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Webadres: www.pvge-geldrop.nl

ADVERTENTIE

Senior Computer Hulp
Geldrop

Tournooiveld 10

Weet u dat u iedere dinsdag, woensdag en
donderdagmorgen ons Computer-Helpcentrum
kunt bezoeken tussen 10.00 uur en 12.00 uur,
Tournooiveld 10 Geldrop.
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 Basiscursus is voor mensen die nooit
achter een computer hebben gezeten of
er angst voor hebben. 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
In ons Helpcentrum kunt u zich ook laten
voorlichten over de cursussen en workshops
en zich hiervoor inschrijven.
Stichting Senior Computer Hulp Geldrop.
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VAN DE REDACTIE

I

edere keer opnieuw is de grootste zorg van de redactie hoe krijgen we
weer voldoende kopij om een mooie, interessante Nieuwsbrief voor u te
maken. Tot nu toe lukt dat aardig maar het is toch grotendeels een eenmans
klus. Dat vormt een groot risico want hoe moet het als de betrokken
vrijwilliger ziek wordt of met vakantie wil?
Daarom blijven we dus nog steeds zoeken naar versterking van het
redactieteam met twee personen (m/v). Vele handen maken per slot van
rekening licht werk. Dan komt ook een groei naar zes uitgaven per jaar
binnen ons bereik. Onze afdeling is namelijk de enige afdeling waar maar
vier keer per jaar een Nieuwsbrief verschijnt. Alle andere afdelingen werken
met een frequentie van zes keer per jaar!
Ondertussen ligt de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe leden, de
jaarvergadering inclusief een optreden van het trio d’Antonet en de eerste
lezing (Bijgeloof in Brabant) alweer ruim achter ons. Maar we kijken ook al
vol verwachting vooruit naar een compleet nieuw evenement, de contactmiddag op 28 mei voor alle leden. Met dansmuziek en allerlei leuke groepsactiviteiten. U vindt een uitgebreide toelichting en de inschrijvingsprocedure
op de middenpagina van deze Nieuwsbrief!
Inhoudsopgave Nieuwsbrief april 2010
Van de Bestuurstafel

Blz. 4

Verslag jaarvergadering
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Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is woensdag 30 juni 2010!
■
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VAN DE BESTUURSTAFEL

n mijn vorige ‘van de bestuurstafel’ riep ik u op om naar de stembus te
gaan en werd er gezinspeeld op mogelijke landelijke verkiezingen. Ik kan u
dus nu opnieuw oproepen om naar de stembus te gaan. Het ware beter
geweest dat dat niet het geval zou zijn geweest. Maar ik wil het deze keer wat
dichter bij huis houden en enkele zaken voor het bestuurstafelvoetlicht
brengen die met de afdeling zelf te maken hebben.
Eerst iets over het bestuur. We zijn helemaal compleet dat wil zeggen met
zowel een eerste als een tweede secretaris en dito penningmeesters. De
nieuwe eerste secretaris Jos von Reth kennen velen van u inmiddels, de
eerste penningmeester wordt Jan van Gogh (formeel te benoemen op de
eerstvolgende jaarvergadering) en met de tweede penningmeester zijn de
zaken, zoals dat zo mooi heet, in een afrondende fase. Verder neemt Gerard
(ook) de taak van vice-voorzitter op zich want het is gebleken dat voorzitters
heel normale mensen zijn die plotsklaps buiten gebruik kunnen worden
gesteld door moeder natuur.
Ook de evenementen commissie heeft vorm gekregen. Deze staat onder
leiding van Gerard Wilmink en daarvan zijn Thea Ottenheim, Willem de Vries,
Evert Yntema en uw voorzitter lid. De evenementen commissie heeft voor dit
jaar een reeks activiteiten georganiseerd die u steeds in de Nieuwsbrief zult
kunnen vinden. Om u beter en tijdig op de hoogte te brengen ligt het in de
bedoeling om u over deze en andere activiteiten ook per e-mail te informeren.
Met andere activiteiten worden bedoeld activiteiten die door anderen dan
onze afdeling worden georganiseerd maar mogelijk interessant zijn voor onze
leden. Met de Nieuwsbrief kunnen we u hierover vaak niet tijdig informeren
want die verschijnt maar vier maal per jaar. U vindt hierover een kort artikel
verderop in deze Nieuwsbrief. Gaarne reageren als u graag per e-mail op de
hoogte wilt worden gesteld van onze eigen en andere aktiviteiten.
Ten slotte nog iets over de PVGE Verenigingsraad. Kort geformuleerd: de
Verenigingsraad is het hoogste orgaan in de PVGE dat het beleid van het
hoofdbestuur en de uitvoering daarvan toetst en goedkeurt. Uw voorzitter is
lid van het hoofdbestuur. De afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende is
hierin vertegenwoordigd met vier leden. Willem de Vries is één van hen en wil
graag terugtreden. Wij zoeken dus een opvolger voor hem. Dat kan niet
iemand van het afdelingsbestuur zijn omdat Gerard Wilmink dat al doet. Als
lid van de Verenigingsraad krijgt u een goed beeld van wat er zoal in de regio
Eindhoven alsook op provinciaal en landelijk seniorengebied plaatsvindt. Het
tijdsbeslag is beperkt: er wordt slechts tweemaal per jaar vergaderd en
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voorafgaand aan elke vergadering van de Verenigingsraad vindt er een
afstemmingsvergadering onder mijn leiding plaats. We bespreken dan de
standpunten die onze afdeling in zal nemen ten aanzien van de verschillende
punten die op de agenda van de Verenigingsraad staan. Elders in deze
Nieuwsbrief staat een oproep.
Al is de kou dan nog niet uit de lucht – zeker ook wat de landelijke politiek
betreft – ik wens u een goed en aangenaam voorjaar toe. En voor de zieken:
van harte beterschap.
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444
■

