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VAN DE REDACTIE

Senior Computer Hulp
Geldrop

Tournooiveld 10

Weet u dat u iedere morgen van maandag
t/m vrijdag ons Computer-Helpcentrum
kunt bezoeken tussen 10.00 uur en 12.00 uur
in de periode van september tot mei.
U kunt met vragen komen als u problemen
heeft met uw computer, een beetje buurten
onder het genot van een kopje koffie.
Of internetten tegen een geringe vergoeding.
Onze Intro-basiscursus is voor de mensen
die nog nooit achter een computer hebben
gezeten in 13 lessen van 2 uur leren wij u
goed met een computer om te gaan.
Wilt u inlichtingen over onze overige cursussen
of workshops bel 040-2861213 (antwoordapparaat) of kijk
op onze website www.seniorcomputerhulp.nl
en in ons Helpcentrum kunt u zich ook laten
voorlichten en eventueel inschrijven.
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En alweer is er een kwartaal voorbij en ligt er een nieuwe Nieuwsbrief voor u.
De redactie streeft er naar om alle PVGE informatie van de clubs en de
centrale evenementen overzichtelijk voor u te presenteren. Ook de reizen en
de belangenbehartiging vormen een aparte rubriek. We hopen dan ook dat
iedereen in deze Nieuwsbrief weer iets van zijn of haar gading zal vinden.
Centrale activiteiten
De evenementen worden goed bezocht en zullen verder worden doorgezet,
te beginnen op 8 mei a.s. met een lezing van de Heemkundekring.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze afdeling wordt er op 12
juni a.s. een receptie en een mini symposium gehouden in het Kruispunt in
Geldrop.
Reizen
De reizen van dit jaar zijn weer georganiseerd door de reisclub CIVIO. De
eerste dagtocht start al op 8 mei a.s. De verdere toelichting en het
inschrijfformulier vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.
Clubs
Bewegen is goed voor uw gezondheid! Onze clubs bieden u daartoe volop
mogelijkheden en kunnen nog steeds nieuwe leden plaatsen. Kijkt u eens of
er iets van uw gading bij zit en ga eens kijken. Het complete overzicht staat
op bladzijde 27.
Belangenbehartiging
Een belangrijke doelstelling van onze vereniging. Deze activiteiten zijn
misschien wat minder zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk. Hebt u
vragen over onze belangenbehartiging, neem dan rechtstreeks contact op
met onze coördinatoren voor Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Zie de
rubriek Belangenbehartiging.
De Nieuwsbrief is ook uw clubblad! Maak daar gebruik van!
Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is vrijdag 19 juni 2009.

■
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VAN DE BESTUURSTAFEL

eze keer was het schrijven van dit stukje toch een beetje moeilijker: na
vijf weken terugkomen van letterlijk het andere eind van de wereld
betekent dat het niet meevalt om weer te wennen aan alles wat zich in ons
landje afspeelt. Het was duidelijk dat de crisis nog niet was uitgewoed. Dat
had ik ook in Nieuw Zeeland wel gemerkt. En het zal nog wel even duren ook,
want ik heb op deze plek al eens eerder geschreven dat Europa en Amerika
hun industrie verspeeld hebben aan de Aziatische landen. En als je geen
producten maakt om te verkopen, hoe krijg je dan geld binnen? De banken
hebben dit probleem voor ons tijdelijk opgelost door geld te creëren door
middel van allerlei vernuftige financiële constructies. Maar er zal structureel
iets moeten veranderen en dat doe je niet eventjes. Dichter bij huis liep het in
dit economische stormweer voor de Philips gepensioneerden onder ons nog
relatief goed af omdat zij toch hun inflatie compensatie hebben gekregen. De
PVGE leden die bij een ander pensioenfonds zijn aangesloten, zijn mogelijk
wat minder goed af.
In de PVGE gebeurt er zowel op afdelingsniveau als centraal van alles. In
onze afdeling zijn we bezig met de voorbereidingen van het 25-jarig jubileum.
We hebben dit min of meer vorig jaar wel gevierd, maar we bestaan dit jaar
echt 25 jaar en willen daaraan een officieel tintje geven met een klein
symposium en een receptie voor leden en genodigden. Verder zijn er een
aantal centrale evenementen waarover u elders in deze Nieuwsbrief meer
kunt lezen. En ook de zwemclub is nu gestart!
De hoofdafdeling van de PVGE is in december verhuisd naar de Hurksestraat
(het voormalige gebouw van Philips Hoorapparaten) en Frans Eversteijn is
als voorzitter opgevolgd door Daan Warners. Dit kan een vliegende start voor
Daan worden, want hij had zich al goed op de hoogte gesteld van het wel en
wee van de PVGE. Ook bij de Federatie vertrekt de voorzitter (Theo v.d. Ros).
Op dit moment wordt naar een opvolger gezocht en neemt één van de
huidige bestuursleden tijdelijk het voorzitterschap op zich. Verwacht mag
worden dat zich bij de Federatie in de toekomst belangrijke veranderingen
gaan voordoen omdat er landelijk nogal wat afdelingen zijn die in ledental
teruglopen. De oorzaak hiervan is dat de desbetreffende Philips vestigingen
al lang geleden gesloten zijn en deze afdelingen, anders als bij ons, alleen
open staan voor ex-Philips werknemers.
Hiermee ben ik dan terug bij mijn eerdere opmerking over de industrie die uit
Europa en Amerika is verdwenen: we ervaren dit als senioren vereniging
doordat onze oorspronkelijke (Philips) basis is verzwakt en er dus een
►
4

nieuwe basis voor in de plaats moet komen. De PVGE heeft dit al jaren geleden
opgelost door zich open te stellen voor alle senioren van 50 jaar en ouder.
Mijn vrouw en ik hebben ondertussen onze vakantie achter de rug. De
meeste van u zullen dit waarschijnlijk op korte termijn nog gaan doen. Ik
wens u een goede vakantie toe.
En voor onze leden waar de gezondheid te wensen over laat: sterkte en
beterschap!
Pieter Groenveld (vz) ■
INTERmezzo
door Bert Cornelissen
Hoera crisis

