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VAN DE REDACTIE

E

en nieuwe lente, een nieuwe Nieuwsbrief.
U vindt in deze Nieuwsbrief onder andere informatie over twee nieuwe
lezingen, over activiteiten op het gebied van de belangenbehartiging en
natuurlijk over onze clubs. Het is voor de redactie altijd weer een waar
genoegen om u hier verslag van te doen. Op basis van deze informatie kunt
u uw eigen keuzes maken waaraan u wilt deelnemen. En sociaal actief
blijven is voor iedereen belangrijk om gezond te blijven en om niet te
vereenzamen. Dus wat houdt u nog tegen?
De vorige keer schreven we in deze rubriek dat we graag meer foto’s,
tekeningen of cartoons zouden willen plaatsen in de Nieuwsbrief met de
vraag wie ons daarbij zou kunnen helpen. Helaas heeft niemand zich
gemeld! Ook hebben we geen enkele íngezonden brief’ ontvangen! We
zouden echt ontzettend graag eens een verhaal over uw bijzondere vakantie
of hobbie willen publiceren. Dus beste lezers, wat houdt u tegen om de pen
eens ter hand te nemen?
In 2011 zijn er ook al een paar Nieuwsflitsen verstuurd. Op deze wijze
informeren we de ‘abonnees’ over nieuws dat bij het verschijnen van de
eerstvolgende Nieuwsbrief al verouderd zou zijn. Nieuw hierin zijn PVGE lastminute aanbiedingen met korting. Wilt u voortaan de Nieuwsflits ook
ontvangen, stuur dan een mailtje naar joopvanden.akker@gmail.com met
vermelding van uw lidnummer en de tekst “opgave Nieuwsflits”.
Inhoudsopgave
Evenementen
Van de Bestuurstafel
Afdelingsnieuws
Nieuws van de clubs
Voorlichting
Belangenbehartiging
Even terugblikken

Blz. 4
Blz. 7
Blz. 9
Blz. 16
Blz. 20
Blz. 22
Blz. 26

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is woensdag 29 juli 2011!
■
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EVENEMENTEN
Evenementenkalender 2011

H

et doel van deze evenementenkalender is om alle belanghebbenden,
zowel de leden als de clubs, vroegtijdig een overzicht te geven van alle
geplande centrale activiteiten in het jaar 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

20-04

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-2

Mei

20-05

Evenement: Natuurhistorie
Lezing Staatsbosbeheer over heidebrand
Strabrecht

Juni

24-06

Evenement: Kunst & cultuur
Lezing Toon Verbeek over Liefde en hartstocht
in de muziek en de kunst

Juli

20-07

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-3

Augustus

26-08

Evenement: Sport & spel
Nog in te vullen

September

23-09

Evenement: Kunst & cultuur
Nog in te vullen

14-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

19-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-4

04-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

25-11

Evenement: Vrijwilligersmiddag
Bezoek Boerenbond museum

Oktober

November
December

Kerst activiteit (?)

Aankondiging lezing de Heidebrand Strabrecht (20-05-2011)

I

edereen zal zich de grote brand op de Strabrechtse heide nog wel
herinneren. Dagenlang was deze brand voorpagina nieuws in de landelijke
media. Maar weinig mensen hebben echter een goed beeld hoe moeilijk
deze brand te bestrijden was en welke gigantische inspanningen er zijn
verricht door de diverse brandweerkorpsen en legereenheden. En hoe groot
was de schade en hoe herstelt de natuur zich nu?
De heer Sjaak Smits van Staatsbosbeheer is bereid gevonden om voor ons
een presentatie te geven over deze enorme heidebrand.
Kortom een indringende presentatie over de kracht van mens en natuur!
De lezing is dus op 20 mei a.s. De zaal gaat open om 13.30 uur, de lezing
begint om 14.00 uur stipt en duurt inclusief de pauze ongeveer 2 uur.
Plaats: wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is gratis voor leden van de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende en bedraagt € 1,– voor introducés (maximaal 2 introducés per PVGE
lid). Lidmaatschapskaart meenemen! Een gratis consumptie (koffie of thee) is
bij de entree inbegrepen.



Aanmeldingsformulier lezing ‘Heidebrand Strabrecht’ (20-05-2011)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 1 / 2 introducé(s) mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier z.s.m. inleveren bij Willem de Vries, Bosrand 111, 5665 EE Geldrop.
U kunt ook bellen / mailen naar:
Willem de Vries,  040 – 286 2877  wdevries@onsbrabantnet.nl
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 heeft aangemeld!
■
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Aankondiging lezing Liefde en hartstocht in de muziek en kunst (24-06-2011)

D

e presentatie wordt gegeven door de heer Toon Verbeek uit Eindhoven
die in 2008 ook al de lezing over ‘De grote drie van het Nederlandse
cabaret’ met veel succes heeft gegeven.
Nergens is er zoveel liefde en hartstocht als in de muziek en de kunst. Denk
bijvoorbeeld aan de componisten Franz Schubert, Robert Schuman en
Gustav Mahler. En niet te vergeten de Pastorale van Beethoven en het
prachtige Finlandia van Sibelius, etc. In de schilderkunst kennen we o.a. de
werken van Gustav Klimt, Rodin, Rembrandt en Vermeer.
Kortom een presentatie om van te genieten!
De lezing is dus op 24 juni a.s. De zaal gaat open om 13.30 uur, de lezing
begint om 14.00 uur stipt en duurt inclusief de pauze ongeveer 2 uur.
Plaats: wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is gratis voor leden van de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende en bedraagt € 2,– voor introducés (maximaal 2 introducés per PVGE
lid). Lidmaatschapskaart meenemen! Een gratis consumptie (koffie of thee) is
bij de entree inbegrepen.



