.
Emoties en diepe vernedering
Binnen besef je pas echt wat vrij zijn betekend. Zeker als daar eigen mensen je uit eerste hand
vertellen hoe vernederend die voormalige grensovergang naar het ‘vrije Westen’ kon zijn, in de
door de overwinnaars opgedeelde stad. En dat ondanks het feit dat die door staal en glas
schijnbaar ‘open’ en vriendelijke ogende toenmalige ‘douanehal’ er ook nu nog modern uitziet. Op
geen enkele plaats langs de 100-en km’s lange grens tussen O- en West-Duitsland zijn zoveel
emoties bij elkaar gekomen als op die voor de toerist vrijwel onbekende plek hartje Berlijn – al
snel voor iedereen: ‘Tranenpaleis’.
Tijdens het bezoek liep trouwens tegelijk het ‘Alledaagse leven in de DDR’ als tentoonstelling in het
museum in ‘der Kulturbrauerei’. Pas op 9 november 1989 ging die grens – eerder sporadisch op
een kier voor westelijke bezoekers – eindelijk open en verloor het zijn originele, beschamende
functie.

JW

(terug)
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Hoogvliegers binnen PVGE (2)

Vorige keer is al gezegd: er zijn nogal wat leden binnen
onze vereniging die er daarnaast op een aparte wijze uit
steken. Zonder twijfel zijn we het er allemaal mee eens
dat zo iemand zondermeer extra aandacht in EA!
verdient. De reden kan bijvoorbeeld zijn een lang
lidmaatschap, een speciale hobby of niet alledaagse
activiteit als vrijwilliger. Of puur door leeftijd of door
haar of zijn historie. Trouwens: eventuele suggesties,
leuke ideeën of onderwerpen in deze richting zijn altijd
welkom op de redactie via ea@pvge-eindhoven.nl.
Carambolerend buitenbeentje
Nu net de appels en peren zijn gevallen krijgt de tweede keer in stijl een van onze senioren het
podium. Hans Wijnen (hans.wijnen10@outlook.com) is al jarenlang actief binnen de PVGE. Nota
bene als lid van o.a. de oudste, dit jaar jubilerende PVGE club. Binnen de 'Doorschieters' vermaakt
hij zich met biljartspelen eerst op de Hurk en tegenwoordig wat verder weg bij La Carambole in
Veldhoven.
Deze club – die mede de basis heet gevormd van onze vereniging – bestaat nu 75-jaar en gaat dat
vieren met een leuke variatie aan activiteiten op 11 november. Ondermeer met een gezamenlijk
bustoer naar een internationaal driebandentoernooi met aansluitend een feestelijk diner!
Groene vingers als sales manager
Daarnaast oefent dit actieve
buitenbeentje al 30 jaar een wel heel
bijzondere hobby in de buitenlucht uit –
zeker ten opzichte van zijn
oorspronkelijke internationale baan als
sales manager. Hij is namelijk nu ook
nog eens met hart en ziel bezig als
beheerder van de Monumentale Hoog
Stam Boomgaard (HSB) in Acht, volgens
de NRC de mooiste in ons land. Intussen
heeft hij op verschillende manieren veel
kennis opgedaan over alles wat daar
groeit, bloeit, vliegt en zoemt. Minstens
zo belangrijk echter is de ervaring uit de
dagelijkse praktijk op locatie aan de
kruising Gebroeders Ganslaan en Jo Goudkuillaan vlak bij de molen in Acht.
Een dergelijk groot aantal bijna historische soorten bomen en struiken is elders in Nederland
vrijwel niet bekend. Op een aangename manier is hij en zijn enthousiast team vrijwilligers samen –
wisselend op oproep en seizoen – bezig. Dat met een echt duurzame hobby met een zekere mate
van gevoel in hun ‘groene’ vingers, die ten onrechte weinig in de aandacht komt. Ook hier heeft
deze afwisselende hobby – af en toe aardig lichamelijk belastende – in de buitenlucht door de
pandemie een poos stil gelegen. Nu het weer veilig kan wordt maar wat graag de draad opgepakt.
Boomgaard in een notendop
Eerst beknopt wat achtergrondkennis over alles in de monumentale Hoogstam Boomgaard Acht,
binnen de met een mooie 600 meter beuken - en verbeterde meidoornhaag eromheen. Goed om
te weten is dat die HSB al meer dan een eeuw bestaat en eigendom is – middels de gelijknamige
stichting – van de Gemeente Eindhoven.
Rond 1900 is men al met de aanplant begonnen. Nu omvat die in het totaal zo’n 350 bomen en
struiken – circa 37 nog origineel – van 20 verschillende fruitsoorten en 180 fruitrassen. Zoals
hoog/laagstam appels – bv. mispel, bellefleur en sterappeltje – peren, kersen, pruimen, moerbei,
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kriek, kweepeer, hazel- en walnoten, merkaton, nectarine en mispels. Daarnaast vind je er ook een
kleinfruit-tuin met onder andere de druif, vijg, framboos, kruisbes of rode, zwarte, blauwe, witte en
Japanse/wijnbes.
Bijzonder zijn op zich ook twee appelbomen – die vakkundig geënt zijn met elk drie rassen – naast
een oude perenboom met twee rassen.
Ga je tellen dan komt een liefhebber op 120 nieuw geënte appels-, peren-, kersen- en
pruimenbomen, in laag-, half- en hoogstam formaat!
Werk weinig bekend
Ieder jaar weten normaal een aantal mensen – met kinderen, familie en kennissen of gewoon
natuurliefhebbers – de HSB locatie van zo’n 1,5 ha groot te vinden. Dat vanaf het moment dat zo
rond april de bonte verzameling bloesems lekker vlak bij huis op een ontspannen manier te
bewonderen zijn. Echte kenners uit de buurt vinden het niet nodig om daarvoor naar de Betuwe af
te reizen! Bovendien vind je er bloempotten met stro – voor onderdak aan oorwormen ter
bestrijding van schadelijke luizen –, honingbijenkasten, insectenhotels en bloemstroken ter
verhoging van de biodiversiteit.