A

ls dit op schrift stel, heb ik er alweer een vakantie op één van de
Canarische eilanden opzitten en mijn oudste broer begraven. Het gaat
hard de laatste tijd in de familie. Het is twee jaar geleden bij mij begonnen
maar ik heb het overleefd. Dat kunnen de drie die na mij getroffen zijn niet
zeggen. Ik heb het gevoel dat bij mij de bliksem is ingeslagen en dat rondom
me heen er een hoop omvallen. Dat strookt met mijn gevoel voor humor
maar ik had het liever op de film gezien.
Ondertussen heeft het maatschappelijk bestel ook al een hoop slachtoffers
gemaakt en blijkt dat onze dynamische en onvolprezen hightech economie
puur uit vertrouwen bestaat. En dat vertrouwen is volledig zoek. Ook de
controle op ons financiële bestel is een lachertje gebleken. Wat nog erger is
dat het zieke management nog steeds niet in de gaten heeft dat zij de laatste
jaren de boel zo verziekt hebben. Ze blijven even arrogant en doorgaan met
graaien.
De gewone man heeft zich, door middel van wat we later het poldermodel
zijn gaan noemen, al 20 jaar de mond laten snoeren en zijn eisen gematigd
wat de bovenlaag de kans heeft gegeven om eens flink uit de ruif te eten. De
sociale partners, vakbonden, werkgevers en regering, hebben hier schuld
aan. Die hebben hun kop in het zand gestoken.
En toch zijn er lichtpunten, we weten nu hoe het fout gegaan is. Dit is de
kans om de zaken voor de komende jaren eens goed en rechtvaardig te
regelen. Niet met 67 met pensioen maar na tig dienstjaren. Ik vind dat
iemand die fysiek zwaar belast is geweest best eerder op mag houden dan
iemand die 40 jaar op het pluche gezeten heeft. Pak de dienstverlenende
maffia aan. Doe concreet wat aan de bonus en graaicultuur. Stel eisen
►
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aan de probleemjongeren! En zet ze aan het werk. Pak de hufterigheid aan.
Maak de zorgsector weer prettig en goed voor iedereen. Maak het
belastingstelsel weer eerlijk en transparant voor iedereen.
Jeugdwerkeloosheid moet voorkomen worden in deze tijd, niet weer een
verloren generatie, er is werk genoeg! Nu regelen, nu is er draagkracht voor!
In alle gesprekken die tot nog toe gevoerd zijn, hoor je alleen maar dat de
nullijn gehandhaafd moet worden maar ook dat de koopkracht op peil moet
blijven. Laat nou net de overheid de prijzen en dus de lasten opdrijven. Op
alle niveaus, Rijk provincie en gemeenten, zijn ze daar mee bezig. En hier zit
nu net de kans om de crisis te bestrijden, lastenverlichting! Daar hoor je onze
overheid dus niet over.
Een flinke lastenverlichting is voor iedereen gunstig, zeker in deze tijd. Voor
het bedrijfsleven want die wordt weer concurrerend. Voor de werkende man
zodat hij weer fatsoenlijk de kost kan verdienen. En zeker voor de
middenklasse die altijd de pineut is geweest en hun inzet en studie wel wat
beter beloond mag zien. Ik ben benieuwd wat er de komende tijd uit de koker
gaat komen.
■
SERVICES
Wist u dat…





Alle leden, dus ook de leden zonder Philips verleden, kunnen
deelnemen aan een collectieve IAK-zorgverzekering.
Alle leden, dus ook de leden die nooit bij Philips hebben gewerkt,
kunnen kopen in de Myshop (vroeger de Philips personeelswinkel) in
het PSV-stadion.
70-plussers op vertoon van hun lidmaatschapskaart korting kunnen
krijgen voor de verplichte medische keuring voor het rijbewijs.
De PVGE vereniging meer dan 50 reizen en kunst&cultuur uitstapjes
per jaar organiseert voor haar leden?

Voor inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat van de PVGE
Vereniging voor senioren, Bomansplaats 7 in Eindhoven,  040 – 212 7504,
 pvge@hetnet.nl


U tegen een kleine vergoeding hulp kunt krijgen bij het invullen van uw
belastingaangifte. Voorwaarde: uw bruto inkomen is lager dan
€ 35.000,–