Aanmeldingsformulier lezing ‘Liefde en hartstocht in de muziek en
kunst’ (24-06-2011)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 1 / 2 introducé(s) mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier z.s.m. inleveren bij Willem de Vries, Bosrand 111, 5665 EE Geldrop.
U kunt ook bellen / mailen naar:
Willem de Vries,  040 – 286 2877  wdevries@onsbrabantnet.nl
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 heeft aangemeld!
■
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VAN DE BESTUURSTAFEL

e inspiratie voor deze “van de bestuurstafel” is de lezing van Steenbakkers
(waarvan elders in deze Nieuwsbrief een samenvatting). Steenbakkers ging
in op de rol die de samenleving op zich zou moeten nemen om een klein deel van
de zorg voor de ander vorm te geven en daarmee een bijdrage te leveren om ons
systeem van zorg betaalbaar te houden. Ik wilde in dit stukje de aandacht wat meer
leggen op een andere ontwikkeling in de zorg onder druk van diezelfde betaalbaarheid. Een problematiek die ik het best zou kunnen omschrijven als: wat betekent
de financiële zorg (van de overheid) voor de fysieke zorg (van de senioren).
Een belangrijk signaal vanuit onze omgeving is de hernieuwde discussie over de
snel stijgende ziektekosten. Om deze kosten te beheersen zijn er twee oplossingen:
je voert als overheid een budget beperking in of je laat de markt zijn werking
doen. De eerste benadering leidt er toe dat er onvoldoende geld beschikbaar zal
zijn om aan de vraag naar verzorging te voldoen zoals plaatsen in een verpleeginrichting of beschikbare bedden in een ziekenhuis. Er ontstaan (weer) wachtlijsten.
De tweede oplossing (marktwerking) betekent dat de toenemende vraag tot
hogere prijzen leidt. Ergo, u en ik zullen bereid moeten zijn meer te betalen. Een
belangrijk aspect van deze tweede benadering is dat die de vernieuwing in de
gezondheidszorg stimuleert. Ziekenhuizen met de meest effectieve behandeling
(zowel kwalitatief als ook wat de kosten betreft) zullen de voorkeur van u en mij
maar ook de kostenverzekeraars krijgen. Budgetbeperking leidt tot uitholling: de
stimulans om het beter te doen ontbreekt. De Public Health Service in Engeland
kan als negatief voorbeeld worden genoemd. Ook berichten over ontoereikende
verzorging in de verpleeghuizen zouden in die richting kunnen wijzen.
Mijns inziens zullen we bereid moeten zijn om meer euro’s neer te tellen om
ons van een verzorgde oude dag te verzekeren. Ook Wouter Bos heeft dit
geconstateerd vanuit zijn nieuwe functie bij KPMG. Wij zijn nu eenmaal de
groep die het meeste gebruik maakt van de zorg. Wel zouden we daarbij een
beroep mogen doen op de solidariteit van de jongere generaties: gezamenlijk
zullen we de financiële kas moeten vullen van waaruit onze zorg wordt betaald.
Hoe deze discussie zich in de politiek verder ontwikkelt weet ik ook niet maar
ik reken er op dat de verschillende landelijke senioren organisaties zoals NVOG
(Nederlandse Vereniging van Ouderen en Gepensioneerden) en CSO
(Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties) de belangen van ons senioren
zullen behartigen in het overleg met overheid en ziektekosten verzekeraars.
Rest mij u een zonnige en gezonde lente toe te wensen!
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444 ■
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PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Voorzitter
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J. van Gogh
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t.n.v. PVGE e.o. afd. Geldrop
Leden
J. van den Akker
projecten
mevr. C. Waasdorp
administratie
P.R. en Coördinator clubs
G. Wilmink
Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
 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
Mevr. G. Bolt
Bosrand 35, 5665 EC Geldrop
 040 – 286 3437
gnbolt@onsbrabantnet.nl
Redactie Nieuwsbrief
E. Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940
eef.yntema@hotmail.com
Evenementen
mevr. Th. Ottenheim
Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop
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theahappydays@gmail.com
Lay-out
Antony Heywood
 040 – 285 3337
pvgeweb@antony.heywood.nl

AFDELINGSNIEUWS
Werkplan 2011 PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
1.
Naamsbekendheid (PR)
De bekendheid van de PVGE is in de gemeenten Geldrop-Mierlo en HeezeLeende zeer beperkt. Acties zullen moeten worden gedefinieerd om hierin
verbetering te brengen om daarmee de instroom van nieuwe leden te
stimuleren. Deze zullen aansluiten op de overeenkomstige actie
aangegeven in het werkplan van de hoofdvereniging. Er zal een
informatieboekje voor de PVGE vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
worden opgesteld.
2.
Zoeken van vrijwilligers
Het vinden van vrijwilligers is ook voor de PVGE Geldrop eo moeilijk. Gelet op
de ervaring die veel senioren hebben vanuit hun werkzame leven zou een
groot potentieel aan vrijwilligers bij kunnen dragen aan de activiteiten van de
PVGE. Onderzocht moet worden hoe wij deze groep kunnen mobiliseren voor
onze vereniging. Ook voor deze actie geld dat we gebruik willen maken van
de ervaring die wordt opgedaan in de hoofdvereniging met een
overeenkomstige actie.
3.
Centrale evenementen
Gedurende de afgelopen jaren zijn er centrale evenementen georganiseerd
met o.a. als doel ook de leden die niet bij een club zijn aangesloten meer te
betrekken bij de vereniging. De deelname hieraan is wisselend en roept de
vraag op hoe hierin verbetering kan worden gebracht. Als eerste stap zal een
enquête onder de leden worden gehouden en zullen de resultaten worden
gebruikt om vervolgacties te definiëren. In 2012 zal weer een groot
evenement worden georganiseerd.
4.
Clubaktiviteiten
De onder drie genoemde enquête zal tevens worden gebruikt om te
onderzoeken aan welke nieuwe clubactiviteiten behoefte bestaat. Omdat het
ledental van een aantal clubs de neiging heeft te dalen zal ook hieraan
aandacht moeten worden gegeven door hieraan meer bekendheid te geven.
Deze laatste actie hangt samen met punt 1 hierboven.
5.
Relatie SB GM en SB HLS
De PVGE Geldrop eo participeert actief in Senioren Belang Heeze-LeendeSterksel en Geldrop- Mierlo. Door beide SB’s worden initiatieven ontwikkeld
om belangen van senioren te behartigen en ook om senioren te laten
►
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deelnemen aan maatschappelijk relevante projecten. Aandacht zal moeten
worden gegeven hoe PVGE Geldrop eo hieraan deelneemt, vrijwilligers
mobiliseert en haar naamsbekendheid vergroot. Ook samenwerking met
andere seniorenverenigingen zal hierbij aandacht moeten krijgen.
6.
Informatiestromen
Voor een goed functioneren van een vereniging is het nodig dat er
basisregels gedefinieerd zijn en algemene gegevens zijn gedocumenteerd.
Belangrijk is dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn en worden
gecommuniceerd in de vereniging. Als eerste stap zal in 2011 de
bestuursmap gereedkomen. Nagegaan zal moeten worden welke volgende
stappen mogelijk zijn om dit verder te verbeteren.
7.
Financiën
De financiële ontwikkelingen vragen om extra aandacht ivm mogelijke
veranderingen in het subsidiebeleid van de gemeenten Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende. Er zal een voorzichtig financieel beleid dienen worden
gevoerd om daarmee eventuele schokken te kunnen opvangen en te
voorkomen dat de clubs met plotselinge vermindering van de clubsubsidies
zouden moeten worden geconfronteerd.
Pieter Groenveld (vz) ■
Steuntje in de rug 2011

