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Van de redactie
U hebt nu de eerste Nieuwsbrief van
het jaar 2008 in handen. Een goed
moment om even terug te kijken. Gaat
het goed met de vereniging? Ja, het
aantal leden nadert de 900 en de
activiteitenclubs floreren mede dankzij
de inzet van de vele vrijwilligers.
Er zijn cursussen georganiseerd, de
belangenbehartiging krijgt meer en
meer vorm en de 1ste centrale
activiteit heeft plaats gevonden.
Maar we staan zeker niet stil. Een
nieuw PVGE logo is ontwikkeld en nu
in al onze publicaties doorgevoerd.
Ook onze vernieuwde website is een
bezoek meer dan waard. In 2008 zal
er weer een nieuwe informatiegids
verschijnen met daarin alle informatie
over onze vereniging en de clubs in
onze afdeling.
Het 60-jarig jubileum van de PVGE
staat in april voor de deur. In deze
uitgave vindt u hierover uitgebreide
informatie.
De redactie bedankt speciaal alle
bezorgers van de Nieuwsbrief en
wenst alle PVGE leden een gelukkig
en gezond 2008.
Attentie: de sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is vervroegd
naar
dag
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het nieuwe jaar heeft inmiddels zijn intrede gedaan en januari beantwoord
weer helemaal aan wat de klimatologen ons voorspellen: temperaturen
duidelijk boven normaal. Als ik een aantal websites bekijk met
meteorologische gegevens dan zal dat de komende weken ook zo blijven (als
ik dit schrijf is het 7 januari). Wellicht zelfs tot eind januari. Na deze
meteorologische ontboezeming iets wat u en mij veel directer raakt: een
gezond 2008. Dat wens ik u van harte toe (en mijzelf trouwens ook) en als
uw gezondheid best wat beter zou mogen zijn, veel sterkte bij het herstel.
Maar laten we eens even wat verder dan januari kijken: 2008 dus. Voor de
Hoofdvereniging betekent dat het 60-jarig jubileum en voor de afdeling
Geldrop e.o. het 25-jarig jubileum. We gaan dat op 8 april groots vieren.
Gerard Wilmink vertelt u daarover in dit nummer meer. Verder zijn we van
plan om enkele centrale activiteiten te organiseren. We doen dat vooral ook
om onze kontakten met de leden die niet bij een club zijn aangesloten te
verstevigen en hebben Thea Ottenheim bereid gevonden om deze kar te
gaan trekken. De penningmeester is wat met zijn penningen gaan schuiven
zodat er ook financiële armslag is voor dit soort activiteiten. Er zijn overigens
nog enkele reacties op onze oproep in de nieuwsbrief geweest zodat we
mogelijk een clubje kunnen vormen die de kar zeker in beweging krijgt.
Nog iets van meer organisatorische aard waar u normaal weinig mee van
doen heeft maar wat voor een goed reilen en zeilen van de afdeling toch van
belang is: de Verenigingsraad. Dit is in feite de algemene ledenvergadering
van de Hoofdvereniging. In de wandelgangen wordt de Hoofdvereniging vaak
aangeduid als “Bomansplaats”. Hierin hebben namens de afdeling Geldrop
e.o. vier leden zitting: Willem Heemskerk, Harry Lefferts, Herman
Middelkamp en Willem de Vries. Zij hebben zich voor volgend jaar weer
beschikbaar gesteld en willen daaraan dus de nodige tijd te besteden. Het is
de bedoeling om voortaan de afstemming voor de halfjaarlijks te houden
Verenigingsraad te laten plaatsvinden in de bijeenkomst van de
clubvoorzitters (die dus ook 2x per jaar zal worden gehouden) zodat meer
leden van onze afdeling zicht hebben op wat er zoal gebeurd. Tot nu toe
heeft zich dat beperkt tot overleg tussen de voorzitter en onze vier leden.
Duidelijkheidshalve: formele beslissingen kunnen alleen door onze eigen
algemene ledenvergadering worden genomen.
Tot slot een datum die u ook even moet vastprikken: jaarvergadering op 8
februari 2008. Naast alle zaken die nu eenmaal moeten worden afgehandeld
op zo’n vergadering is er ook voor het meer lichtvoetige stuk gezorgd. We
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hebben voor een geheel ander onderwerp gekozen dan de afgelopen jaren
t.w. natuurbeheer door Staatsbosbeheer in onze omgeving met o.a. de
Strabrechtse heide en het Leenderbos. Nu eens geen zorgen over zorg (al
blijft het zeker de vraag hoe er voor de zorg gezorgd gaat worden).