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
6

VERSLAG JAARVERGADERING 13-02-09
Opening
Er zijn totaal 92 aanwezigen.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Er is een moment van stilte om de overledenen te
gedenken.
Agenda
Geen opmerkingen.
Notulen jaarvergadering 2008
De voorzitter geeft een samenvatting. Geen opmerkingen.
Jaarrede voorzitter
Dit jaar is het 25-jaar geleden dat de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende werd opgericht. Hoewel we dat vorig jaar in combinatie met het
jubileum van de Vereniging al hebben gevierd, wilmeent het bestuur –
financieel waren er vorig jaar wat meevallers - dat dit jaar nog eens
dunnetjes over te doen. De nadruk zal vooral gericht zijn op de P.R.
In Helmond is een nieuwe afdeling opgericht.
Dit jaar wordt serieus gestart met de centrale evenementen. De eerste,
gericht op kunst en cultuur, kon bogen op een grote opkomst. Om dit verder
uit te bouwen is assistentie nodig. Het bestuur denkt aan een kleine
commissie die dit soort zaken gaat organiseren.
In november is een gezellige middag georganiseerd voor clubbestuurders en
allen die binnen de afdeling vrijwilligerswerk doen (interne cohesiedag).
De behoefte aan hulp bij het invullen van de belastingopgave groeit.
Het ledental van de afdeling groeit langzaam naar de duizend. Maar of we dit
jaar die mijlpaal al bereiken?
Jaarverslag 2008
Behoudens een vraag naar de lezing over “De grote Drie” waren er geen
opmerkingen.
Bestuursmutatie
Ondergetekende H. Middelkamp treedt af. Het bestuur stelt voor om Mevr. G.
Bouwmeester als nieuw bestuurslid te benoemen. Vergadering akkoord!
Benoeming leden Verenigingsraad
Het bestuur stelt voor om H.H. Heemskerk, Lefferts en de Vries te
herbenoemen. De vergadering gaat akkoord. Verder stelt het bestuur voor ►
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om vanuit het bestuur iemand af te vaardigen ter vervanging van
ondergetekende. De vergadering is akkoord.
Twee maal per jaar vergadert het bestuur met de clubvoorzitters. Hierbij zijn
ook de leden van de verenigingsraad aanwezig. Zodoende zijn zij nauwer
betrokken bij wat er leeft in de afdeling.
Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren Broertjes en van Gennip heeft de
jaarrekening 2008, evenals de geconsolideerde jaarrekening 2008
gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur
te dechargeren voor het financiële beheer 2008. De penningmeester geeft
een toelichting op de getallen waarna de vergadering akkoord gaat met het
voorstel van de kascommissie.
Begroting 2009
De begroting is gebaseerd op de lagere subsidies zoals afgesproken. De
gemeente Heeze-Leende heeft de subsidies substantieel verminderd. In de
gemeente Geldrop-Mierlo is het nieuwe subsidiebeleid in de afrondingsfase.
Het lijkt er op dat we dit jaar nog ongeveer het zelfde gaan ontvangen als
vorig jaar. Dit voordeeltje zal in eerste instantie worden gebruikt voor het
opstarten van eventuele nieuwe clubs. Als er dan nog wat over is, wordt een
éénmalige donatie aan de clubs overwogen.
Kascommissie 2009
Voor de kascommissie 2009 worden benoemd H.H. Broertjes, Yntema met
v.d.Kroon als reservelid.
Jubilarissen
Twee leden zijn dit jaar 25-jaar lid van de PVGE. Om gezondheidsredenen
zijn zij niet aanwezig. Voor een bloemetje is gezorgd.

De PVGE heeft geen weekendactiviteiten. Voor een werkend iemand is het
daardoor onmogelijk actief te zijn.
Presentatie
Heer Bas Aarts geeft een presentatie over de kastelen in Brabant, in het
bijzonder over de kastelen in en rond Eindhoven. Hij definieert wat een
kasteel is en schetst de ontwikkeling ervan door de eeuwen heen.
De presentatie werd met veel belangstelling gevolgd.
Rondvraag
De heer Lefferts bedankt het bestuur voor alle
inspanningen. Vooral refereert hij aan het minder
opvallende, maar veel tijd en energie vragende behartigen
van de belangen van senioren.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de
vergadering. De volgende vergadering zal worden gehouden op vrijdag 12
februari.
Voorlopig vastgesteld op 20 februari 2009.
P. Groenveld
(voorzitter)

H. Middelkamp
(2e secretaris)

Dit is het voorlopige verslag en moet nog worden goedgekeurd in de
algemene ledenvergadering 2010

■

Clubactiviteiten
Er zijn twee nieuwe clubs in oprichting. Een kookclub en een zwemclub.
De zwemclub start binnenkort. De start van de kookclub is
uitgesteld. Twee redenen: Er wordt nog onderhandeld
over een betaalbare locatie, en de “kok” heeft een
gezondheidsprobleem.
Uit de vergadering komen voorstellen voor een “bridge
leerclub” en een “wandelclub”. Voor de laatste worden
verschillende mogelijkheden aangereikt. Beide voorstellen
krijgen de aandacht van het bestuur.
►
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BELANGENBEHARTIGING
Dementie, óók onze zorg!

EVENEMENTEN
25-jarig jubileum afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

V

ijf ouderenbonden, verenigd in de VBOB, werken in 2009 en 2010 mee
aan een gezamenlijk projectplan ‘Dementie, óók onze zorg!’ in de
provincie Noord-Brabant. Via het verstrekken van een subsidie ondersteunt
de provincie Noord-Brabant dit initiatief van het bestuur van de PCOB
Belangenbehartiging 50-plus.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vroegtijdig herkennen van signalen, het
daardoor tijdig en op de juiste wijze behandelen van deze sluipende ziekte.
Hierbij worden uiteraard ook betrokken de personen uit de omgeving, de
mantelzorgers die een belangrijk deel van de zorg op zich nemen.
Vijf ouderenorganisaties werken de komende jaren mee aan een gezamenlijk
project om voorlichting te geven over, en meer begrip te kweken voor,
dementie. Het spreekt vanzelf dat ook de PVGE vereniging voor senioren, als
actief lid van het VBOB graag haar steentje bijdraagt aan een praktische
invulling van dit project voor alle ouderen in onze provincie. Lokaal zal, in
samenwerking met de andere ouderenorganisaties, aan het project inhoud
worden gegeven. Laat duidelijk zijn dat dementie ook voor de PVGE een zorg
is, waaraan veel aandacht moet worden besteed. De PVGE is er klaar voor
om haar schouders onder dit project te zetten.
Meer informatie? Neem contact met ons op via: pvge@hetnet.nl
Bron: PCOB Belangenbehartiging 50-plus ■

Z

oals u waarschijnlijk wel weet, bestaat de afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende dit jaar officieel 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er
op 12 juni a.s. een receptie en een mini symposium gehouden in het
Protestants centrum ’t Kruispunt, Slachthuisstraat 22 in Geldrop.
Dus noteer alvast de datum in uw agenda: 12 juni 2009.
Wat gaat er gebeuren?
De bijeenkomst start om ongeveer 14.00 uur met een ontvangst met koffie/
thee. Daarna wordt er in de grote zaal een mini colloquium gehouden
bestaande uit een drietal voordrachten van circa 20 minuten. Het thema van
deze voordrachten is ‘de PVGE en de ontwikkelingen in de Zorg’. De
sprekers houden we nog even voor ons maar het belooft een levendige,
boeiende middag te worden.
Tot slot wordt het bestuur een receptie aangeboden door de PVGE Vereniging.
De leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende worden
hierbij van harte uitgenodigd om deze jubileumbijeenkomst bij te wonen.
Daarnaast zullen natuurlijk ook de diverse relaties van onze Vereniging
worden uitgenodigd.
We hopen u dus allemaal op 12 juni te mogen verwelkomen in ’t Kruispunt!
Het Bestuur