D

e Rabobank Dommelstreek kent tegenwoordig het sponsorfonds
‘Steuntje in de rug’ voor steun aan lokale verenigingen. Leden van de
Rabobank ontvangen automatisch een oproep om in oktober hun stem uit te
brengen op de club(s) die ze een warm hart toedragen. Het lidmaatschap
van de Rabobank is volledig gratis!
Uw PVGE afdeling heeft het voornemen om in 2011 ook aan deze
sponsoractie mee te doen om zodoende de financiën te versterken. We zijn
daarom als vereniging nu ook lid geworden van de Rabobank. Uw bestuur
doet hierbij een oproep aan alle PVGE leden in onze afdeling die al bankieren
bij de Rabobank om ook lid te worden van de Rabobank Dommelstreek. Op
deze wijze kunt u in oktober ook meestemmen om uw PVGE financieel te
ondersteunen.
In de Nieuwsbrief van juli a.s. zullen we deze oproep nog een keer herhalen.
J. van Gogh
(penningmeester) ■
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VERSLAG JAARVERGADERING 18-02-2011
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet
allen welkom.
85 leden zijn aanwezig.
2.
Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda
zodat deze is vastgesteld.
De voorzitter verzoekt om een minuut stilte
om de overleden leden te gedenken.
3.
Verslag vergadering 19 februari 2010
Het verslag van de jaarvergadering op 19 februari 2010 wordt na een tweetal
kleine correcties goedgekeurd.
4.
Jaarrede van de voorzitter
De centrale evenementen beginnen vorm te krijgen. Gerda Bolt is Joop van
den Akker opgevolgd in de Stichting Senioren Belangen Geldrop-Mierlo en
Willy Veenis vertegenwoordigt het Bestuur binnen Senioren Belangen
Heeze-Leende-Sterksel.
De PVGE wordt via de Federatie waarschijnlijk weer lid van de NVOG
(Nederlandse Vereniging van Ouderen en Gepensioneerden). Dit
lidmaatschap is vooral van belang in verband met de pensioenontwikkeling.
Ook het komende jaar wordt op verzoek weer hulp verleend bij het invullen
van het belastingformulier.
Het aantal leden is stabiel, we schommelen rond de 950 leden (stand op 31
januari 2011: 949 leden).
De huisvesting voor diverse clubs en voor het bestuur kan in de toekomst
mogelijk problemen gaan opleveren door de plannen met het LEV(BWI)gebouw in de Stationsstraat en het St. Jozefplein. Joop van den Akker volgt
de ontwikkelingen op de voet, wat de consequenties voor ons zullen zijn en
hoe wij hierop kunnen inspelen. Het Bestuur zal de leden op de hoogte
houden.
5.
Werkprogramma 2011/Bestuursinformatiemap
Het Bestuur heeft een werkplan 2011 opgesteld met de volgende
aandachtspunten: Naamsbekendheid (Public Relations), zoeken van
vrijwilligers, centrale activiteiten, clubactiviteiten en behoefte aan nieuwe
clubs, deelname aan belangenbehartiging verder uitbreiden.
De informatiemap ten baten van de bestuursleden is gereed met daarin ►
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onder andere de financiële afspraken, subsidieontwikkelingen en regels met
betrekking tot het opstarten van nieuwe clubs.
6.
Jaarverslag 2010
Opmerkelijke gebeurtenissen in 2010 waren de interessante lezing door de
heer Pannenborg, het Lentefeest wat een groot succes was en diverse clubs
vierden hun lustrum.
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag over 2010 zodat dit is
goedgekeurd.
7.
Verkiezing bestuursleden
De nieuwe 1ste en 2de penningmeester (respectievelijk Jan van Gogh en
Corry Waasdorp) zijn sinds april in functie en worden bij acclamatie officieel
benoemd. Vervolgens wordt Gerda Bolt bij acclamatie benoemd tot
bestuurslid verantwoordelijk voor belangenbehartiging Geldrop-Mierlo.
Met deze benoemingen is het bestuur compleet.
8.
Benoeming lid Verenigingsraad
Het voorstel om Harry Lefferts, Willem Heemskerk en Gerard Wilmink te
herbenoemen voor een periode van één jaar wordt door de vergadering
goedgekeurd. Willem de Vries stelt zich niet herkiesbaar en als zijn opvolger
wordt voorgesteld om Frits Crooijmans te benoemen. De vergadering gaat
met dit voorstel akkoord. De Verenigingsraad is hiermee compleet.
De leden van de Verenigingsraad worden uitgenodigd bij de vergaderingen
met de Clubvoorzitters in maart en november. De hoofdtaak is om het PVGE
verenigingsbestuur te controleren op haar beleid en financiële cijfers.
Door het Verenigingsbestuur wordt voorgesteld om in 2012 met het oog op
de subsidie ontwikkelingen de contributie te verhogen met € 0,10 per maand.
Van deze verhoging komt per lid € 0,80 op jaarbasis terug aan onze afdeling.
9.
Financiën
De 1ste Penningmeester geeft een toelichting op de baten en lasten over
2010 en de balans per 31 december 2010. Een punt van aandacht is de
stijging van de bankkosten. Elke bankrekening van een club wordt
aangemerkt als zakelijke rekening en kost € 20,– per maand. De kosten
worden afgeboekt van de hoofdrekening. Aanbevolen wordt dat de kleine
clubs i.p.v. een bankrekening een contante kas gaan gebruiken. In 2011 zal
de Penningmeester de balans van twee opeenvolgende jaren in het overzicht
opnemen.
De kascommissie bestaande uit de heren van de Kroon en Yntema heeft op
15 februari jongstleden de jaarrekening 2010, de geconsolideerde
jaarrekening 2010, de bankrekeningen, alsmede het kasgeld gecontroleerd
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en in orde bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur te
déchargeren. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
De 1ste Penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2011.
De heer Lefferts doet een oproep aan de leden van de Rabobank om in het
kader van “Steuntje in de rug” twee van de vijf beschikbare stemmen op de
PVGE uit te brengen. Lidmaatschap van de Rabobank is gratis. De voorzitter
zegt toe dat hierover een artikel in de eerstvolgende Nieuwsbrief geplaatst
zal worden.
Voor de Commissie kascontrole 2011 worden benoemd de heren v.d. Kroon
en Crooijmans met mevrouw v.d. Beemd als reservelid.
De voorzitter meldt de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van
subsidies nauwgezet in de gaten te zullen houden. Hij kondigt ook aan dat in
het voorjaar van 2012 een feest georganiseerd zal gaan worden, wat met
applaus wordt begroet.
10.
Lid van verdienste
De heer C. Büthker wordt wegens zijn grote
verdienste voor de vereniging benoemd tot lid
van verdienste van de PVGE afdeling GeldropMierlo en Heeze-Leende. Hij ontvangt uit
handen van de voorzitter de oorkonde, het
PVGE speldje en een bos bloemen.
11.
25 jaar lidmaatschap van de PVGE
Zeven leden zijn dit jaar 25-jaar lid zijn van de PVGE. Helaas kon alleen de
heer Schouten aanwezig zijn en hij werd met applaus in de bloemen gezet.
12.
Clubactiviteiten
De deelname aan de clubs is stabiel. Bij alle clubs is er sprake van “vergrijzing”
en ruimte voor “jong bloed”. 40% van de leden is lid van een club.
Het oprichten van een scootmobielclub levert problemen op voor wat betreft
de aansprakelijkheid van de vereniging en het feit dat op iedere drie/vier
scootmobielen één vrijwilliger ter begeleiding nodig is. Het Bestuur heeft
besloten wegens te grote risico’s deze club niet te starten. Voor een
spelletjesclub is niet voldoende belangstelling. Suggesties voor nieuwe clubs
zijn welkom (bijvoorbeeld een senioren tennisclub).
13.
Wat verder ter tafel komt
Evert Yntema stelt voor om korte reizen van een halve dag te gaan
organiseren. Via de Nieuwsbrief zal geïnformeerd worden of hier
belangstelling voor is.
Cees Büthker informeert naar de stand van zaken met betrekking tot AED’s ►
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in Geldrop-Mierlo. Joop van den Akker meldt dat Senioren Belangen
Geldrop-Mierlo druk bezig is om de apparaten geplaatst te krijgen op veilige
plaatsen die ook beheerd kunnen worden. De gemeente doet niets.
Geprobeerd zal worden de plaatsing op korte termijn te realiseren.
De voorzitter vraagt aandacht voor de dringende behoefte aan IT
specialisten. Het huidige systeem van de ledenadministratie is aan revisie
toe en moet vervangen worden. Het systeem functioneert wel goed maar is
niet op de toekomst gericht.
Ter gelegenheid van het PVGE Symposium op 26 november 2010 is het
boekje “Plezierverzen” uitgegeven. Dit is een bundel met gedichtjes die het
afgelopen jaar in de Schouw zijn verschenen. Belangstellenden kunnen de
bundel voor € 5,– bij de voorzitter verkrijgen.
Op de agenda voor 2011 staan o.a. de volgende bijeenkomsten gepland:

op 4 maart vergadering met de Clubvoorzitters

op 25 maart een lezing over Pablo Picasso

op 20 mei een lezing over de heidebrand op Strabrecht door
Staatsbosbeheer

op 25 november de vrijwilligersmiddag.
14.
Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Na een
korte pauze zal heer Steenbakkers, wethouder van de gemeente GeldropMierlo, een presentatie geven over het seniorenbeleid in de gemeente
Geldrop-Mierlo.
Voorlopig vastgesteld op 25 februari 2011.
P. Groenveld
(voorzitter)

J. von Reth
(secretaris)

SERVICES EN KORTINGEN
Kortingen

L



eden van de PVGE ontvangen op vertoon van hun PVGE lidmaatschapskaart bij diverse bedrijven korting.
Opticien Ben van de Leur in Heeze
15 % korting op het montuur bij aanschaf van een montuur met glazen.
Van de Plas Interieurs in Leende
5% korting op wooncomfort artikelen binnen het assortiment zoals o.a.
meubelen, raambekleding, slaapcomfort, relaxfauteuils (eventueel
aangemeten), accessoires, stoffering en karpetten.

Wist u verder dat…






alle PVGE leden, dus ook de leden zonder een Philips verleden, indien
gewenst kunnen deelnemen aan een collectieve IAK-zorgverzekering.
alle PVGE leden, dus ook de leden die nooit bij Philips hebben gewerkt,
een kaart kunnen aanvragen waarmee men kan kopen in de Philips
Myshop 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 over bovenstaande vier services kunt u zich 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.
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Club activiteitenkalender 2011

e club activiteitenkalender 2011bevat alle bijzondere clubactiviteiten in
onze PVGE afdeling. Het overzicht zal ook op onze website worden
gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

13 mei

Jeu de Boules

Viering 25-jarig jubileum “’t Buutje” in de
Dreef met om 17.00 uur receptie

30 mei

Bridge Heeze

Afsluiting voorjaarsseizoen ”’t Overslag”

9 juni

Jeu de Boules

Clubkampioenschappen “’t Buutje”

30 juni

Jeu de Boules

Uitwisseling met JBC Lieshout

6 juli

Line dance

Fietsdag “The Country Jewels”

18 augustus

Jeu de Boules

Uitwisseling met JBC Stiphout

8 december

Jeu de Boules

Kersttoernooi “’t Buutje”

14 december

Line dance

19 december

Bridge Heeze

Kerstviering “The Country Jewels”
Kerstdrive “’t Overslag”

Mist u nog bijzondere clubactiviteiten in bovenstaand overzicht? Met één
simpele e-mail van de voorzitter of secretaris van uw club naar de redactie
(gerard.wilmink@tiscali.nl) staat de aangemelde clubactiviteit in de
eerstvolgende Nieuwsbrief.
■
Jeu de Boules club ’t Buutje’
Donderdagmorgen 10 februari is de jaarvergadering gehouden. Onder het
genot van koffie met gebak werd deze vergadering goed bezocht. Naast de
gebruikelijke agendapunten werd met algemene stemmen besloten na de
viering van het 25-jarig jubileum de bestuurswisseling door te voeren zodat
de huidige aftredende voorzitter tot en met 13 mei kan aanblijven. Tevens
werd verslag gedaan door de activiteiten commissie over de jubileumviering.
Ook werden een aantal data’s vastgelegd: 9 juni het clubkampioenschap, 30
juni uitwisseling met JBC Lieshout, 18 augustus uitwisseling met JBC Stiphout
en op 8 december ons Kersttoernooi. Na afloop was het nog gezellig even
napraten. In de middag was men weer present om
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het spelletje Jeu de boules te spelen. Dit spelen we nu nog steeds in de hal.
In de maanden april tot oktober spelen we indien het weer dit toelaat op de
buitenbanen. Voor ons zijn de sociale kontakten en het plezier zeer
belangrijk en als het kan proberen we toch te winnen. Jeu de boules is een
van de weinige sporten waaraan zowel jezelf als je partner kan deelnemen.
Om de teams samen te stellen beginnen we met het opgooien naar het
buutje. Je speelt dus elke middag in een andere samenstelling. Heeft u
interesse of twijfelt u nog, kom eens kijken. Wij spelen op maandag- en
donderdagmiddag aan Linze 11 in Geldrop. Vanaf 13.15 uur is de hal open.
U kunt ook contact opnemen met Guusje Bouwmeester  040 – 286 7722
of met Lia Hertog  040 – 212 1141. Wij kunnen nog een zestal nieuwe
leden plaatsen.
■
MIDGETGOLFCLUB
“DE PUTTERS”