AGENDA JAARVERGADERING 08-02-2008
Alle leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende-Sterksel
worden hierbij uitgenodigd voor de JAARVERGADERING op
VRIJDAG 8 FEBRUARI 2008

Tot ziens op de jaarvergadering of bij het jubileum.
Pieter Groenveld,  040 – 224 04 44

Ledenmutaties
Van 1 augustus tot en met 20 december
aanmeldingen:
46 leden
opzeggingen/vertrokken:
38 leden
overleden:
2 leden
Het totaal aantal leden van onze afdeling is per 21 december 2007

896
Nieuwe leden
Hr. en mevr. Averink
Mevr.
v.d. Berg
Mevr.
Betting-Hoeben
Hr.
Bierings
Hr.
Boudewijns
Mevr.
Deitmers-Kunzler
Mevr.
Delissen-v.d.Ven
Hr. en mevr. Geus
Mevr.
v.d. Heyden
Mevr.
Hoopen-van Reth
Hr.
Huibers
Hr.
Jansen
Mevr.
Ketelaars
Hr.
Kouijzer
Hr. en mevr. Kraaijeveld
Hr.
Kruis
Mevr.
Lanen
Hr. en mevr. Lijten (gastlid)
Hr.
Middendorp
Mevr.
Möller-Kruijsen
Mevr.
Ottenvanger
Hr.
Perduijn
Mevr.
Renes-van Vliet
Mevr.
Rooijakkers-v.d. Maden
Mevr.
Schuffelen
Hr. en mevr. Siddals
Mevr.
Stein
Hr. en mevr. Swart
Mevr.
Ummels
Hr.
Valkenburg
Hr.
v.d. Velden
Hr. en mevr. Veldkamp
Hr. en mevr. Verkennis
Mevr.
Vissers-Vogelzangs
Mevr.
van Vlerken
Hr. en mevr. Vogels
Mevr.
v.d. Wiel-Regtien
Mevr.
Wierst-van Erp
We heten de nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij snel de weg
naar de diverse activiteiten en clubs zullen vinden.
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in het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop
Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie / thee en vlaai.
13.30 uur Aanvang jaarvergadering.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Opening en welkomstwoord door de voorzitter
Vaststellen en goedkeuren agenda
Goedkeuren verslag vergadering februari 2007
Presentatie en goedkeuring jaarverslag 2007
Jaarrede van de voorzitter
Goedkeuring herziening reglement PVGE Geldrop e.o.
Verkiezing en herverkiezing bestuursleden
Herbenoeming leden Verenigingsraad
Financiën:
 Financieel verslag 2007
 Verslag Commissie kascontrole 2007
 Begroting 2008.
 Benoeming Commissie kascontrole 2008.
 Te verwachten ontwikkelingen.
Benoemen lid/leden van verdienste
25 jarig lidmaatschap van de PVGE
Clubactiviteiten:
 Beknopt overzicht alle clubs
 Nieuwe clubactiviteiten
Presentatie Sjaak Smits (SBB) en discussie
Wat verder ter tafel komt
Sluiting vergadering

13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
14.00
14.10
14.15
14.20

14.35
14.40
14.45

15.00
15.45
16.00

De jaarvergadering wordt besloten met een hapje en een drankje.
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TOELICHTING:

BELANGENBEHARTIGING

Ad. punt 7
Voorgedragen wordt als nieuw bestuurslid:
 Thea Ottenheim
Thea zal zich vooral gaan bezighouden met het organiseren van centrale
activiteiten anders dan reizen.

Belastinghulp nodig?

Joop van den Akker is 9 jaar lid geweest van het PVGE bestuur en is
daardoor statutair niet herkiesbaar. Omdat er op dit moment geen kandidaat
beschikbaar die de taken van Joop in de verschillende externe commissies
kan invullen, vraagt het bestuur de vergadering voor deze bepaling
dispensatie en stelt voor Joop van den Akker opnieuw voor een termijn van
drie jaar te benoemen. Het bestuur wil graag tijdig in contact treden met
leden die t.z.t. de functie van Joop willen overnemen om een goede
inwerkperiode mogelijk te maken.

Enkele PVGE leden hebben hiervoor in 2007 een speciale cursus
(Belastingadviseur voor Ouderen) gevolgd om u hierbij te helpen.
Als uw BRUTO-INKOMEN niet hoger is dan € 30.000,– en u hebt moeite met
het invullen dan kunt u een beroep doen op deze belastingadviseurs voor het
invullen van uw belastingaangifte. Uiteraard gebeurt alles strikt vertrouwelijk.
De kosten voor deze PVGE service bedragen dit jaar € 5,-.