Wel en Wee
Wel
50, 55 of 60 jaar getrouwd?
Meld dit aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van de kaart die u
rondzendt.
Wee
Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar
u lid van bent. Bent u geen lid van een club, meld dit dan aan het
secretariaat van de afdeling.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de
afdeling te melden.
Secretariaat: Christine van den Brom, Hofdael 99, 5664 GM Geldrop.
 040 – 285 5217.
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Aankondiging lezing Heemkundekring (8-5-2009)

D

e Heemkundekring “De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten”
heeft zich bereid verklaard om op 8 mei a.s. voor onze afdeling een
presentatie te geven over ‘De bodem en zijn bewoners’. Spreker is Jan
Broertjes, lid van de werkgroep Archeologie. Jan is binnen de PVGE ook
bekend van de Bridgeclub ‘Op Dreef’.
Toelichting
Rond 2.5 miljoen jaar geleden begint het Kwartair, de vierde geologische
periode. Het Kwartair is bekend vanwege de afkoeling van de aarde waarbij
een aantal ijstijden optreden.
Nederland ligt aan de rand van de Noordzee, waarin diverse rivieren
►
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uitmonden. Deze rivieren, voor Zuid-Nederland waren dat vooral Rijn en
Maas, brachten veel afbraakmateriaal uit het hoger gelegen achterland met
zich mee. Zo ontstond een delta, het huidige Nederland. Tijdens de ijstijden
was het zo koud dat veel neerslag op het land bleef liggen waardoor de
zeespiegel daalde. Ook was tijdens zo’n ijstijd de bodem vrijwel permanent
bevroren. Deze ijstijden werden afgewisseld door warmere tussenijstijden,
vergelijkbaar met waar wij nu in leven. Daarnaast was de bodem ook in
beweging, wat zijn uitwerking had op het geologische product. De mensen in
Europa verschijnen rond 500 000 jaar geleden. In Nederland is dat rond
225 000 jaar. In onze omgeving verschijnt de mens van wat daar van bekend
is veel later. In de lezing gaan we de bewoning bespreken vanaf de
prehistorie tot heden.
De lezing is dus op 8 mei a.s. De zaal gaat open om 13.30 uur, de lezing
begint om 14.00 uur stipt en duurt tot ongeveer 16.15 uur.
Plaats: wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is weer gratis voor leden en € 1,– voor introducés (max. één
introducé per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen! Uiteraard is voor
iedereen een consumptie (koffie of thee) bij de entree inbegrepen.
■



Aanmeldingsformulier lezing ‘De bodem en zijn bewoners’ (8-5-2009)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

REIZEN
Dagtochten 2009
Attentie: De bestemming van de voorjaarsdagtocht op vrijdag 8 mei naar
Leuven, België is gewijzigd in Turnhout, België!
Dagtocht Turnhout, België op vrijdag 8 mei 2009





09.00 uur vertrek vanaf het Toernooiveld achter het NS station Geldrop
10.00 uur rondleiding met gids door het Begijnenhofmuseum
12.00 uur lunch in restaurant Den Bond
15.00 uur rondleiding met gids door het Nationaal museum van de
Speelkaart
 17.30 uur diner in de Kaasboerin te Postel
Prijs per persoon:

€ 58,00

Bij de prijs zijn inbegrepen:
 de buskosten
 de rondleiding door het Begijnenhofmuseum
 de lunch
 de rondleiding door het Nationaal museum van de Speelkaart
 het diner
 de groepsreisverzekering
 attentie voor de chauffeur
N.B. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt!

Ik neem 1 introducé mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier z.s.m. inleveren bij Gerard Wilmink, Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
of bij Pieter Groenveld, Ranger 5, 5591 PT Heeze.
U kunt ook bellen / mailen naar Gerard Wilmink,  040 – 285 6072 /
gerard.wilmink@tiscali.nl

Dagtocht Vianden, Luxemburg op vrijdag 16 oktober 2009

 08.30 uur vertrek vanaf het Toernooiveld achter het NS station Geldrop
 09.45 uur kopje koffie/thee met vlaai in de Harmoniezaal te Geulle
 12.30 uur koffietafel in Hotel Belle-Vue in Vianden
Na de koffietafel vrije tijd te besteden in Vianden

De toegang is gratis en u ontvangt geen bevestiging van de
inschrijving. Aangezien er wel kosten worden gemaakt, verwachten we
wel dat u komt als u zich aangemeld heeft!
12

 19.00 uur diner in restaurant Geraats te Grathem
Prijs per persoon:

€ 54,25

►
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Bij de prijs zijn inbegrepen:
 de buskosten
 kopje koffie/thee met vlaai
 de koffietafel
 het diner
 de groepsreisverzekering
 attentie voor de chauffeur

12 DAAGSE BUSREIS NAAR NOORD-SPANJE

N.B. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt!

Bij de prijs zijn inbegrepen:
 Verblijf in **** hotels
 2 overnachtingen in Frankrijk
 6 overnachtingen in Spanje
 3 overnachtingen in Andorra
 Verzorging op basis van 1/2 pension
 Comfort-class touringcar
 Alle excursies (excl. entree gelden)
 Eventuele toeristenbelasting
 Afscheidsdiner
 Attentie voor de chauffeur

Reissom
plm. € 610,00 p.p.
Er zijn geen 1-persoonskamers meer beschikbaar.
Vertrek maandag 31 augustus 2009; terugkomst vrijdag 11 september 2009.
De reisclub CIVIO organiseert deze busreis in samenwerking met de
reisorganisatie Bolderman uit Veenendaal.

N.B. Voor alle reizen geldt dat de inschrijvingen van leden van de reisclub
CIVIO altijd het eerst aan bod komen.