IN MEMORIAM

Piet Verkennis
Op vrijdag 26 maart kregen wij te horen dat Piet Verkennis was
overleden. Niet geheel onverwacht, Piet leed aan een vorm van kanker
die moeilijk te genezen was. Maar je hoopt toch altijd te horen bij diegene
waarbij de behandeling positief resultaat oplevert. Bij Piet mocht dat
helaas niet het geval zijn.
Piet heeft zes jaar in het PVGE bestuur de evenementen verzorgd. Gaf
Piet een klus en hij klaarde die. Een van de hoogtepunten vormde de
organisatie door hem van het 35-jarig lustrum met het Zig-Zag theater in
Zesgehuchten. Ook aan de PVGE hoofdafdeling gaf hij de nodige
ondersteuning bij het organiseren van het 55-jarig jubileum. ’t Buutje (Jeu
de Boules) vormde voor hem ontspanning en sportieve inspanning.
Het Bestuur van de PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende wenst zijn
vrouw Marie-José en Jan Pieter sterkte met dit verlies.
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VERSLAG JAARVERGADERING 19-02-2010
Opening
Aanwezige leden 89, aanwezige gasten 3.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal de
voorzitter van het hoofdbestuur, de heer Daan Wanders.
De voorzitter verzoekt om een minuut stilte om de overleden leden te
gedenken.
Agenda
De agenda wordt aangenomen.
Notulen jaarvergadering 2009
Het verslag van de jaarvergadering op 13 februari 2009 wordt goedgekeurd,
met dank aan de 1ste secretaris.

van den Akker, 2de penningmeester, deze functie tijdelijk waar. Als er een
penningmeester gevonden is, wordt hij tussentijds benoemd door het
Dagelijks Bestuur en in de volgende jaarvergadering officieel gekozen.
Benoeming leden Verenigingsraad
De heer H. Middelkamp treedt af en het bestuur stelt voor om de heer G.
Wilmink als zijn opvolger te benoemen. De vergadering is akkoord.
De verenigingsraad bestaat nu dus uit de leden: H. Lefferts, W. Heemskerk,
W. de Vries en uit het afdelingbestuur G. Wilmink.
Financiën
Ondanks de zeer kleine letters en cijfers (moet volgend jaar absoluut beter)
wordt het financieel jaarverslag over 2009 goedgekeurd met dank aan de
penningmeester.
De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en
vraagt de vergadering het bestuur te déchargeren. Dit wordt met applaus
besloten.

Jaarrede voorzitter
De voorzitter refereert aan een aantal activiteiten die in 2009 hebben
plaatsgevonden. Helaas is de reisclub wegens onvoldoende belangstelling
opgeheven, de korte reizen (excursies) worden nu ondergebracht bij de
evenementencommissie. Evert Yntema gaat deel uitmaken van deze
commissie. Willem de Vries is ook bereid gevonden om lid te worden van de
evenementencommissie.
De nieuwe zwemclub heeft momenteel al twintig leden. Dankzij de ongeveer
75 vrijwilligers draaien alle clubs in onze afdeling prima.
De belangenbehartiging in Geldrop-Mierlo door de heer van den Akker en in
Heeze-Leende door mevrouw Veenis is misschien wat minder zichtbaar,
maar er wordt door beiden wel degelijk heel serieus aan gewerkt. Ook het
invullen van de belastingformulieren wordt door vrijwilligers gedaan.
Het aantal leden op 31 december 2009 bedroeg 942. Bijna 10% is hier
vandaag aanwezig. Dit is een teken dat de PVGE leden veel hart hebben voor
hun vereniging.

De begroting voor 2010 wordt ook goedgekeurd. De financiële positie is
goed. De subsidies van de gemeenten gaan dit jaar en komend jaar nog
door.
Kascontrole commissie: De heren van de Kroon en Yntema vormen nu de
kascontrole commissie voor 2010, met als reserve de heer Crooymans.

Jaarverslag 2009
Het jaarverslag over 2009 wordt goedgekeurd.

Nieuwe clubactiviteiten
De activiteiten zijn grotendeels al tijdens de jaarrede besproken. Nieuw is
eventueel een spelletjesmiddag, bloemstukjes maken en een scootmobiel
club. De laatste activiteit vraagt veel voorbereiding omdat vooral de veiligheid
en de mobiliteit gewaarborgd moeten zijn.

Bestuursmutaties
Mevrouw Jos von Reth wordt benoemd tot 1ste secretaris. Mevrouw van den
Brom treedt af. Ze heeft negen jaar het secretariaat beheerd.
De heer Verhagen neemt afscheid als 1ste penningmeester. Omdat er nog
geen officiële kandidaat is voor het penningmeesterschap, neemt de heer 
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Lid van verdienste
Mevrouw van den Brom en de heer Middelkamp worden beiden benoemd tot
lid van verdienste van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
Ze ontvangen een oorkonde, en een speldje en een mooie bos bloemen.
Jubilea
Van de zeven uitgenodigde leden die 25 jaar lid zijn van de PVGE, waren er
helaas maar twee personen aanwezig. Ze werden met applaus in de
bloemen gezet.

Voor het bloemstukjes maken en de spelletjes kan gebruik worden gemaakt
van het BWI gebouw aan het St. Jozefplein. Daar is dinsdagmiddag plaats 
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in de huiskamer. Guusje Bouwmeester neemt contact op met het wijkgebouw
voor verdere informatie. Er zijn een tweetal dames die zich spontaan
aanmelden als vrijwilligster voor het maken van bloemstukjes: mevrouw
Rozendal en mevrouw Lubbecke.

Wat verder ter tafel komt
Punt van aandacht voor de belangen behartiging in Heeze – Leende zijn de
obstakels op straat en gebouwen voor rolstoelers.
De heer Wanders benadrukt nogmaals het belang van de vrijwilligers. Zonder
hen geen activiteiten. Het hoofdbestuur van de PVGE houdt zich voornamelijk
bezig met de pensioenontwikkelingen, de (leden) administratie, de slimme
zorg, dementie waar de heer van den Akker lezingen over gaat houden in de
regio en het onderhouden van de contacten met overheden.
Er wordt tot slot formeel afscheid genomen van mevrouw van den Brom en
de heer Verhagen met de bijpassende bloemen respectievelijk wijn.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voorlopig vastgesteld op 21 februari 2010.
G. Bouwmeester
(2de secretaris)

Jos von Reth

G

raag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Jos von Reth en ik ben in 1949 in
Eindhoven geboren. Eind 1975 ben ik naar Geldrop
verhuisd en sinds 1988 wonen mijn man, Arie ten
Hoopen, en ik op Zesgehuchten.