Normaal wordt de stadsboomgaard later in het jaar – september en als er nog voldoende fruit is
ook in oktober – op de publieksdagen opengesteld om er op karakteristieke wijze zelf fruit te
plukken en te genieten van het geperste fruit. Valappels/peren gaan naar vrijwilligers, liefhebbers,
buurt en voedselbank Eindhoven of worden omgezet in puur fruitsap.
P.S.
Bij voldoende belangstelling kan met een groep de Hoogstam Boomgaard 'ns verkend worden.

JW
(terug)

Poseidon Griekse god van de zee

Een van de broers van Zeus, gered uit de verteringssappen van Cronus, is Poseidon. Die is
overigens de tweede zoon van Cronus, en dus in principe ouder dan oppergod Zeus zelf. Er zijn
verhalen waarin Poseidon niet gered wordt door zijn broer, maar waarin Rhea, de moeder, óók op
slinkse wijze het verorberen van Poseidon weet te voorkomen, door Cronus een vervangend object
te voeren. Die gulzigaard slikt blijkbaar een hoop.
Poseidon heeft bij de verdeling van de drie werelddelen (onderwereld, water en hemel) de zeeën
toegeschreven gekregen, en zodoende is hij de god van de oceaan en zeeën. Hij werd ook wel de
‘aard-bever’ genoemd, omdat hij een handje heeft in het ontwikkelen van aardbevingen. Hij wordt
meestal afgebeeld als een iets oudere man met krullend haar en een baard. De krullen zijn
misschien de golven van de zee?
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De Grieken hadden moderne meningen over seksualiteit, en
dat blijkt vooral uit het geaccepteerde feit dat Poseidon vele
affaires had met zowel vrouwelijke als mannelijke mensen en
wezens. Hij was officieel getrouwd met Amphitrite, een nymf
en oude zeegodin, de dochter van Nereus en Doris. Hij heeft
talloze dappere helden voortgebracht, waaronder de bekende
Theseus. De lijst is niet compleet op te sommen, maar als we
alles bij elkaar op tellen heeft Poseidon méér dan 100 dames
als consort gehad. Maar ja, hij had dan ook het eeuwige
leven.
Het blijkt al: Poseidon is bepaald geen heilige, maar aan de
andere kant is hij ook niet in en in gemeen. Nadat hij
bijvoorbeeld de jonge dame Caeneus had verkracht, was hij
de beroerdste niet om haar grootste wens te vervullen,
namelijk een mannelijke krijger te worden.