Informatie over bovenstaande reizen kunt u verkrijgen bij:
Evert Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
040-2863940,  reisclub.civio@onsbrabantnet.nl

►

Niet inbegrepen zijn:
 Lunches
 Entree gelden
 Verzekeringsgelden
 Uitgaven van persoonlijke aard
 Eventuele brandstoftoeslag 1 euro p.p. per dag


INSCHRIJFFORMULIER REIZEN 2009
Voorjaarsdagtocht naar Turnhout (België) op vrijdag 8 mei 2009, prijs € 58,00 p.p.
12-daagse reis naar Noord-Spanje van 31 augustus t/m 11september 2009.
Najaarsdagtocht naar Vianden (Luxemburg) vrijdag 16 oktober 2009, prijs
€ 54,25 p.p.
Hokje □ aankruisen als u wenst deel te nemen
Naam:

Aantal:

Adres:

Lidnummer:

Pc+Plaats:

Tel. nummer:

Inleveren bij E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 39 40,  reisclub.civio@onsbrabantnet.nl
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Verkorte weergaven van het reisprogramma:
Dag 01: Vertrek vanuit Geldrop met overnachting in Frankrijk
Dag 02: Vertrek uit Frankrijk, aankomst hotel in Noord Spanje
Dag 03: ½ dagtocht botanische tuinen in Blanes
Dag 04: Dagtocht naar Montserrat
Dag 05: Dagtocht naar Figueras (museum Dali) en via kustroute naar
Caldaqués
Dag 06: Dagtocht naar Barcelona
Dag 07: Vrije dag
Dag 08: Reisdag naar Andorra (3 overnachtingen)
Dag 09: Dagtocht naar Val de Nuria
Dag 10: ½ dagtocht hoofdstad Andorra La Vella
Dag 11: Vertrek naar overnachtingadres in Frankrijk
Dag 12: Aankomst in Nederland met afscheidsdiner
Eventuele wijzigingen in het reisprogramma voorbehouden.

■
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NIEUWS VAN DE CLUBS
In memoriam Joop Camerlink.
Zwemclub Dol-Fijn van start
Bij terugkeer begin maart van mijn verblijf in Amerika/Canada, werd ik
onaangenaam verrast door een overlijdensbericht van Joop Camerlink,
onze secretaris van reisclub CIVIO.
Op de algemene ledenvergadering van 30 januari j.l. was hij nog zeer
enthousiast over de keuze van de reizen voor dit jaar en het maken van
het jaarverslag.
Wij verliezen in hem een zeer aangenaam en enthousiast bestuurslid. Dat
hij moge rusten in vrede.
Namens het bestuur van de reisclub CIVIO
Evert Yntema

De oprichting van de zwemclub vordert gestaag. Op 17
maart j.l. heeft de eerste gezamenlijke zwemactiviteit plaats
gevonden met de leden van het eerste uur (zie foto). Ook is
er ondertussen een naam voor de zwemclub bedacht te
weten zwemclub Dol-Fijn.
In eerste instantie wordt er voorlopig om de 2 weken
gezwommen op dinsdagmiddag van 14.15 tot 15.30.
Het huidige aantal deelnemers is 13 maar mag natuurlijk nog groeien.
Zwemt u graag en lijkt het u leuk om dat in groepsverband te doen?
Neem dan rechtstreeks contact op met Thea Ottenheim:
 040 – 286 7570 of  theahappydays@gmail.com.

■

In memoriam Wil Sanders
Ons erelid, Wil Sanders, is op 28 januari 2009 overleden, na een
slopende ziekte.
Bij zijn aftreden in 2005 werd hij tot erelid benoemd voor zijn jarenlange
inzet als secretaris en waarnemend voorzitter van onze vereniging Jeu de
Boules club ’t Buutje. Hij werd door de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende ook benoemd tot lid van verdienste voor alle inspanning
voor onze vereniging.
Mede door zijn gedreven besturen, samen met zijn broer Michel, is de
vereniging gezond en prima opgebouwd en daarover had hij een goed
gevoel.
Hij was een fanatieke bouler. Zelfs toen het met zijn gezondheid slecht
ging kwam hij toch, als het even kon, naar de Linze. Volgens hem stond
hij op nummer één van een door hem aangelegde lijst van alle toernooien
die hij in de loop van de jaren had gespeeld, ook al was hij niet altijd
eerste geworden. Hij had zijn eigen methode voor de puntentelling.
De vereniging is dankbaar voor zijn vele verdiensten als bestuurslid van
de Jeu de Boules club ’t Buutje, in de voorbije jaren.
Het bestuur
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Is bowling iets voor U?

Midgetgolf voor alle leden van de PVGE

Onze al 5 jaar bestaande Bowlingclub “PIN DOWN” kan enkele nieuwe leden
gebruiken
Het is echt een fijne sport en de leden zien elke week weer reikhalzend uit
naar de maandag.
Ja, wij spelen op maandag en wel van 17.00 tot 19.00 uur in “De Brug” in
Mierlo. Waarom zo’n rare tijd vraagt menigeen zich af. Het antwoord is
verrassend eenvoudig. Een uur bowlen is te kort en twee uur bowlen is
normaal onbetaalbaar. Maar tussen 17.00 en 19.00 uur gelden gereduceerde
tarieven zodat wij met een gunstige contributie uitkomen.
Bowlen is een uitstekende sport voor ouderen. Je bent goed bezig en toch is
het niet echt vermoeiend. Ballen zijn er in velerlei gewichtsklassen, ook heel
lichte.
Dat leeftijd geen belemmering is blijkt wel uit het feit dat we verschillende
leden van boven de 80 jaar hebben.
Kom eens vrijblijvend en gratis kennis maken!
Geeft u op bij C. Büthker  040 – 286 3631; J.v.d. Noord  040 – 280 2189
of H. Middelkamp  040 – 286 2154 of kom gewoon eens kijken op
maandagavond om 17.00 uur in “De Brug” te Mierlo. Vervoer kan altijd
geregeld worden.
Kees Büthker
Voorzitter ■