De evenementencommissie gaat korte excursies in de regio organiseren.
Voor de grote reizen kan men aansluiten bij de PVGE Reisvereniging in
Eindhoven.
Weetje: via de reisorganisatie van Max kunnen ook rolstoelers mee.

G. Wilmink
(Plv. voorzitter)

EVEN VOORSTELLEN

■

Na mijn HBS-A opleiding aan het St. Joris college
heb ik de secretaresse cursus bij Philips gevolgd.
Op 1 januari 1968 ben ik in dienst getreden bij
Philips en ben tot mijn vertrek op 1 mei 2005 in
diverse secretaressefuncties werkzaam geweest.
Mijn eerste baan was op Hoofdlandengroepen bij mevrouw Karrer-Takk,
daarna naar RGT/Audio bij achtereenvolgens Joop Rijneveld, Jan Jona en
Joop van Tilburg en toen Audio eind 1984 samengevoegd werd met Video
ben ik gaan werken op Bureau Staf Relations bij Jan van der Lee. Nadat hij
met pensioen ging in 1990 werd ik de secretaresse van Einar Kloster bij
Philips Lighting. Hij ging in 1994 met pensioen en werd opgevolgd door Cor
Boonstra, die in 1996 tot president van Philips benoemd werd en het
hoofdkantoor van Philips in 1998 verhuisde naar Amsterdam. Na zijn
pensionering in 2001 ben ik gaan werken voor zijn opvolger Gerard
Kleisterlee tot mijn vertrek op 1 mei 2005.
In totaal had ik 37 jaar gewerkt, waarvan de laatste zeven jaar in Amsterdam,
en het werd tijd voor wat ontspanning. Ik lees graag, speel tweemaal per
week bridge, ben redelijk verslaafd aan Sudoku's en de tuin vraagt veel
aandacht. De dagen vliegen voorbij.
Ik werd benaderd met de vraag of ik interesse had in de functie van
secretaris van onze afdeling binnen de PVGE. Na enig nadenken leek me dit
wel wat en op 17 februari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering mij
benoemd. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met u allen.
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Jos von Reth
040 – 286 0000
josvonreth@onsbrabantnet.nl
■
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INTERmezzo

AFDELINGSNIEUWS
Opgeven e-mail adres

door Bert Cornelissen

D

e Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar waardoor de leden vaak niet
tijdig kunnen worden geïnformeerd over activiteiten en evenementen
die voor senioren in de afdelingsvereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
interessant zijn.
Wij willen dit verbeteren door u de mogelijkheid te bieden om via e-mail door
onze evenementencommissie op de hoogte te worden gesteld van dergelijke
evenementen en activiteiten. Het betreft hier ook evenementen en/of
activiteiten die door andere organisaties dan onze eigen afdeling worden
georganiseerd. Bijvoorbeeld activiteiten die worden georganiseerd door
SeniorenBelang Heeze-Leende-Sterksel of Geldrop-Mierlo.
Het aantal e-mail berichten dat u van ons ontvangt zal beperkt zijn omdat de
evenementencommissie selectief te werk zal gaan. Ook zal uw e-mail adres
door ons niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Verder wordt de
informatie per e-mail zodanig verstuurd dat u de adressen van de overige
ontvangers van dezelfde e-mail niet te zien krijgt.
Wilt u van deze nieuwe informatievoorziening gebruik maken, stuur dan een
e-mail naar joopvanden.akker@gmail.com. Vermeld in deze e-mail uw
volledige PVGE lidmaatschapsnummer(s) en de tekst “opgave e-mail
berichtgeving”.
■

Lente
De lentezon schijnt door het raam.
Verwarmt heel mijn gezicht.
Dringt in mijn huid, we zijn te saam.
Ik doe mijn ogen dicht.
Langzaam neemt ze bezit van mij.
Ik word geheel verwarmd.
Ik voel me liggen in een wei.
‘T is alsof ze me omarmd.
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En door mij heen, wordt zelfs ’t gras
verwamt door de zon.
Het is alsof ik hier altijd was.
En ik wilde dat het kon.
Maar als mijn ogen open gaan.
Voel ik me nog wat loom.
Maar ik zit gewoon weer bij het raam.
Was het toch een droom?
Ingezonden door
Tiny van den Dungen-de Vet
■