JEU de BOULESCLUB
“DE PUTTERS”

G

Informatie voor belangstellenden
aarne laten we U kennismaken met onze club. Een club die in 1996
schoorvoetend op gang kwam, maar die nu (begin 2011) 29 leden telt.
Van het begin tot het einde van de zomertijd spelen wij elke dinsdagmiddag
vanaf 13.30 uur op de professionele banen van de “Midgetgolfclub Geldrop”.
Het adres van deze banen is Bosrand 164, 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. Kort voor twee uur
wordt er geloot wie met wie speelt en om twee uur is iedereen op de baan.
Het gaat vooral om de gezelligheid en dat is merkbaar aan de pauze, die
steeds langer dreigt te worden. Gedurende het seizoen wordt een enkele
keer de score genoteerd opdat
bij de strijd om de wisselbeker
ieders handicap kan worden
bepaald. Deze strijd spelen we
tegelijk met die om het
kampioenschap tegen het
einde van het seizoen. Deze
“wedstrijdmiddag” wordt
doorgaans afgerond met een
buffet of een barbecue.
►
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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 (€ 30,– à 50,–)
De contributie voor “De Putters” bedraagt thans €19,– per seizoen. Indien U
lid wordt gedurende het seizoen, wordt de contributie naar rato vastgesteld.
Omdat midgetgolfen min of meer een seizoensport is, zouden we elkaar
gedurende de wintermaanden niet of nauwelijks zien. Om dat op te vangen
hebben we voor de winterperiode een Jeu de Boules club opgericht omdat dit
indoor gespeeld kan worden.

Kampeerclub de Trekvogels

N

iet zo lang geleden publiceerden wij ons kampeerprogramma 2011 op
onze website. Graag wijzen wij erop dat onze Kampeerclub toegankelijk
is voor alle leden van de PVGE.
De huidige leden komen dan ook uit verschillende afdelingen, van Eindhoven
tot Valkenswaard en van Aalst-Waalre tot Veldhoven.
De Trekvogels zijn zich ervan bewust dat in de komende jaren het
voortbestaan alleen kan worden veilig gesteld wanneer voldoende aandacht
wordt besteed aan verjonging en uitbreiding van het ledental.
Mede hierom wordt ieder jaar gewerkt aan het “up to date” houden van de
activiteiten. We zorgen ervoor dat we elkaar in de wintermaanden niet uit het
oog verliezen.
De kampeeractiviteiten bestaan uit:

3 á 4 vakantieweken in Nederland

Een kamp van 2 x 2 weken in de omringende landen

Een grote rondreis van 6 tot 8 weken naar verder gelegen landen
Voor de rondreizen geldt wel een beperking voor het aantal equipes, maar bij
grotere belangstelling organiseren we gewoon een extra reis!
De nazomer- en winteractiviteiten bestaan uit:

Jeu de boules toernooi

Snertwandeling

Bezoek aan een Kerstmarkt (b.v. Antwerpen)

Doen waarom gevraagd wordt
Wanneer je belangstelling hebt voor onze club of meer informatie wilt laat het
ons weten! We bellen, zoeken je op, vragen je eens om mee te gaan met
een kampeerweekje of kennis te maken tijdens onze
"ontmoetingsbijeenkomst" op de eerste maandag van de maand.

Het merendeel van de leden doet hier enthousiast aan mee. Daarnaast telt
de Jeu de Boulesclub leden die uitsluitend gedurende de winter actief willen
zijn.
Heeft U interesse, of mocht U wat meer willen weten, komt U dan eens
vrijblijvend op dinsdagmiddag bij ons kijken. Ook kunt U voor informatie
terecht bij
Kees Büthker, (vz)  040 – 286 3631
of bij Herman Middelkamp (secr)  040 – 286 2154 ■
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Voor informatie:
Maarten de Fockert,  0416 – 376005 of  maarten.adrie@home.nl of
Secretariaat “De Trekvogels” t.a.v. Joke Vermaak,  040 – 255 4785 of
 j.vermaak@chello.nl.
Zie voor het jaarprogramma of aanmelden de website van “De Trekvogels”:
www.pvge-eindhoven.nl/kampeerclub.htm.
■
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VOORLICHTING
Brandpreventie voor ouderen

B

rand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige mensen lopen meer
risico dan anderen. De meeste ouderen, zo’n tachtig procent, wonen
zelfstandig en alleen. Geldt dat ook voor u, dan moet u bij brand uzelf in
veiligheid kunnen brengen. Bent u bovendien wat minder mobiel, dan is het
extra belangrijk om brand te voorkomen. De brandweer helpt u daar graag bij.
Veilig koken
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dat komt
doordat de pan te heet wordt of voedsel in de pan droogkookt. Denkt u bij het
koken aan het volgende:

Blijf bij de pan.

Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat voedsel droogkookt.
Mocht u de keuken toch even verlaten, neem de kookwekker dan mee.

Houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken
op veilige afstand van het fornuis.
Als de vlam toch in de pan slaat:

Draai onmiddellijk het fornuis uit zodat de pan niet nog heter wordt.

Schuif een deksel over de pan zodat er geen zuurstof meer bij kan.

Laat het deksel op de pan liggen.

Zet de afzuigkap uit.

Laat de pan afkoelen en haal het deksel er niet af.

Ga nooit met de pan lopen. U kunt brandwonden oplopen als er iets uit
valt.

Blus nooit met water. Met brandende olie of vet veroorzaakt water een
enorme steekvlam.
Veilig omgaan met elektriciteit
Elektriciteit kan gevaarlijk zijn als u delen die onder stroom staan aanraakt.
Hier volgen een paar tips:

Laat de elektrische apparaten en leidingen in uw huis controleren,
repareren, uitbreiden en aanpassen door een erkende installateur.

Ga na of uw woning is voorzien van een aardlekschakelaar. Die
beveiligt tegen aanrakingen.

Koop uitsluitend apparaten met het Kema Keurmerk.