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 60 72

Het is misschien niet algemeen bekend, maar binnen de PVGE GeldropMierlo en Heeze-Leende is al sedert 1996 een clubje mensen actief met
Midgetgolf.
Gaarne laten we U kennismaken met onze club. Kwamen we in 1996
schoorvoetend op gang, thans tellen we een 30-tal enthousiaste leden.
Wij spelen elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur van het begin tot het einde
van de zomertijd op de professionele banen van de “Midgetgolfclub Geldrop”.
Het adres van deze banen is Bosrand 164, Geldrop (Coevering), en is vanuit
Uw woonplaats gemakkelijk te bereiken.
Er is een grote vrijheid van komen en gaan. De genoemde 13.30 uur
betekent alleen dat vanaf dat moment de baan open is. Hoe laat U komt,
kunt U geheel zelf beslissen. We spelen geen competitie. Eén maal per
seizoen spelen we voor het clubkampioenschap en wordt er bepaald wie van
de leden de wisselbeker een jaar in het bezit mag hebben. Dit wordt
doorgaans afgerond met een hapje en een drankje.
Indien gewenst, worden nieuwe leden de eerste keren ingewijd door wat
meer ervaren leden. Verwacht U daar echter niet te veel van: ook zij slaan
nog dikwijls mis! In principe heeft U geen eigen materiaal nodig. Na verloop
van tijd zult U waarschijnlijk toch ontdekken dat U behoefte hebt aan een
eigen stick en een paar ballen. Dit hoeft geen grote uitgave te zijn.
De contributie voor “De Putters” bedraagt dit jaar € 17,– voor het hele
seizoen. Indien U lid wordt gedurende het seizoen, wordt de contributie naar
rato vastgesteld.
Graag nodigen wij U uit om binnenkort eens een kijkje te komen nemen.
Wellicht komt U in de verleiding om ook eens een balletje te slaan.
En oh ja, bijna vergeten. Het terrein heeft waarschijnlijk z’n eigen
microklimaat. Ook al lijkt het bij vertrek van huis niets te worden, het is maar
zeer zelden dat we omwille van de weersomstandigheden niet kunnen
spelen.
Mocht U nog vragen hebben dan kunt U terecht bij
Kees Büthker, (voorz.)  040 – 286 3631
Herman Middelkamp (secr)  040 – 286 2154
■
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TERUGBLIKKEN

Lezing De schilderkunst in de Kempen

D

e evenementencommissie was erg blij dat ze de heer Peter Thoben,
conservator-directeur van het Museum Kempenland, bereid hadden
gevonden om mee te werken aan de eerste Kunst & Cultuur lezing in onze
afdeling.
De verwachtingen ten aanzien van de opkomst en inhoud waren hoog
gespannen. Het aantal leden dat uiteindelijk kwam opdagen was met
ongeveer 55 ruim boven de verwachting. De koffie smaakte prima en de
uitgereikte inleiding werd aandachtig gelezen. De spreker kwam ruim op tijd,
geluid en beeld werden getest en stipt om 14.00 uur begon de lezing.

Lunch nieuwe leden

V

oor de leden die zich het laatste jaar als lid hadden aangemeld, was er
voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 februari
2009, een lichte lunch georganiseerd. Voor het bestuur een mooie
gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe leden.
Omgekeerd was er alle ruimte om vragen te stellen over de activiteiten van
de PVGE.

Er werd met zeer veel beeldmateriaal (zie voorbeelden) een compleet beeld
geschetst van de ontwikkeling van de schilderkunst in de Kempen vanaf het
eind van de 19de eeuw tot ver na de tweede wereldoorlog. Vanaf het begin
werd er geboeid geluisterd en tussendoor waren er volop mogelijkheden voor
het stellen van vragen. Het was dan ook geen wonder dat de lezing wat
uitliep. Het publiek was na afloop dik tevreden. De enige aanmerking die viel
op te tekenen was dat de lokale schilders nog wel wat meer hadden kunnen
worden belicht.
De evenementencommissie is naar aanleiding van het succes van deze
middag zeker van plan om door te gaan met de organisatie van Kunst &
Cultuur activiteiten in onze afdeling.
■

Na de opening door onze voorzitter, Pieter Groenveld, met een oproep om
na afloop ook de Algemene ledenvergadering te bezoeken, werd direct de
soep uitgeserveerd. Het werd een gezellige, informele lunch waar bij vele
contacten werden gelegd. De bestuursleden kregen diverse vragen maar ook
tips voor verbetering. Al met al een geslaagde bijeenkomst wat ook bleek uit
de vele positieve reacties na afloop.
■

Walter Castle Keith (1863-1927),
Boerin op erf te Heeze
omstreeks 1915
olieverf/doek 18 x 28,5 cm

Jozef Gindra (1862-1938),
Boerderijen bij Bladel
omstreeks 1910
olieverf/doek 39 x 54 cm

Collectie Museum Kempenland Eindhoven
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INGEZONDEN BRIEVEN
Veiligheid in huis

I

n de media hebben we kunnen vernemen dat het aantal overvallen op
woonhuizen het afgelopen jaar is toegenomen met 20%. Zijn wij nog wel
veilig thuis? Wat doe je als er aan de deur wordt gebeld? We moeten elkaar
natuurlijk geen angst aanpraten, het ging in 2008 over slechts 680 overvallen.
We kunnen onze huizen ombouwen tot bunkers, echter het moet wel leefbaar
blijven. Probeert u zich eens te verplaatsen in de persoon van overvaller of
inbreker. Vraag je dan af wat je zou doen of hoe je zou handelen om in je
eigen huis in te breken. Bedenk de zwakke plekken en kijk wat je eraan kunt
doen. In de media is veel aandacht besteed aan hang- en sluitwerk. Kijk hier
nog eens goed naar, en laat je beraden. Een opmerking hierbij kan ook zijn
om ’s avonds de gordijnen te sluiten. Immers ’s avonds kan men gemakkelijk
binnen kijken en zien of er iets van hun gading bij is. Men komt later terug om
het op te halen.
Een ander aspect is de elektrische veiligheid. Hier wordt niet veel over
gesproken terwijl voor ons senioren hier ook oplossingen zijn welke ons
veiligheidsgevoel kunnen vergroten. In een gesprek met Gerard van Keulen
sprak ik over de mogelijkheden in een bestaande woning.
Hierbij volgen een paar mogelijkheden:

Brandmelders. Er is al genoeg publiciteit geweest over het nut van brandmelders. Er zijn diverse soorten. Rookmelders, thermosdifferentiaalmelders en
koolmonoxide - en gasmelders. Voor elke omstandigheid is een passende
melder. Ook bestaat de mogelijkheid meerdere melders zodanig aan te sluiten dat bij alarm zij alle alarm geven.
Tot slot: Maak van uw huis geen bunker. Creëer een veilig en comfortabel
gevoel waarin u uzelf prettig vindt.
Ingezonden door Hr. van Grootel
■

Ledenmutaties
ste

Ledenmutaties in het 1 kwartaal 2009
aanmeldingen:
29 leden
opzeggingen/vertrokken:
6 leden
overleden:
8 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-03-2009

Een camera bij de voordeur. Op een monitor of op de TV kun je dan zien wie
er aan de deur staat. Eventueel kun je het ook nog opnemen. Een ander
voordeel kan zijn dat je de voordeur op afstand kunt openen voor familie en
bekenden. Dit kan fijn zijn als je slecht ter been of bedlegerig bent .
Verlichting. Overvallers en inbrekers hebben een hekel aan licht. Daarom kun
je overwegen om zowel de buiten- als de binnenverlichting automatisch te
schakelen. Wat ook comfortabel is dat je met een druk op de knop alle
schemerlampen in- en uitschakelt.
Een inbraakinstallatie. Met zo’n installatie wordt een inbraak gedetecteerd.
Als deze wordt gemeld aan een meldkamer kunnen de diverse instanties,
zoals een beveiligingsbureau of politie, worden gewaarschuwd. Bedenk dat
tussen de melding en het ter plaatse zijn van een beveiliger/politie ongeveer
20 minuten zit. Wat je inlevert is een stuk bewegingsvrijheid. Je moet altijd
nadenken dat als de installatie is ingeschakeld waar je wel en niet mag
komen. Huisdieren hoeven geen beperking te zijn voor een goed
functionerende installatie.
►
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Nieuwe leden
Hr. en mevr.
Mevr.
Hr. en mevr.
Hr. en mevr.
Mevr.
Hr. en mevr.
Mevr.
Hr. en mevr.
Mevr.
Hr.
Hr.

Birsak
J.A. Derksen
Falkenburg
Gans
M.C. Hendriks
de Kinderen
G.M. v.d. Kroon
Leenders
H.F. van Lieshout
H.J. v.d. Nobelen
C.H. Smedema

Hr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Hr.
Mevr.
Hr. en mevr.
Hr. en mevr.

A.J. van Bree
H.J. van Eert
M.H. Fialka
E. de Groot
J.A. Johann
A.M. der Kinderen
J. Kuilman
J.J. Leuven
C.M. Mourik
Ruts
Spoorenberg

We heten alle nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij snel de
weg naar de diverse activiteiten, clubs en PVGE services zullen vinden.

23

Jenny, jij zegt nooit ”da ken nie”

V

andaag ga ik een bijzonder PVGE lid interviewen. Ik ben getipt door
kennissen. De dame in kwestie is al bijna 90 jaar en danst nog ettelijke
malen per week en als ze dat niet doet, dan is ze wel ergens aan het zingen.
Ja, ik heb het over Mw. Jenny Bergmans-Bouman. Ze woont vlak bij me in de
buurt en dus kan ik het fietske van stal halen en met een lekker zonnetje rijd
ik naar haar toe. Aangekomen bel ik aan en even later wordt de deur
opengedaan door een vief vrouwtje dat je geen bijna 90 jaar geeft. Zou sport
en bewegen dan echt zo gezond zijn?
Ze woont in een gezellige benedenwoning met veel oorkondes en getuigschriften
aan de muur en uitzicht op veel groen en een knus tuintje met voorzieningen
voor veel vogelbezoek. Binnengekomen steekt ze direct van wal en we zijn voor
dat ik het weet al begonnen aan het interview. Ze neemt duidelijk het initiatief en
ik heb moeite met het opschrijven van haar wederwaardigheden. Wat is ze actief!
Het blijkt dat haar gezondheid en goede uiterlijk te maken hebben met haar
levensstijl. Ze danst! Niet een gewoon foxstrotje of wals, nee ze danst de
dansen van de meer beweeglijke soort die aardig uitputtend kunnen zijn, n.l.
volksdansen van over de hele wereld.
Hoe komt iemand ertoe om dat te gaan doen?
Jenny is 27 april 1919 in Wijk in Aalburg (Heusden aan de Maas) geboren. Hier
heeft ze tot haar twaalfde jaar gewoond, toen de crisis toesloeg en mensen zich
massaal op een andere vorm van levensonderhoud moesten gaan
toeleggen. Het werd zoals voor zo velen Philips in Eindhoven.
Later heeft ze hier haar man Harrie leren kennen en zijn ze samen een
bloemenzaak in Stratum begonnen. Eerst aan de Heezerweg en later aan de
Leenderweg. Ze waren een gouden koppel. Jenny deed de winkel met twee
knechten en haar man deed de inkoop waar hij een goede neus voor had.
Het was hard werken maar de inzet werd wel beloond. Knap om de crisis
jaren ’30 en de oorlog te overleven maar zoals ze zelf zegt, ach we hadden
geluk met handelen in o.a. onroerend goed, dus zat er een goede basis onder.
Dit heeft het paar volgehouden tot eind jaren ’70. Daarna hebben ze de zaak
verkocht om uiteindelijk in Geldrop te komen wonen. Haar man is toen na 2
jaar overleden en sindsdien doet ze het alleen.
Vanaf het moment dat ze in Geldrop woonde, is ze in Rotterdam een
opleiding dansen gaan volgen. Gewoon lekker op de trein stappen, naar
Rotterdam toe, les volgen en weer terug. Ze is geen type dat bij de pakken
neer gaat zitten. Daar heeft ze haar diploma gehaald in de diverse disciplines
die rond het dansen zitten. Dus niet alleen dansen maar ook kostuums
maken, muziek, EHBO, harmonieus ritme, technische inhoud en lesgeven.
Begin er maar eens aan op je 60ste.
►
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Als ik haar agenda doorneem, zie ik dat ze 5 dagen van de week actief is op
dans en zanggebied. En haar werkgebied strekt zich uit van Helmond,
Mierlo-Hout en Braakhuizen omgeving St. Jozefplein en in vroegere tijden
zelfs tot in Oerle toe. Toen gaf ze zelfs nog les aan de Doorzetters, mensen
met een handicap die toch aan de gang willen met hun leven en handicap.
Ook aan de Danserino’s, wie kent ze nog, werd les gegeven.
Niet schrikken, Jenny geeft ook nog een aantal uurtjes in de week gym en
bewegingsles bij haar thuis aan een groepje ouderen. Waar haalt ze de
energie vandaan? Jenny, dat blijkt, heeft een zeer sociaal leven en staat voor
iedereen klaar. In haar vrije tijd breidt ze kleertjes voor Poolse kinderen. Ze
krijgt resten wol en koopt daar zelf nog verschillende kleuren bij om toch met
leuke ideeën en motieven te komen en ik moet zeggen “het ziet er strak” uit.
27 april wordt Jenny 90 jaar en dat laat ze niet ongemerkt voorbij gaan. Ze
heeft een ruimte afgehuurd en diverse dans en zanggroepjes uitgenodigd die
er een gezellige dag van maken en Jenny in het zonnetje zetten. Dat heeft ze
wel verdiend. Van harte Jenny en nog vele jaren in een goede gezondheid!
Ingezonden door Bert Cornelissen ■
PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Voorzitter
P. Groenveld
Ranger 5, 5591 PT Heeze
 040 – 224 0444
pieter_groenveld@kpnplanet.nl
Secretaris
mevr. C. van den Brom-Borgers
Hofdael 99, 5664 GM Geldrop
 040 – 285 5217
cvdbrom@onsmail.nl
Penningmeester
J. Verhagen
Herdersveld 127, 5665 JM Geldrop
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jakverhagen@onsbrabantnet.nl
banknr.: 1597 05 010
t.n.v. PVGE e.o. afd. Geldrop
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mevr. G. Bouwmeester 2e secretaris
J. van den Akker ... 2e penningmeester
P.R. en Coördinator clubs
G. Wilmink
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 040 – 285 6072
gerard.wilmink@tiscali.nl