Voorjaar

D

e lente is in aantocht. Het werd ook echt tijd. Ik weet niet hoe het u
vergaat, maar ik heb genoeg van de kou. Lekker de lente in! Persoonlijk
vind ik het prachtig om de bomen weer in bloei te zien komen en de planten
in de tuin weer in bloei te zien staan.
Maar met de lente komt er ook een vernieuwingsdrang. Die is dit jaar niet
zozeer hormonaal op gang gekomen maar tijdens onze overwintering in
Portugal. Terwijl wij lekker aan de vis zaten, was er een reiger zo vriendelijk
om datzelfde bij ons in de tuin te doen. Alles heeft hij uit de vijver gevreten op
de schilpad na en die had ik hem ook wel, tegelijk met een stevige
constipatie gegund.
Kortom, we hebben dus besloten om onze tuin nu een keer definitief te
veranderen samen met de vijver, die wordt dieper en er komen meer
schuilplekken in. We zijn al jaren van plan om de tuin te veranderen maar
iedere keer is het in de winter te koud en als het weer wat beter wordt dan
zijn er al verschillende struiken en planten in de knop en die wil je niet
verstoren. In de winterperiode is de tuin een puinhoop en maar in het
voorjaar en de zomer is hij erg mooi en gezellig. We vertoeven er dan graag
in.
Terwijl ik zit te typen heb ik net drie dagen van intensief werk achter de rug.
Er moest namelijk vijf kubieke meter zwart zand uitgegraven worden en zes
kubieke meter geel zand erin gebracht worden. Dit heb ik ondertussen achter
de rug en ik heb het geweten. Op deze momenten kom ik mezelf tegen. Ik
merk dan wat voor averij ik de afgelopen jaren heb opgelopen. Het is niet
alleen de diabetes maar ook een darmaandoening mat me af. Het kost me
kracht, vooral in de benen. Gelukkig had ik een goede hulp maar ik moest na
een paar uur mijn inbreng staken. Het zal van de week wat worden als ze de
tegels en ander gesteente komen brengen. Ik ga er maar vanuit dat ik elke
dag een beetje zal doen en dan moet het eind deze maand gedaan zijn.
De vogels zijn alweer actief en zoals elk jaar hebben we een broedend
mezenkoppel in de tuin. Ze vliegen af en aan en verzamelen alles wat los en
vast zit. Als je tuin overhoop staat is er ook van alles te halen. Ik voel me net
de Vleut in Best met betrekking tot tweedehands bouwmateriaal.
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Ook de eksters hebben dit goudmijntje ontdekt en zijn flink bezig. Ik zie ze
eigenlijk liever niet ondanks dat het een mooi getekende vogel is maar het
zijn ook rovers. Als ze over een schutting of muur lopen is dat niet alleen
omdat ze naar eten aan het zoeken zijn maar ook omdat ze vanaf die positie
van bovenaf in de nesten kunnen kijken en die halen ze leeg. Kraaien
hebben daar ook een handje van. En natuurlijk hun familielid de Vlaamse
gaai.

SERVICES EN KORTINGEN
Kortingsregeling bij opticien Ben van de Leur in Heeze
Leden van de PVGE ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart bij
aankoop van een montuur met glazen een korting van 15% op het montuur.
Wist u dat…

Ik ben als stadstuineigenaar best goed bedeeld met vogelbezoek, de reiger
uitgezonderd dan. Ik heb ze geteld en kom ruim over de twintig soorten.
Diverse soorten duiven, lijsters, boomkruipers, merels, winterkoninkjes en
zelfs een koppeltje roodborstjes, wat redelijk zeldzaam is want ze zijn nogal
solitair. Maar ja, de soort moet ook in stand worden gehouden.
Een keer of vier ben ik ook al getuige geweest van het feit dat een mooi
zingende merel gepakt werd door een buizerd. Heel zielig maar ja, zo is de
natuur. Ingrijpen helpt niet want tegen de tijd dat je buiten bent, heeft die
merel al het loodje gelegd en rest alleen het verendek op het gras. Rest mij
alleen nog te melden dat ik dit jaar de pimpelmees niet meer zie en dat wij
maar één trouwe bezoeker hebben, Erasmus de grasmus. Waar de rest is
gebleven weet ik niet.
Tot slot wens ik u een mooi en lekker voorjaar toe waarin we misschien af en
toe de BBQ al weer kunnen aansteken. Kortom geniet ervan.
■

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.






Alle leden, dus ook de leden zonder een 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 vijftig 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, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven,
 040 – 212 7504,  pvge@hetnet.nl
Wist u ook dat…


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
Joop van den Akker,  040 – 285 7296

■

Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de
afdeling te melden.
Secretariaat: Jos von Reth, Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop,
 040 – 286 0000.
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BELANGENBEHARTIGING

D

Herken een beroerte
e Hartstichting wijst ons er terecht en herhaaldelijk op wat we moeten
en kunnen doen als iemand in onze omgeving hartfalen vertoont. Voor
reanimatie en het gebruik van een AED zijn gelukkig in vrijwel elke gemeente
wel organisaties die daarin cursussen organiseren.
Maar ook in een ander essentieel onderdeel van het menselijke lichaam, de
hersenen, kunnen levensbedreigende situaties optreden: beroertes. De
gevaren daar worden veroorzaakt door een verstopping van de aderen, een
infarct, waardoor de bloedtoevoer wordt gestremd of juist door een breuk in
een ader, een hersenbloeding. Het enige wat u in zo’n geval kunt doen, is er
achter zien te komen of er iets aan de hand is en als dat zo is, zo snel
mogelijk 112 bellen. Maar dat moet u dan ook wel doen!
Hoe herken ik nu een beroerte?
Als u ook maar een flauw vermoeden heeft dat iemand getroffen kan zijn
door een beroerte (attaque, herseninfarct, hersenbloeding, tia), denk dan aan
de eerste letters van het woord stagnatie: STAG.
Als iedereen dit kan onthouden, zouden we veel mensenlevens kunnen
redden. Echt, iedere toevallige voorbijganger of toeschouwer kan een
beroerte herkennen door vier eenvoudige vragen te stellen:
S
T
A
G

Spreken: Vraag de patiënt om een eenvoudige zin (coherent)
uit te spreken (zoals b.v. het is zonnig weer vandaag).
Tong uitsteken: Vraag de patiënt de tong uit te steken. De tong
moet recht in de mond liggen en niet afwijken naar één kant.
Armen opheffen: Vraag de patiënt om beide armen op te tillen.
Glimlachen: Vraag de patiënt om te glimlachen.

Als de patiënt een probleem heeft met één van deze vier opdrachten, bel dan
onmiddellijk het alarmnummer 112 en beschrijf de symptomen aan de
dienstdoende hulpverlener.
Een beroerte ziet er niet altijd als een beroerte uit. Gebrek aan kennis
hierover heeft in het verleden jammer genoeg al aan de nodige mensen het
leven gekost. Het slachtoffer van een beroerte krijgt ernstige hersenschade
wanneer omstanders er niet in slagen de symptomen van een beroerte te
herkennen en de patiënt aan de zorg van een arts toe te vertrouwen.
Bovenstaande regels geven de toevallige getuige van een beroerte simpele
en doeltreffende handvaten om een beroerte te herkennen en de juiste
maatregelen te nemen.
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Voor meer informatie, zie www.hersenstichting.nl.
Willem Heemskerk
■
Belastinginvulhulpen 2010