Bron: internet

(terug)

Manifestations: Art, Tech & Fun!

Van 16 tot en met 24 oktober is Manifestations het inspirerende middelpunt van kunst, design,
innovatie en technologie. Niet alleen voor tech-experts en ingewijden: iedereen is hier welkom,
van jong tot oud, om kennis te komen maken met de toekomst.
Manifestations is goed gevuld met jong talent en prikkelende projecten en de expositie belooft
weer het meest spraakmakende onderdeel van DutchDesignWeek te worden. Manifestations
opereert op het snijvlak van kunst & technologie en stelt je de vraag hoever techniek je wereld
denken en handelen bepaalt. Het thema van dit jaar is Zelfreflectie!

Rondleidingen
We organiseren interessante rondleidingen door de expositie waardoor je meer te weten komt over
de tentoongestelde werken en de drijfveren van de kunstenaars. We willen jullie graag inspireren
en stof voor gesprek geven. Wij doen dat voor scholen, beroepsopleidingen en instellingen uit het
sociaal domein.
We vragen hiervoor een bijdrage van vijf euro per persoon, maar als het budget dat niet toelaat is
dat bespreekbaar en komen we daar vast wel uit.
Voor info en het reserveren van een rondleiding kun je contact met mij opnemen. Wij hopen jullie
dit jaar te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Agnes van Dijk, Coördinator Rondleidingen Manifestations
06 22610549 www.manifestations2021.nl

Nieuw bij Volksuniversiteit regio Eindhoven:

Kijken naar kunst, donderdag 4 november van 19.30 – 21.30 uur

Tijdens deze eenmalige workshop worden 3 kunstwerken bekeken en besproken volgens een
nieuwe methode. De methode heet Visual Thinking Strategies en is ontwikkeld om mensen die
geïnteresseerd zijn in kunst, begrip te laten krijgen voor wat ze zien en waarnemen bij een
kunstwerk en daardoor opnieuw verwonderd raken.
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Een verrijking bij het ervaren van kunst. De workshop wordt geleid door mw. R. Bernhards, zeer
bekwaam op diverse creatieve vakgebieden.
Voor meer informatie en aanmelden: www.vu-eindhoven.nl

Cursus Praktische filosofie, start woensdag 3 november om 10.00 uur

In 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur gaan we het hebben over de wijsgerige antropologie.
Daarin staat de vraag centraal: ‘Wat is de mens?’ ‘Wie zijn we?’ ‘Wie ben je zelf?’ We verbinden de
theorie aan allerlei alledaagse zaken, zoals social media, keuze-stress, fake news. Over de
filosofische dilemma’s die we tegenkomen gaan we ook samen elke keer in gesprek (ongeveer een
half uur).
De docent is mw. Derks, zij is filosofisch trainer en coach met een eigen praktijk. Ze houdt ervan
om filosofie te benaderen als levenskunst voor elke dag.
Meer informatie en aanmelden: www.vu-eindhoven.nl
Volksuniversiteit regio Eindhoven biedt meer dan 200 betaalbare cursussen, waaronder 19
taalcursussen op diverse niveaus en meer dan 20 nieuwe cursussen
Meer informatie vindt u op: www.vu-eindhoven.nl
(terug)