Belangenbehartiging Heeze-Leende
mevr. W. Veenis
Heipolderstraat 47, 5591 KA Heeze
 040 – 226 5101
willyveenis@wanadoo.nl
Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo
J. van den Akker
Schepenenstraat 77, 5663 GH Geldrop
 040 – 285 7296
jwavdakker@onsmail.nl
Redactie en reizen
E. Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940
evert.yntema@onsbrabantnet.nl
Evenementen commissie
mevr. Th. Ottenheim
Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop
 040 – 286 7570
theaottenheim8@hotmail.com
Lay-out
Antony Heywood
 040 – 285 3337
pvgeweb@heywood.nl
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Activiteiten kalender 2009 PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
ierbij vindt u het bijgewerkte (jaar)overzicht van alle bijzondere
gebeurtenissen in onze afdeling. De redactie streeft naar volledigheid
maar mist u iets, laat het ons dan even weten via e-mail
 gerard.wilmink@tiscali.nl.
Het overzicht zal ook op onze Website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

8 mei

Evenementen

Lezing Heemkundekring

8 mei

Reizen

Dagtocht naar Turnhout

12 juni

Bestuur

25-jarig jubileum PVGE
Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

31 juli

Evenementen

Sportieve activiteit

25 september

Evenementen

Kunst & cultuur activiteit

9 oktober

Bestuur / Clubs

Overleg
clubpenningmeesters

16 oktober

Reizen

Dagtocht naar Vianden

27 oktober

Bowlen

Viering 5-jarig jubileum
bowlingclub “Pin Down”

6 november

Bestuur / Clubs

27 november

Evenementen

INFORMATIE CLUBS
Biljarten ‘Niks Wert’
Jeu de Boules ‘’t Buutje’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
maandag- en donderdagmiddag in de Linze.
T. Tulp  040 – 286 2022
Mevr. G. Bouwmeester  040 – 286 7722
Bridge ‘Op Dreef’
donderdagmiddag in De Dreef
H. van Egmond  040 – 285 1140

Bridge ‘’t Overslag’
maandagmiddag in D’n Toversnest in Heeze
P. van der Kroon  040 – 226 3756

Line Dance ‘The Country Jewels’
woensdagmiddag in De Dreef
Guus Kurvers  040 – 285 2551

Rikken
woensdagmiddag in DC St. Jozefplein
Mevr. J. Van der Velden  040 – 285 2482

Midgetgolf ‘de Putters’
dinsdagmiddag golfbaan golfclub “Geldrop”
H. Middelkamp  040 – 286 2154

Quilten
maandagmiddag in DC St. Jozefplein
Mevr. R. de Roos  040 – 286 2253
Reizen
E. Yntema  040 – 286 3940
Zwemclub ‘Dol-Fijn’
dinsdagmiddag om de twee weken
Mevr. Thea Ottenheim  040 – 286 7570

Overleg clubvoorzitters
Cohesiemiddag (club)
bestuurders + vrijwilligers

Klaverjassen
dinsdagmiddag in DC St. Jozefplein
J. Geervliet  040 – 280 0475

PC-Soos
vrijdagmiddag in Strabrechtcollege, Dwarsstraat,
Geldrop
G. Dekker  040 – 285 6256
Bowlingclub “Pin Down”,
maandagvond in "De Brug", Mierlo
C. Büthker  040 – 286 3631
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Website: www.pvge-geldrop.nl
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