D

e belastingdienst spreekt van “wij maken u het wel makkelijker”. Ja, dat
klopt, maar dan moet wel alles via de elektronische snelweg, de PC
dus . Als je spreekt met onze drie vrijwilligers, die dit jaar een 16-tal leden
hebben bijgestaan om aan deze wettelijkheid te voldoen, is het niet bezitten
van een PC verreweg de grootste bottleneck. De ervaringen van onze
vrijwilligers met de diverse problemen varieerden van u hebt alles goed
voorbereid, het kan zo verstuurd worden of wel de kennis hebben maar niet
de mogelijkheid meer hebben om het schriftelijk in te vullen tot een enorme
puzzel om alles te kunnen plaatsen.
Heren vrijwilligers, hartelijk bedankt voor uw inzet en wij hopen namens de
leden dat we in 2011 weer een beroep op u kunnen doen.
Het bestuur
■
VACATURES
Gezocht nieuw lid PVGE Verenigingsraad

D

e Verenigingsraad van de PVGE Vereniging voor senioren toetst het
beleid van de hoofdafdeling van de Vereniging en keurt de door het
hoofdbestuur gedane voorstellen al dan niet goed. Alle acht afdelingen van
de PVGE hebben hierin vertegenwoordigers. De afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende neemt met vier vertegenwoordigers hierin deel. Dit aantal is
gebaseerd op het ledental van de afdeling.
Willem de Vries, één van onze huidige vertegenwoordigers, heeft
aangegeven zijn positie beschikbaar te willen stellen met als gevolg dat we
een opvolger voor hem zoeken. Deelnemen aan de Verenigingsraad
betekent betrokken te zijn bij alle facetten van de Vereniging. Buitengewoon
boeiend en interessant voor iemand die zich werkelijk betrokken voelt bij het
wel en wee van onze Vereniging.
Leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met
Pieter Groenveld,  040 – 224 0444.

■
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EVENEMENTEN
NIEUW – CONTACTMIDDAG PVGE LEDEN - NIEUW

H

et is eindelijk zover! De allereerste Contactmiddag voor PVGE leden zal
op vrijdag 28 mei plaatsvinden in gemeenschapshuis De Dreef in
Geldrop. De evenementencommissie heeft haar uiterste best gedaan om een
mooi programma voor u in elkaar te zetten. We rekenen op een volle zaal
met enthousiaste leden en hun introducés die deze feestmiddag tot een groot
succes gaan maken.
Het programma voor de Contactmiddag ziet er als volgt uit:
13.00 uur
een ‘koninklijke’ ontvangst
13.30 uur
optreden van de Senior Jazzmen
14.00 uur
pauze met optreden Dekselse Dames
14.30 uur
tweede optreden van de Senior Jazzmen
15.00 uur
pauze met hartige hapjes op z’n Brabants
15.30 uur
slotoptreden van de Senior Jazzmen
16.00 uur
pauze
16.30 uur
finale met de line dance club
17.00 uur
einde.
En dat is nog lang niet alles. Tegelijk met het programma in de Grote zaal
vinden er in twee andere ruimtes nog een aantal activiteiten plaats waar u
ook nog aan mee kunt doen. Vanaf 13.30 uur kunt u gaan koersballen, tai chi
beoefenen en wijnproeven! En tussendoor is er nog een tafelgoochelaar, een
leuke dia presentatie en natuurlijk kunt u een dansje wagen tijdens de
optredens van de Senior Jazzmen.
Toegang
Om dit fantastische feest te kunnen bekostigen, is de entreeprijs voor leden
vastgesteld op € 4,00 per persoon en voor introducés (max. 1 per lid) € 6,00.
Attentie: U moet uw entreebewijs van te voren afhalen en betalen. Op het
moment van afhalen kunt u zich ook opgeven voor het koersballen, een tai
chi sessie of het wijn proeven. U kunt als u dat wilt, zich voor meerdere
activiteiten opgeven. Op basis van alle aangegeven voorkeuren wordt u door
de organisatie ingedeeld!
Waar en wanneer kunt u uw entreebewijs ophalen?
1. woensdag 12 mei en woensdag 19 mei in de Dreef van 13.00 tot 16.00 uur.
2. bij uw clubvoorzitter in de periode 12 t/m 19 mei.
3. voor Heeze-Leende-Sterksel bij Pieter Groenveld, Ranger 5, Heeze ook in
16

de periode 12 t/m 19 mei.
4. na 19 mei kunt u, tenminste als er nog entreebewijzen over zijn, deze
bestellen/ophalen bij Thea Ottenheim,  040 – 286 7570.
Er kunnen maximaal 120 feestgangers in de zaal. Dus hoe sneller u zich
aanmeldt, hoe beter!
De evenementencommissie
■

Aankondiging sportactiviteit: Midgetgolf (29-06-2010)

I

n het kader van de evenementen op het gebied van sport & spel heeft
onze Midgetgolf club ‘De Putters’ zich bereid verklaard om op dinsdag 29
juni haar clubmiddag ter beschikking te stellen voor een midgetgolfmiddag
voor de leden van onze afdeling. Leden van ‘De Putters’ geven desgevraagd
uitleg over het spel. Het belooft op deze manier wederom een gezellige,
sportieve PVGE middag te worden.
De middag is dus op dinsdag 29 juni en begint om 13.30 uur. We kunnen
dan spelen van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Plaats: Bosrand 164 in de Coevering, Geldrop.
Route: Vlak voor de bocht naar links naar de flats, moet u rechtsaf een klein
weggetje in. U komt dan op een parkeerterrein. De banen liggen recht vooruit
naast de tennisbanen van G.L.T.V. De Mast.
De toegang is gratis. Gezien het beperkte aantal mogelijke deelnemers zijn
er geen introducés toegestaan. Uiteraard is voor iedereen een consumptie
(koffie/thee of fris) bij de entree inbegrepen.
Voorzieningen
Het midgetgolf terrein beschikt over een sportkantine waar u gezellig voor, na
of zelfs tijdens het midgetgolfen een hapje en een drankje kunt bestellen.
Voor de kantine ligt een ruim terras vanwaar u de golfbanen goed kunt
bekijken. In de kantine zijn sticks, balletjes en het plankje met de
scorekaarten beschikbaar. U hoeft zelf niets mee te nemen. Alleen voor het
mooie weer moet u zelf zorgen!
Voor het aanmeldingsformulier zie blz. 29.
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Evenementenkalender 2010/2011

H

et doel van de evenementenkalender is om alle belanghebbenden,
zowel de leden als de clubs, vroegtijdig een overzicht te geven van alle
geplande centrale activiteiten in het jaar 2010/2011.
Attentie: Deze jaarkalender vervangt de jaarkalender in de vorige
Nieuwsbrief!
De uiterste aanleverdatum voor kopij voor de Nieuwsbrief is altijd drie weken
voor de geplande verschijningsdatum.