Heeft u een elektrische kachel, houd brandmaterialen dan uit de buurt.
Leg ook geen wasgoed op of direct voor de kachel.
Met deze adviezen kunt u voorkomen dat uw televisie brand veroorzaakt:

Zorg voor voldoende ventilatie rondom het toestel.
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Zet er geen bloemen of planten op Uw televisie heeft veel elektrische
onderdelen en contact met water is levensgevaarlijk.
Zet uw televisietoestel niet op stand-by (de waakstand). Schakel het uit
als u het niet gebruikt.

Roken
Helaas is roken nog steeds een van de meest voorkomende brandoorzaken.
Rook daarom nooit in bed, want de kans is groot dat u in slaap valt. Het
beddengoed en het matras kunnen in brand raken of gaan smeulen. Gebruik
veilige asbakken, waar uw sigaret in valt en waarin hij wordt gedoofd. Leeg
een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in een
prullenmand.
Installeer rookmelders
Veiligheid in huis begint met het ophangen van rookmelders. Deze zullen u
waarschuwen wanneer er brand uitbreekt, ook terwijl u slaapt. De beste
plaats ervoor is de gang waar de meeste kamers op uitkomen. Plaats de
melder tegen het plafond, niet te dicht bij de muur. Heeft uw woning twee
verdiepingen, dan kunt u het beste op iedere verdieping een melder
plaatsen. De beste plek is op de slaapverdieping, boven aan de trap tegen
het plafond. Voor een maximale beveiliging, ongeacht het aantal
verdiepingen, kunt u in iedere ruimte waar u regelmatig bent een melder
plaatsen. Denk vooral aan de woonkamer, de slaapkamer(s) en iedere ruimte
waar een elektrisch apparaat staat. Een rookmelder is te koop bij de meeste
bouwmarkten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke brandweer en op
www.brandweer.nl

■

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 60 72
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BELANGENBEHARTIGING
4e Alzheimer Café in de regio Zuidoost Brabant

A

l vele jaren kennen we het begrip Alzheimer Café in onze regio. Op dit
moment hebben we in de regio Zuidoost Brabant drie Alzheimer Cafés
op de volgende locaties: Eersel, Eindhoven en Helmond. De Caféavonden
vinden één keer per maand plaats op vaste tijdstippen, steeds op dezelfde
locatie. Zij worden gemiddeld door zestig tot honderd mensen bezocht. Het
Alzheimer Café is bedoeld voor dementerenden zelf, hun familieleden/
mantelzorgers en andere belangstellenden.
Er is voor gekozen om de Alzheimer Cafés zo goed mogelijk verspreid in de
regio op te zetten, zodat alle inwoners van Zuidoost Brabant de mogelijkheid
hebben om een Alzheimer Café bij hen in de buurt te bezoeken. Om de
mogelijkheden voor een ieder te vergroten vinden ze bovendien op een
andere dag in de week plaats. Uit peilingen die we met enige regelmaat
uitvoeren, bleek dat we mensen uit de gehele regio goed bereiken. Het
gebied van de zogenaamde A2-gemeenten (Heeze-Leende, Cranendonck,
Valkenswaard en Aalst/Waalre) werd in verhouding het slechtst bereikt. Dat
heeft er toe geleid dat we sinds januari j.l. een 4e Café in de regio hebben
geopend in Maarheeze.
Omdat de investering groot is om een Café te laten functioneren met de
kwaliteitseisen, die Alzheimer Nederland stelt, kunnen we geen Alzheimer
Café in elke gemeente opzetten, maar wel blijven we voortdurend zoeken
naar een goed evenwicht tussen het aantal Cafés in de regio, de grootte van
de doelgroep en het aantal bezoekers. Een goede spreiding is hierbij
vanzelfsprekend van belang.
Voor meer informatie over de vier Alzheimer Cafés in de regio verwijzen we u
naar Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost-Brabant.



Ank Keereweer (vz)
 0492 – 54 47 28
k.keereweer@planet.nl ■

Het ouderen beleid in de gemeente Geldrop-Mierlo

O

ngeveer vier jaar geleden werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) van kracht. Eén van de doelstellingen van deze wet is als volgt
geformuleerd:
Burgers weten zich beschermd, zijn zelfredzaam,
maatschappelijk actief – en zorgen voor elkaar –
Deze wet heeft tot veel initiatieven geleid die aan bovenstaande doelstelling
vorm moeten geven en er uiteindelijk toe moeten leiden hoe de vragen van
de burger en de mogelijkheden van de centrale en lokale overheid beter op
elkaar kunnen worden afgestemd en in balans worden gebracht met de
(financiële) mogelijkheden.
Willen we hieraan vorm geven dan zullen we moeten beginnen met de vraag
achter de vraag te herkennen. Het is niet de directe vraag van de burger die
het uitgangspunt moet vormen (hoe gek dit ook mag klinken) maar het
daadwerkelijke probleem dat tot de vraag aanleiding geeft. Dit vraagt van de
ondersteunende zijde (de overheid, de vrijwilliger, de professionele
hulpverlener) een benadering gericht op het samen naar een oplossing
zoeken waarbij het wegnemen van de oorzaak van de vraag (de vraag achter
de vraag) centraal staat. Dit betekent dat er naar oplossingen wordt gezocht
die gebaseerd zijn op de sociale omgeving van de vraagsteller(ster) zoals
zijn/haar sociale netwerk, de buurt, de familie. De vraagsteller(ster) moet
daarbij bewust worden gemaakt van zijn/haar eigen mogelijkheden en
gestimuleerd worden deze te ontplooien. Dat kan zoiets simpels zijn als het
verrichten van activiteiten in een buurthuis. Zijn/haar eigen mogelijkheden
kunnen daardoor tot ontplooiing komen en er kan een stukje waardering
vanuit de omgeving ontstaan dat bijdraagt aan de eigen waarde.
De WMO betekent een duidelijke verandering in zowel de aanpak van de overheid
als de houding die van de burger wordt gevraagd. De oorspronkelijke situatie
van vanzelfsprekendheid en recht hebben op (individuele) professionele
ondersteuning bestaat niet meer. Deze ondersteuning wordt in plaats daarvan
gericht op hulp door professionals bij de inzet van sociale netwerken,
vrijwilligersinitiatieven en wijkverbanden. Daarbij wordt van de hulpvrager
(ster) gevraagd actief mee te werken aan de oplossing van het probleem dat
de basis van de hulpvraag vormt.
De gedachtegang zoals die hierboven is geschetst heeft als leidraad de
doelmatigheid van de ondersteuning te vergroten. Vrijwilligers spelen hierbij
een onmisbare rol. De gemeente wil hierbij een regierol spelen: de
►
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vrijwilliger ondersteunen zodat hij/zij zijn werkzaamheden goed kan uitvoeren
en voorkomen dat hij overbelast raakt. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers
waarop door omstandigheden nogal eens een onevenredig groot beroep
wordt gedaan. Doelmatigheid is ook noodzakelijk om de ondersteuning
vanuit de overheid betaalbaar te houden. Dit impliceert dat aan een
collectieve aanpak vaak de voorkeur moet worden gegeven boven een
individuele benadering. De burger moet dan vanuit de collectieve benadering
bijvoorbeeld sociale netwerken trachten zijn eigen individuele probleem op te
lossen. Steenbakkers besluit zijn toespraak met de opmerking “de maakbare
maatschappij ligt achter ons, u maakt de maatschappij”. Of anders
geformuleerd: de hulpvrager(ster) zal zelf actief moeten bijdragen aan de
oplossing van zijn/haar probleem.