Begijnenhofgesprekken gaan weer van start!
Deze gesprekken betreffen lezingen
over levensbeschouwelijke vragen op
het snijvlak van cultuur, religie en
samenleving. Jaren lang hebben we u
hierop attent gemaakt. Door de
coronacrisis was er ook een einde
gekomen aan deze cyclus maar deze worden nu weer opgepakt m.i.v. oktober.
Er is wel iets veranderd, zo is de locatie gewijzigd. Werden die eerst gehouden in 'De Herberg' het
gemeenschapshuis van Eckartdal; nu moet u zijn bij Domusdela, Kanaalstraat 4 in Eindhoven en
nog steeds 6 keer per jaar op zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Er wordt nu wel gevraagd
om u vooraf aan te melden.
We maken u attent op 2 lezingen, in de volgende edities volstaan we als vanouds met een
verwijzing onder de rubriek 'Wetenswaardigheden'.

• 14 november – Leon Teubner: natuur en mystiek bij Thomas Merton
De schepping is niet de plaats van God, maar God is de plaats van de schepping (Oude

Rabijnse uitspraak).
In alle actuele menings- en besluitvorming met betrekking tot de klimaatcrisis is er een grote
afwezige stem: de bron van al wat is. Spiritueel gezien is de schepping méér dan een klomp
materie, zij is een vanuit God gegeven, bezielde werkelijkheid.

• 12 december – Ad de Keyzer: Weihnachtsoratorium J.S. Bach
Theoloog Ad de Keyzer is een kenner van de vocale muziek van Johan Sebastian Bach. Hij
schreef gewaardeerde boeken over de Matthäus en de Johannes Passion en verdiept zich
momenteel in het Weihnachtsoratorium. De Keyzer wil met ons sparren over de ervaring die
deze (kerst)muziek teweegbrengt en over ‘het moeilijk te bevatten fenomeen dat God mens
heeft willen worden’.
Voor aanmelden en informatie: www.begijnenhofgesprekken.nl
(terug)
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WETENSWAARDIGHEDEN
In deze rubriek verwijzen we naar digitale informatie op allerlei gebied waar u mogelijk
belangstelling voor heeft. Het betreft maatschappelijk gerelateerde onderwerpen zoals pensioenen,
belastingen, zorgvoorziening.
Via de aangegeven links komt u op websites waar meer inhoudelijke informatie is te vinden. Dit is
een vaste rubriek in EA! en krijgt zo nodig een update of wordt aangevuld.
Zorgthema's
Voor een eerste oriëntatie – hoe was het ook weer? - kunt u terecht op onze
website www.pvge-eindhoven.nl onder 'Belangenbehartiging'. Hier vindt u
uitleg over zorgwetten, ondersteuning bij een zorgvraag, cliënt- of
mantelzorgondersteuning alsmede zorg en hulp in de eindfase van het leven.
Een interessante site met duidelijke informatie op het gebied van zelfstandig
wonen, hulp en zorg, actief blijven en financiën is ook: www.ikwoonleefzorg.nl.
Goed leesbare informatie, zeker aan te bevelen voor wie meer wil weten over
zorgonderwerpen.
Pensioenen en zorgontwikkelingen
De KG (Koepel Gepensioneerden) – waarbij we
via de FPVG zijn aangesloten – ijvert ervoor dat
gepensioneerden op het gebied van zorg en
pensioenen gehoord worden. In nieuwsbrieven
houden ze ons op de hoogte van landelijke ontwikkelingen. Deze kunt u vinden via de volgende
link: www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws.
De belangen van gepensioneerden met een Philipspensioen worden behartigd door de
FPVG (Federatie). Geregeld verschijnen er nieuwsbrieven. Die kunt u lezen op
www.federatie.nl.
(terug)
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