April

21-04

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-2

Mei

28-05

Contactmiddag (lentefeest)
Muziek, entertainment, etc.

Juni

29-06

Evenement: sport & spel (let op: nieuwe datum)
Midgetgolf bij De Putters

Juli

21-07

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-3

Augustus

27-08

Evenement: kunst & cultuur.
Lezing Ad van Himbergen over Reizen in Europa

September

Oktober

November
December
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24-09

Evenement: kunst & cultuur
Onder voorbehoud: Lezing heer Pannenborg
over de Irene Brigade

08-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

20-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-4

05-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

26-11

Evenement: cohesiemiddag PVGE (club)
bestuurders + vrijwilligers

VOORLICHTING
Rondje Geldrop

T

ijdens de jaarvergadering in februari jl. kwam het punt aan de orde voor
een rondleiding door het centrum van Geldrop. Sinds vorig jaar bestaat
die mogelijkheid. Onder leiding van een ervaren gids leert U het centrum van
Geldrop beter kennen.
Geldrop heeft een aantal specifieke kenmerken, die het ontleent aan zijn
historie te weten de industrie, de religie én het alledaagse leven.
Natuurlijk zijn daarvoor op de eerste plaats gebouwen maar soms zijn het
bomen, een tuinmuur of een hekwerk die met hun verhaal de band met het
verleden in stand houden.
Er is een route uitgezet waarin de officiële monumenten als markeerpunten
zijn opgenomen en de route is bovendien de aanleiding om de historische
situatie naar boven te halen. Daarmee wordt het verband duidelijk tussen het
monument en de situatie van vroeger.
Zo zal ieder na afloop meer weten en zich meer thuis voelen in Geldrop.
De start is bij de Hoeve in de Kasteeltuin op zaterdagmiddagen van mei t/m
half oktober om 14.00 uur
De kosten zijn € 3,00 per persoon. Duur ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen over rondleidingen op andere tijdstippen en/of rondleidingen voor
groepen zijn verkrijgbaar bij het VVV Agentschap in de Langstraat 12 of bij de
coördinator Mevrouw Scheepers,  040 – 286 3512.
Harry Lefferts
■

Geen centrale activiteiten gepland
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Vader van het jaar

Ledenmutaties

Een echtpaar had een tweeling van twee jaar.
Maar de één kon praten en de ander totaal niet.
Alles hadden ze al geprobeerd.
Uiteindelijk besloot de vader met het kind naar Lourdes te gaan.
Daar aangekomen dompelde hij het kind onder in gewijd water.
Het kind kwam proestend boven en gilde opeens: ‘Eikel!’
De vader duwde het nog eens onder en het kind schreeuwde weer: ‘Eikel!’
De vader was in de 7e hemel, belde moeder thuis op en vertelde dat het kind
‘Eikel’ had geroepen.
‘Dat ben je ook!’ zei de moeder...
‘Je hebt de verkeerde meegenomen!’

Ledenmutaties in het 1ste kwartaal 2010
aanmeldingen:
22 leden
opzeggingen/vertrokken:
7 leden
overleden:
10 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-03-2010

948
Nieuwe leden
Januari:

Hr. en mevr. E. Abels
Hr. J. Nijboer
Mevr. L. Fledderus
Mevr. H. Jansen-Hofman
Mevr. C. Waasdorp
Mevr. K. Kruisinga (gastlid)

Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Eindhoven

Februari:

Hr. en mevr. C.Wuijts
Hr. S. Veenstra
Mevr. G. Kuijpers-Broks
Mevr. G. van Zutphen
Mevr. E. v.d. Brink-van Zessen
Mevr. H. Boonen
Mevr. R. Janssen

Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Heeze
Geldrop

Maart:

Hr. en mevr. H. Langenwerf
Mevr. P. Wijnen
Hr. M. Seijkens
Hr. J. van Noppen
Mevr. C. Lubbers
Mevr. I. v.d. Ven-Thuis

Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop

Ingezonden door: Hr. G. Kurvers
■

PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Voorzitter
P. Groenveld
Ranger 5, 5591 PT Heeze
 040 – 224 0444
pieter_groenveld@kpnplanet.nl
Secretaris
mevr. J. von Reth
Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop
 040 – 286 000
josvonreth@onsbrabantnet.nl
Penningmeester
J. van Gogh
Celeborn 11, 5663 SL Geldrop
 040 – 285 5366
jhcvangogh@onsbrabantnet.nl
banknr.: 1597 05 010
t.n.v. PVGE e.o. afd. Geldrop
Leden
mevr. G. Bouwmeester 2e secretaris
J. van den Akker ... 2e penningmeester
P.R. en Coördinator clubs
G. Wilmink
Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
 040 – 285 6072
gerard.wilmink@tiscali.nl
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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 nieuwsbrief
E. Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940
eef.yntema@hotmail.nl
Evenementen
mevr. Th. Ottenheim
Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop
 040 – 286 7570
theahappydays@gmail.com
Lay-out
Antony Heywood
 040 – 285 3337
pvgeweb@antony.heywood.nl

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.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met één van de
bestuursleden.
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PC-soos

CLUBS
Paasdrive bridgeclub “Op Dreef”
De bridgeclub "Op Dreef” in Geldrop heeft de jaarlijkse Paasdrive weer
succesvol afgesloten. Bridgen en sfeervol eten maakten het voor de
deelnemers, zoals onderstaande foto’s getuigen, tot een succesvolle
happening.

