
1 

 

   PVGE-Eindhoven 

 
 

 EindhovenActueel! NIEUWSFLITS 
 14 januari 2023 

 

Al meer dan 10 jaar vormt de EA! Nieuwsflits het middel bij uitstek om onze leden op de hoogte te 
houden van tussentijds binnenkomende, actuele informatie die voor hen waardevol kan zijn!  

Deze editie omvat onder andere de volgende interessante onderwerpen: 

 Statusbericht verenigingsnieuws 

 SeniorenExpo met PVGE-korting! 
 Spreekuur ook dit jaar! 

 

Info-verstrekking dit jaar  
Iets later dan gepland – door interne perikelen – viel bij alle PVGE-leden de laatste ‘Schouw’ versie 
alsnog in de brievenbus. Zoals meermaals gemeld bestaan intussen lokaal eigen nieuwsbrieven, 

digitaal en/of op papier. Overleg is nu in een gevorderd stadium om dat voor de Eindhovense 
vereniging in details te regelen. Daarover meer in de reguliere EA! van februari. 

 

 
De al jaren door onze leden druk bezochte Senioren Expo in Koningshof is dit jaar van 17 t/m 22 

januari weer terug. Welke aantrekkelijke toppunten daar ondermeer te zien zijn is op de website te 
bekijken: www.seniorenexpo.nl. Dat zijn trouwens op zich – en niet zomaar toevallig – grotendeels 
gelijknamige thema’s – als ‘Wonen & Leven’, ‘Reizen’, ‘Gezondheid en Beweging’, en andere – die 

ook onze lezers in iedere EA! terugvinden. De net ontvangen, gloednieuwe PVGE-pas van dit jaar – 
en ook een kortingsbon verkrijgbaar als PCC-lid – geeft op vertoon een korting van €4 per persoon 

voor maximaal twee personen – zodat u toegang krijgt voor in principe slechts €6/pp!   
 

Zorgverzekering 
Los van het feit of je overstapte of niet, doet iedereen er goed aan om dit jaar volgende zaken 
serieus in de gaten te houden. Zorg krijgen is aanzienlijk complexer geworden. Op dit ogenblik zijn 

mogelijk nog niet alle contracten vastgelegd door verschillende zorgverzekeringen – inclusief 
condities en voorwaarden. Vraag bij een eventuele verwijzing van de huisarts naar ziekenhuis en 
behandelcentrum – en zelfs apotheek – goed of die gecontracteerd is. Of kijk dat zelf vooraf eerst 

na! Datzelfde voor de soort medische behandeling die je gaat krijgen: als die niet expliciet 
omschreven staat kan tegenwoordig de resulterende bijbetaling flink in de papieren lopen! 
 

Wijzigingen 
Kijk daarom serieus naar de wijzigingen in je huidige polis. De verstrekking van medicijnen is 

eveneens door het kabinet zonder veel poespas teruggedraaid. Zo zijn bepaalde 
vitaminepreparaten die je misschien al jaren krijgt – bijvoorbeeld als chronische patiënt – uit 
dekking van de basispolis geschrapt. Verder is – bij de vrij plotselinge IAK/AON wisseling naar het 

Zilveren Kruis - een consequentie voor ex-Philips mensen dat binnenlopen op de Beukenlaan, bij 
dat kantoor niet meer mogelijk is voor wat de zorgverzekering aangaat. Nachecken en vragen 

stellen kan enkel online of telefonisch (vergt erg veel tijd om contact te krijgen!). Voor vragen rond 
daar afgesloten verzekering van Huis en Haard, Auto, Aansprakelijkheid, etc. blijft persoonlijk 
contact ter plaatse wel bestaan.  

 

http://www.seniorenexpo.nl/
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Open inloopspreekuur haalde MAX TV! 
Ook dit jaar is elke derde donderdag van de maand – vanaf 19 januari – het spreekuur in de 
Meerpaal Schoenerstraat 10A van 10.00 – 12.00 uur toegankelijk voor senioren. De oud-notarissen 

mr. P. van Dongen en mr. D. Teeuwen van de juridische Helpdesk KBO Brabant voeren de regie. Tal 
van reacties tonen hoeveel behoefte er bestaat aan onpartijdige, maar wel deskundige adviezen 

op velerlei gebied, als onder andere erfrechtkwesties, schenken en (levens)testament. Juist om 
gerichte hulp te verlenen is dat spreekuur gestart dat zonder afspraak ook voor niet-leden 
openstaat. Diegenen, die van de inloopservice gebruikmaken, krijgen advies hoe bij dergelijke 

kwesties juridisch verantwoord te besluiten en ernaar te handelen. 
     ++++++++++++ 

Attentie  
Ondersteunt u het beleid van onze Eindhovense vereniging, vergeet dan niet dinsdag 14 februari 
eens persoonlijk deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering in de Lievendaal vanaf 14.00 

uur!!  Ieder lid is hierbij van harte welkom! 
 