D

KEN UW PLEKJE

e oplossing van de vorige “Ken uw plekje” in de Nieuwsbrief van januari
2011 luidt: Het gedenkteken staat op de “Oudenmolen” vlakbij het
Schraverspad in Heeze.
De redactie ontving weer diverse goede oplossingen. Zoals gebruikelijk is er
weer geloot en de winnaar is dit keer de heer John van der Velden uit de
Ziggenstraat in Geldrop.
De prijs, een kleine VVV cadeaubon, wordt binnenkort aan hem uitgereikt.
Door vakantie perikelen is er helaas deze keer geen nieuwe opgave in de
rubriek ‘Ken uw plekje’. Volgende keer beter.
■

In de daaropvolgende discussie bleek duidelijk dat er nog veel gedaan moet
worden om tot de hiervoor geschetste aanpak te komen in plaats van de
huidige werkwijze waarbij regels en protocollen nogal eens de boventoon
dreigen te voeren.
■
Bovenstaande tekst is een samenvatting van de
toespraak die wethouder Steenbakkers van de gemeente
Geldrop-Mierlo heeft gehouden op de Algemene Leden
Vergadering van de PVGE Geldrop-Mierlo en HeezeLeende op 18 februari j.l.

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, meldt 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: Jos von Reth, Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop.
 040 – 286 0000.
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Uitreiking van de VVV cadeaubon door Gerard
Wilmink aan mevrouw Lidy Plag, winnares van
de “Ken uw plekje” in de Nieuwsbrief van
oktober 2010, in haar woning in de Noordtoren
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EVEN TERUGBLIKKEN

Jaarvergadering 2011

Lunch nieuwe leden

R

uim twee maanden geleden,
op 18 februari om precies te
zijn, was er weer een lichte lunch
georganiseerd voor de senioren
die in 2010 lid waren geworden
van onze afdeling. Zoals
gebruikelijk gebruikten we
hiervoor de Fun-zaal in de Dreef.
De doelstelling van deze
bijeenkomsten is simpel namelijk
onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers met elkaar en met het
bestuur kennis maken.
De voorzitter vertelde bij de opening iets over het reilen en zeilen van de
PVGE gevolgd door het uitserveren van een lekkere kop soep en de
onafscheidelijke broodjes. Gelijktijdig was er een doorlopende diashow over
de diverse activiteiten binnen de afdeling.
Aan elke tafel zaten één of meer bestuursleden om vragen te beantwoorden
en om kennis te maken. Vaak was het onderwerp wat doen we goed of niet
zo goed. Van dit soort gesprekken kunnen we alleen maar leren.
Het was een uiterst geanimeerde bijeenkomst en de tijd vloog weer voorbij.
Na afloop ging een deel van de mensen door naar de aansluitende algemene
ledenvergadering en een deel ging naar huis (of boodschappen doen).
Gerard Wilmink
Nawoord: het bestuur heeft naar
aanleiding van diverse
opmerkingen van de nieuwe
leden het voornemen om
volgend jaar meer te laten zien
over de clubactiviteiten.
■
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D

e jaarvergadering (ALV) werd ook dit jaar weer goed
bezocht door onze leden en stond als vanouds onder
de deskundige leiding van de voorzitter Pieter Groenveld. In
rap tempo werd het formele gedeelte afgewerkt.
Bestuurswisselingen werden goedgekeurd en de nieuwe
penningmeester, Jan van Gogh, kreeg z’n vuurdoop met de
presentatie van het financiële wel en wee van de vereniging. En deze keer
waren de cijfers redelijk goed leesbaar!
Op voordracht van het bestuur werd de heer Kees Büthker benoemd tot lid
van verdienste. Verder werd de heer Schouten in de bloemetjes gezet
vanwege het feit dat hij al 25 jaar PVGE lid is.
De dichtbundel “Plezierverzen” vond tijdens de geanimeerde pauze gretig
aftrek. Na de pauze gaf de heer Steenbakkers een lezing over het
seniorenbeleid in de gemeente Geldrop-Mierlo.
In deze Nieuwsbrief vindt u respectievelijk het PVGE werkplan 2011 (blz. 9),
het verslag van de ALV (blz.11) en tot slot een samenvatting van de lezing
van de heer Steenbakkers (blz. 23).
■
Bridgeclub “Op Dreef” 20 jaar jong (deel 2)

T

wintig jaar bridge club “Op Dreef” daar moeten herinneringen aan op te
halen zijn om niet snel te vergeten. In 20 jaar kan er veel gebeuren….