Gezinus Dekker gehuldigd

■

O

p de geanimeerde Jaarvergadering van
Computer Soos “De Muis” is de grote aanjager
van alle informatie en gezelligheid Gezinus Dekker in
de schijnwerper geplaatst. Al zeven jaar trekt hij
namelijk de computeractiviteit op vrijdagmiddag.
Natuurlijk moeten we zijn “maatje” Joop van den Akker
niet vergeten want dit tweetal weet op een bijzonder plezierige manier
kennisoverdracht, doorspekt met humor, te bewerkstelligen.
Gezinus verzorgt ook op een bijzonder professionele manier de website van
de groep, die de zeer toepasselijke naam gekregen heeft van “Soos”. Niet
omdat de alcohol rijkelijk vloeit; nee, omdat de sfeer een soosachtig karakter
heeft. Vele mensen praten gezellig door elkaar en steeds opnieuw weten
Gezinus en Joop daar toch structuur aan te geven. Het is een echt
onderonsje maar…
Gezinus werd voor de vele vrije
uurtjes die hij aan onze hobby
Computeren besteedt op een
speciale manier gehuldigd. Hij
ontving een onderscheiding en een
oorkonde en werd benoemd tot
MEESTER MUIS. Ook zijn vrouw
werd niet vergeten. Zij kreeg een
“knuffel-Gezinus” in de vorm van
een grote Muis. Een alternatief?
Zij moest Gezinus vele uren missen
als hij bezig was voor “de Soos”!
Met recht een gezellige
jaarvergadering met een signaal
van grote waardering voor Gezinus
en Joop.
Harry Lefferts
■
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Geslaagd uitstapje met onze club

M

oe maar voldaan plof ik
op de bank, na een
bijzonder mooie dag. Een dag
waar we met plezier aan terug
zullen denken. En om alle
leden van de PVGE te laten
weten hoe wij als club ons tienjarig bestaan vierden, hierbij een kort verslag
van ons uitstapje op 24 maart jl.
Vanmorgen om 10 uur werden we
ontvangen in ons clubgebouw De
Dreef waar een heerlijk kopje koffie
klaar stond en waar Thea en Guus
nog druk bezig waren de laatste hand
te leggen aan de voorbereiding.
Daarna de bus in en na een uur rijden
langs mooie Brabantse dorpjes

Omdat het buiten zo’n fantastisch weer was, hebben we in de pauze ook nog
lekker van het zonnetje kunnen genieten. Na de avondlunch toen we huiswaarts
keerden, wist Wim de chauffeur met zijn muzikale trekzak ons nog in
beweging te brengen. Er werd gedanst en gehost dat het een lieve lust was.
Waarbij het Geldrops dropke zich goed liet smaken. En of het nog niet
genoeg was, hebben we in de bus gezongen tot we in Geldrop terug waren.
Op woensdag 12 mei zullen we in ons
clubgebouw tijdens onze dansmiddag,
onder het genot van ’n drankje en ’n
hapje, met genodigden ons
jubileumjaar afsluiten.
Country Jewel Annelies Johann
■

kwamen we aan in België bij de Kaasboerin alwaar wij deze dag zouden
doorbrengen. Vol verwachting op wat er allemaal te gebeuren stond, zetten
wij ons op de plek die gereserveerd was naast het podium. We begonnen
met een drankje en om precies 12 uur kwam de heerlijke kippensoep. De
bediening was fantastisch, hardwerkende mensen die de rest van de dag
goed voor ons zorgden.
Om 14.00 uur begon de show De Ronald Lee Dancers die voor elke act zich
in een ander schitterend kostuum hulden. John D wist ons echt te ontroeren
met zijn zang als travestiet met het lied This is my life. Ben Cramer bracht
ons terug naar de jaren zestig, zeventig met zijn bekende songs uit die tijd en
samen met Katrien Gallez zong hij enkele duetten uit de Phantom of the
Opera.
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EVEN TERUGBLIKKEN

Activiteiten kalender 2010
De activiteitenkalender 2010 bevat alle bijzondere clubactiviteiten in onze
afdeling. Het overzicht zal ook op onze website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

12 mei

Line dance

10-jarig jubileum van de “The
Country Jewels”

20 mei

Jeu de Boules

Jaarlijks uittoernooi in
Stiphout

24 juni

Jeu de Boules

Jaarlijks thuistoernooi met
Lieshout

December

Jeu de Boules

Kersttoernooi

Jaarvergadering 2010

D

oor het plotselinge noodgedwongen afmelden van onze voorzitter Pieter
Groenveld werd de vergadering dit keer geleid door Gerard Wilmink.
Met wat hulp van zijn collega-bestuurders werd de vergadering in een
prettige sfeer afgewerkt. Zie ook het verslag op blz. 6 van deze Nieuwsbrief.

Mist u nog bijzondere activiteiten van uw club in bovenstaand overzicht,
meldt dit dan aan het bestuur van uw club. Met één simpel e-mailtje van de
voorzitter of secretaris van uw club naar de redactie
(gerard.wilmink@tiscali.nl) staat de aangemelde clubactiviteit in de
eerstvolgende Nieuwsbrief.
■
Zangeres Antonet van der Heijden
ADVERTENTIE

Engelse Morrisdansen in
Geldrop en Mierlo
Morrisdansen zijn oude
mannendansen uit de
Cotswold-heuvels in
Engeland. Vroeger gedanst
als lenterituelen, zijn ze nu
meer voor publieksvermaak.
Morrisdansgroep Helmond
viert haar 75-jarig bestaan
met een bijeenkomst van
liefst honderd dansers uit
Engeland.

Om de jaarvergadering nog wat
“op te leuken” voor de toehoorders,
was deze keer het trio d’Antonet
ingehuurd. Voor aanvang, tijdens
de pauze en na afloop van de
vergadering, brachten zangeres
Antonet van der Heijden uit Sint
Oedenrode met haar vaste
begeleiders Rens Valkonet en
Dick Swinkels een groot aantal
Franse chansons ten gehore van
onder andere Edith Piaf, Charles
Aznavour, Jean Ferrat, Jacques
Brel en Gilbert Bécaud.

