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Nieuwsbrief View this email in your browser

Herfst 2017
Het is herfst, soms winderig, nat, guur, dan nog een paar mooie dagen. Het lijkt
de politiek wel. Het ene moment vallen de vervelende maatregelen zomaar op
ons bordje, het andere moment zegt men dat alles toch echt positief is. 
Weet u het? Ik in ieder geval niet. Ik krijg echter wel een raar gevoel in mijn lijf.
Wat komt er deze herfst allemaal op ons af? Het voelt niet fijn. De gemeente
moet bezuinigen op het ‘Sociaal Domein’. Dat voelt voor veel senioren als een
bedreiging. Het nieuwe kabinet belooft dat we er allemaal op vooruit gaan. Ik
ben bang dat er her en der nogal wat addertjes onder het gras zullen zitten. 
In ieder geval is het duidelijk dat OVO heel attent moet zijn op negatieve
gevolgen voor ouderen, vooral de mensen met alleen AOW, of met een klein
aanvullend pensioen. 
Is er straks echt meer geld voor veiligheid in de wijken? Blijft er wel ruimte voor
bereikbaarheid van de voorzieningen? Hoe gaat men om met het openbaar
vervoer? Vragen, vragen en nog eens vragen. 
Opletten allemaal. Meld s.v.p. tijdig problemen bij OVO. Wij behartigen de
belangen van alle senioren in Eindhoven, maar we moeten door u wel op de
hoogte gehouden worden van uw ervaringen. 
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Overigens mogen natuurlijk ook positieve zaken gemeld worden, maar houdt u
in ieder geval contact. Lees de Nieuwsbrief, kijk naar de website, bel ons op. 
OVO is er klaar voor!

Nieuws uit Eindhoven

Elektrische E-fietsdagen voor 50-plussers
Na de eerdere vier succesvolle dagen nodigt de gemeente Eindhoven u uit
voor een elektrische fiets-infodag voor 50-plussers die zowel op woensdag 1
als donderdag 2 november georganiseerd wordt. Deze interessante en
gezellige dagen worden speciaal voor fietsende 50-plussers georganiseerd
door de gemeente Eindhoven in samenwerking met de lokale ouderenbonden
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
fietsdagen. 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. 
Lees hier verder voor meer informatie en aanmelding.

Dag van de Mantelzorg 2017
Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert rond 10 november, de landelijke Dag
van de Mantelzorgers, op verschillende plaatsen in de stad gezellige lunches
en diners. Niet in je eentje, maar samen met andere mantelzorgers kun je
genieten van elkaars gezelschap, een lekkere maaltijd en krijg je informatie. 
Lees hier verder voor meer informatie en aanmelding.

Armoede Manifest
Het aantal huishoudens dat in Eindhoven ten minste 1 jaar moet rondkomen
van een inkomen op of onder het sociaal minimum, is van 2005 tot 2014
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gestegen van 7,3% tot 10%. 
Hebben we in Eindhoven dan niets geleerd? Wordt Eindhoven een stad van
twee snelheden? Dreigt de balans verstoord te raken? De balans tussen hen
die voordeel hebben bij de grenzeloze wereld en zij die daarbij achterblijven? 
Het SME (Samenwerkingsverband Minima Eindhoven- actief sedert 1987) heeft
met het zicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen een manifest
opgesteld. Lees hier verder.

BEWEEG JE FIT
Vanaf 2 oktober wordt er elke maandagochtend van 10:30-11:30 uur in
Genderzicht (Parc Gender) de BEWEEG JE FIT- les gegeven door Sandra van
Tintelen. 
Gehele maand oktober is deelname gratis!

Voor senioren van 65 jaar en ouder, die van bewegen houden of voor hen die
nog wel wat beweging kunnen gebruiken! 
Voor meer informatie kijk hier.

OVO op Liever Thuis! Beurs
23 t/m 25 november 2017 
Beursgebouw te Eindhoven 
Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur 
 
Op de Liever thuis! Beurs maakt u kennis met een grote gevarieerde groep van
aanbieders die laten zien wat er allemaal mogelijk is om comfortabel, veilig en
met plezier thuis te blijven wonen. Of u nu komt kijken voor uzelf, uw ouders,
vrienden of juist vanuit een professioneel oogpunt de beurs bezoekt;
de deelnemers staan voor u klaar met een uitgebreid advies, afgestemd op uw
situatie. Lees hier verder voor meer informatie.

Dag van de Dialoog
‘Erbij horen én jezelf zijn’ is het
thema van de Dag van de Dialoog (’s
morgens, ’s middags of ’s avonds).
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Meer informatie en aanmelding via
www.eindhovenindialoog.nl. 
We doen de Dag van de Dialoog in
Eindhoven al sinds 2008. Lees meer.

Vacature OVO

Wordt u de nieuwe voorzitter van OVO?
Over de organisatie: 
OVO is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, ontstaan uit de
ouderenbonden van Eindhoven en gericht op de collectieve
belangenbehartiging van alle ouderen in Eindhoven. 
Door de veranderingen in de samenleving, gemeentelijke decentralisatie en
ook door veranderingen binnen OVO zelf, heeft het bestuur gekozen voor een
nieuwe organisatiestructuur en visie. OVO wil als organisatie meer zichtbaar
zijn, samenwerken, verbinden, informeren, signaleren en adviseren. 
 
Korte omschrijving werkzaamheden: 
OVO is op zoek naar een inspirerende voorzitter die het een uitdaging vindt om
de nieuwe organisatie op de kaart te zetten. De voorzitter is proactief,
doortastend en ondernemend. Lees hier verder. 
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Laat ons weten wat OVO
voor u kan

doen!info@ovoeindhoven.
nl

Copyright © 2016 Stichting OVO 
 

Neem contact op: 
OVO

Bennekelstraat 131
Eindhoven, 5654 DD

Netherlands
 

Add us to your address book
 
 

Wil je wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt? 
Update je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief. 
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