Zo is mij verteld dat een zekere familie Hollenberg een heel speciaal plaatsje
verdient in de harten van de PVGE bridgers “Op Dreef”.
De Hollenbergs: Jaap, getrouwd met Wil, en zijn zus Lies gingen omstreeks
begin 1970 tegelijkertijd een etage bewonen in de Ritsaertlaan in Geldrop.
Vele jaren hadden ze in Indonesië en Australië gewoond en toen de tijd van
“rust” gekomen was, hadden ze de intentie om zich in Amsterdam te
vestigen.
Maar… Amsterdam vonden ze niet het goede “klimaat” en ze zijn toen op de
bonnenfooi, zoals dat geloof ik heet, in Geldrop beland.
Vraag me niet hoe dat gekomen is. Volgens de aangever, omdat Jaap de
gemoedelijkheid van de Brabanders trok.
Ja, die Jaap – een bridger pursang. Alleen slem was goed genoeg voor hem.
Met zijn Gulbertson systeem zette hij mening tegenspeler op het verkeerde
been. Beter één down, dus een slag te weinig gemaakt, dan later te moeten
horen dat in het bedoelde partijtje door een ander paar slem geboden en
gemaakt was.
►
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Jaap was een levensgenieter, volgens vrouwen in de positieve zin een
charmeur!
Wil, zijn lieve vrouw was erg zorgzaam en had hem verboden te roken. Jaap
heeft gedacht oké – zij haar zin; ik rook niet – tenminste als ze in de
omgeving is. Wat gebeurde er – Jaap verstopte in de winter zijn pakje
rookgerei in zijn zomerkostuum en U voelt het al, in de zomer andersom.
Dat is jaren goed gegaan en mening rokertje is de lucht in geblazen.
Iedereen wist het én natuurlijk is hij tegen de lamp gelopen. Wat er thuis toen
gezegd is laat zich raden.
Wil en Jaap hebben mening slem trofee gewonnen. Zo vaak zelfs dat ze
deze na vijf keer op een rij veroverd te hebben, mochten houden. De familie
Hollenberg heeft toen onmiddellijk de portemonnee getrokken en een nieuwe
ter beschikking gesteld. Deze is nog steeds in de Bridgeclub aanwezig en er
wordt ieder jaar om “gestreden”. Hij heet daarom nu de Hollenberg trofee*.
Een hommage aan een geweldige fijne en sportieve familie.
Over zus Lies is nog een aanvulling te vertellen. Dat zal ik proberen te
achterhalen. Dat bewaar ik dan voor een volgende keer.
* Dit jaar is deze trofee tijdens de jaarvergadering uitgereikt aan: Tineke Mink
en Eddy Fischmann. Zij hadden over een heel jaar de meeste slempunten
verdiend. Proficiat.
Hannibal (wordt vervolgd) ■
Carnaval bij de Line dance club ”The Country Jewels”

O

p 2 maart, woensdag voor carnaval, was het bij “The Country Jewels”
een bijzondere middag mede dankzij de lekkere erwtensoep gemaakt
door An en Marijke. De beelden spreken verder voor zich. Het was kei gezellig!

■

Lezing Pablo Picasso

D

e evenementencommissie had op vrijdag 25 maart
jl. in het kader van de serie Kunst & Cultuur weer
een interessante lezing georganiseerd over het leven
en werk van Pablo Picasso. De lezing werd gegeven
door de kunsthistorica Erna Charbon uit Waalre (zie
foto).
De middag werd bijgewoond door circa vijftig PVGE
leden en introducés. Dit ondanks het feit dat er op het
laatste moment nog bijna vijftien afmeldingen waren. De wegblijvers hebben
absoluut wat gemist want de lezing was van de eerste tot de laatste minuut
van een hoog niveau.
Pablo Picasso was een bijzonder mens en inspirerend kunstenaar. Erna
Charbon beschreef tot in detail de ontwikkeling van de mens Picasso en
parallel daaraan de ontwikkeling van de kunstenaar Picasso. Alles werd
ondersteund door een groot aantal schitterende dia’s van de werken van
Picasso. Zij was door haar uitgebreide kennis van zaken in staat om de
geboeid luisterende toehoorders duidelijk te maken waar Picasso zijn, veelal
artistiek vernieuwende, inspiratie en werkethos vandaan haalde. Ook zijn
persoonlijkheid en diverse liefdesrelaties werden uitgebreid uit de doeken
gedaan.
De in de aankondiging beloofde boeiende, gezellige en leerzame middag
werd 100% waargemaakt. De voorzitter bedankte Erna Charbon na afloop
met een bloemetje en iedereen ging tevreden huiswaarts.
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INFORMATIE CLUBS

Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 1ste kwartaal 2011
aanmeldingen:
32 leden
opzeggingen/vertrokken:
10 leden
overleden:
10 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-03-2011

954
Nieuwe leden
Januari:
Hr. F. van Aalst
Mevr. P. Berkers
Hr. en mevr. A. Eikelhof
Mevr. C. Haitjema van Rossum
Mevr. M. Nelen (gastlid)
Hr. M. Veen

Geldrop Mevr. L. Berg
Geldrop Mevr. W. van Bloemendaal
Geldrop Hr. J. van Gerven
Geldrop Hr. Th. Lutz (gastlid)
Helmond Mevr. A. Schuitemaker
Geldrop Hr. G. Voorthuizen

Geldrop
Geldrop
Geldrop
Nuenen
Geldrop
Geldrop

Februari:
Hr. Brouwers
Hr. F. van Don (gastlid)
Hr. F. Gijsberts
Mevr. Th. van Hoof
Hr. F. Magermans
Mevr. E. de Rooij (gastlid)
Hr. en mevr. C. Verhoeven
Mevr. E. Wijers (gastlid)

Mierlo
Mevr. M. van Dijk
Nuenen Hr. J. Douze
Geldrop Hr. R. Grotenhuis
Geldrop Hr. H. de Jong
Geldrop Mevr. R. Piek
Eindhoven Mevr. M. Steinmann (gastlid)
Geldrop Hr. W. de Vos (gastlid)
Eindhoven

Geldrop
Geldrop
Mierlo
Mierlo
Mierlo
Nuenen
Nuenen

Maart:
Mevr. T. Corsten
Mevr. C. Knoll

Mierlo
Mevr. L. van Empel
Geldrop

Geldrop

We heten alle nieuwe leden van harte welkom in onze afdeling. We hopen dat
u snel de weg naar de diverse evenementen, activiteitenclubs en PVGE services
zult vinden. U kunt de benodigde informatie altijd vinden in onze Nieuwsbrief.
U ontvangt ook zes keer per jaar het PVGE blad ‘de Schouw’. Alle daarin
vermelde Reizen en Kunst & Cultuur activiteiten van de Vereniging zijn
voor alle PVGE leden toegankelijk.
Mocht u nog iets willen weten, neemt u dan contact op met één van de
bestuursleden.
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Biljarten ‘Niks Wert’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
T. Tulp  040 – 286 2022

Jeu de Boules ‘’t Buutje’
maandag- en donderdagmiddag in de Linze.
Mevr. G. Bouwmeester  040 – 286 7722

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

Klaverjassen
dinsdagmiddag in DC St. Jozefplein
J. van Geldrop  040 – 285 6499

Bridge ‘Op Dreef’
donderdagmiddag in De Dreef
H. van Egmond  040 – 285 1140

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

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

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

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

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

COLOFON DE NIEUWSBRIEF
Driemaandelijkse uitgave van de PVGE Vereniging voor Senioren, afdeling Geldrop-Mierlo
en Heeze-Leende.
Redactiecommissie:
Joop van den Akker
Antony Heywood
Gerard Wilmink
Evert Yntema
Opmaak: Antony Heywood
Druk:
Offsetdrukkerij de Witte B.V.
Kopij:
Gaarne sturen naar gerard.wilmink@tiscali.nl
Website: www.pvge-geldrop.nl
31