Het optreden viel buitengewoon in de smaak bij de toehoorders. Een groep
echte liefhebbers kreeg er maar niet genoeg van en vroeg en kreeg nog een
aantal toegiften. De wegblijvers hebben absoluut wat gemist!
■

Op zaterdag 1 mei wordt er in Mierlo (bij de molen) om 09.20 uur en in
Geldrop (bij de molen) om 10.20 uur en om 14.10 uur gedanst.
Voor informatie over overige optredens, kijk naar de website
http://morrisdans.nl/helmond/shows.html.
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Lunch nieuwe leden

A

fgelopen 19 februari was het zover. Er was een lichte lunch
georganiseerd voor de nieuwe leden. Het werd deze keer in het
vroegere kerkje in de Coevering gehouden. Onder het genot van een kopje
koffie en een plak cake konden de mensen met elkaar en met het bestuur
kennis maken. Er was een doorlopende slideshow van dia’s te zien waarmee
de diverse activiteiten van het PVGE te zien waren, voor elck wat wils. Er
werden meteen wat bestuurswisselingen bekend gemaakt wat tot enige
vrolijke momenten leidde omdat er mensen voorgesteld werden die een paar
uur later weer opgevolgd zouden worden door een ander.
Voor de een was het oude jongens krentenbrood, waaronder deze persoon
dus en voor de ander was het een echte kennismaking en nu maar hopen
dat men een keus heeft kunnen maken.
De bijeenkomst werd besloten met een lekkere kop soep en de
onafscheidelijke broodjes waarna de ene groep huiswaarts keerde en de
andere groep zich bezig ging houden met de algemene jaarvergadering want
ook dat gebeurt natuurlijk in een vereniging.
Ik zelf heb de kans te baat genomen om de binnenkant van het kerkgebouw
eens te verkennen en ben tot de conclusie gekomen dat het een warm
bouwsel is en dat het alle moeite waard is geweest dat het behouden is
gebleven. Met dank aan de voorvechters hiervan.
Bert Cornelissen
■
Lezing Bijgeloof in Brabant

D

e evenementencommissie had op woensdag 24 maart jl. weer een
interessante lezing georganiseerd over het zeer herkenbare onderwerp
‘Bijgeloof in Brabant’. De lezing werd gegeven door Paul Spapens uit
Moergestel. Deze Brabantse journalist en schrijver is gespecialiseerd in
Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding sprekend en
voor iedereen herkenbaar onderdeel van. De lezing sluit aan bij een
groeiende belangstelling voor het fenomeen bijgeloof

VOORLICHTING
Rondje Geldrop

T

ijdens de jaarvergadering in februari jl. kwam het punt aan de orde voor
een rondleiding door het centrum van Geldrop. Sinds vorig jaar bestaat
die mogelijkheid. Onder leiding van een ervaren gids leert U het centrum van
Geldrop beter kennen.
Geldrop heeft een aantal specifieke kenmerken, die het ontleent aan zijn
historie te weten de industrie, de religie én het alledaagse leven.
Natuurlijk zijn daarvoor op de eerste plaats gebouwen maar soms zijn het
bomen, een tuinmuur of een hekwerk die met hun verhaal de band met het
verleden in stand houden.
Er is een route uitgezet waarin de officiële monumenten als markeerpunten
zijn opgenomen en de route is bovendien de aanleiding om de historische
situatie naar boven te halen. Daarmee wordt het verband duidelijk tussen het
monument en de situatie van vroeger.
Zo zal ieder na afloop meer weten en zich meer thuis voelen in Geldrop.
De start is bij de Hoeve in de Kasteeltuin op zaterdagmiddagen van mei t/m
half oktober om 14.00 uur
De kosten zijn € 3,00 per persoon. Duur ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen over rondleidingen op andere tijdstippen en/of rondleidingen voor
groepen zijn verkrijgbaar bij het VVV Agentschap in de Langstraat 12 of bij de
coördinator Mevrouw Scheepers,  040 – 286 3512.
Harry Lefferts
■

Paul Spapens stond garant voor een plezierige middag. Hij is voormalig
journalist bij het Brabants Dagblad en publiceerde tientallen boeken over
Brabantse onderwerpen. Hij baseerde zijn lezing deels op zijn boek ‘Bijgeloof
van alledag’. In dit succesvolle boek geeft hij voor elke dag van het jaar een
voorbeeld van een bijgelovige praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit
de keuze van de voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij de belevings
28

29

EEN BIJZONDER GERECHT
Broccolischotel
Benodigdheden:
2 kippen
3 blikjes Campbelli champignon crème soep
½ liter slagroom
¾ pot mayonaise
ongeveer 4 pakjes broccoli
1 theelepel citroensap
½ gesneden bruin brood
1 eetlepel kerriepoeder
2 ons geraspte kaas
ongeveer 175g boter
Bereiding
Kook de kippen gaar. Haal het vlees van het bot.
Bruine boterhammen in de oven tot toast maken.
Kook broccoli gaar, goed laten uitlekken. Neem ovenvaste schaal en bedek
de bodem met de broccoli, daar bovenop de stukjes kip.
Meng de mayonaise met de champignonsoep en de slagroom, doe hier de
citroensap en de kerrie bij.
Spreid dit mengsel uit over de kip.
Bedek de gehele top met de geraspte kaas.
Maak van de toast paneermeel en maak (ook wat grotere) kruimels.
Smelt de boter (mag niet te warm worden) en roer hier de broodkruimels
door.
Doe dit mengsel bovenop de geraspte kaas.
Oven voorverwarmen op stand 4, schotel ongeveer een uur in de oven.
Gerecht is bij iedereen een doorslaand succes.
Eet smakelijk, Hanna Geervliet.
■

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
Zwemclub ‘Dol-Fijn’
dinsdagmiddag in de Smelen
Mevr. Thea Ottenheim  040 – 286 7570

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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