Ad punt 8
De afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende heeft vier zetels in de
Verenigingsraad. De huidige afvaardiging bestaat uit: Willem Heemskerk,
Harry Lefferts, Herman Middelkamp en Willem de Vries. Voorgesteld wordt
deze leden opnieuw voor een jaar te benoemen.
Ad punt 13
Sjaak Smits van Staatsbosbeheer (SBB) zal ons aan de hand van veel mooie
foto’s laten zien wat er nodig is om het landschap tussen Geldrop-Mierlo en
de Achelse kluis in een goede staat te houden zodat u en ik daarvan kunnen
genieten.

Adreswijziging secretariaat
Het secretariaat van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
verhuist medio februari 2008 van de Schoutstraat 25, 5663 EX, Geldrop naar
Hofdael 99, 5664 GM, Geldrop.
Het kan zijn dat het secretariaat gedurende een bepaalde periode niet
telefonisch of per e-mail bereikbaar is.
Daarvoor alvast onze oprechte excuses.
Christine van den Brom
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Binnenkort valt weer de bekende blauwe enveloppe met de aangifte IB2007
bij u in de bus. Sommige mensen hebben moeite met het correct invullen van
de juiste bedragen.

Om nu te vermijden dat belastingadviseur A veel meer gevraagd wordt dan
bv. belastingadviseur B, dient u zich aan te melden bij ondergetekende. Hij
wijst u dan een belastingadviseur aan, waarmee u een afspraak kunt maken.
Er wordt naar gestreefd dat u het volgende jaar weer dezelfde
belastingadviseur krijgt toegewezen, maar we kunnen dat niet garanderen.

M.A.Middelkamp
 040 – 286 2154
Rijbewijskeuring
De medische keuring die we nodig hebben als we als 70-plusser ons rijbewijs
willen verlengen, kan soms een flink prijskaartje hebben. Even zoeken naar
“goedkope” adressen kan dan heel nuttig zijn. Gelukkig heeft de PVGE voor
zijn leden wat adressen verzameld waar we minder duur uit zijn. Voor de
volledige lijst kunt U bellen naar het secretariaat in de Bomanshof,  040 –
212 7504.
Weet U zelf nog nuttige adressen waar we allemaal ons voordeel mee
kunnen doen, laat het ons dan weten, we geven ze graag door. Uiteraard
hoeft het niet alleen over rijbewijskeuringen te gaan.
Attentie: De tijd die nodig is om het rijbewijs te verlengen beloopt voor 70plussers al gauw 3 maanden. Voor een uitgebreid artikel hierover, verwijzen
we u naar het artikel ‘Rijbewijs vanaf je 70ste’ in de Schouw van januari 2008.
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Informatie over de teruggave van te veel ingehouden
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
In 2007 heeft de Belastingdienst aan sommige groepen een voorschot
betaald op de teruggave van de te veel ingehouden inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet. U kunt een voorschot krijgen op de teruggaaf
over 2007, als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 U woont in Nederland.
 U bent wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 U ontvangt alleen inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, zoals AOW,
(pre)pensioen, VUT en lijfrenten.
 U ontvangt inkomen van meer dan één instantie.
 U ontvangt van deze instanties geen verplichte vergoeding voor de
ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage.
 Uw inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn meer dan € 30.623.
 De teruggaaf van de bijdrage die u te veel heeft betaald, is minimaal € 25.

U kunt in 2008 twee brieven over de teruggaaf krijgen
Als u in zowel 2007 als 2008 een voorschot krijgt, stuurt de Belastingdienst u
in 2008 twee brieven over de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage:
 een brief over het voorschot op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke
bijdrage over 2008;
 een brief over de definitieve berekening van de teruggaaf van de
inkomensafhankelijke bijdrage over 2007.
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/zvw.
Opvolger gevraagd
Als onderdeel van SBG-M (Senioren Belangen Geldrop-Mierlo) opereert in
Geldrop-Mierlo de COMMISSIE WONEN en VEILIGHEID

Als u volgens de gegevens van de Belastingdienst voldoet aan de
voorwaarden voor het voorschot, ontvangt u dat automatisch. U kunt het
voorschot niet aanvragen. U kunt ook geen bezwaar maken tegen het
voorschot. U kunt dit jaar wel bezwaar maken tegen de definitieve teruggave,
die de Belastingdienst in de loop van 2008 vaststelt.

Taakomschrijving van de Commissie:
 De commissie beoordeelt bouwplannen en toetst deze o.a. met het
certificaat “Woonkeur”
 De commissie beoordeelt de woonomgeving betreffende veiligheid en
bereikbaarheid
 De commissie beoordeelt continu de veiligheid en bereikbaarheid binnen
de bestaande bebouwing

Hoe wordt het voorschot over 2007 berekend?
Het voorschot op de teruggaaf over 2007 wordt op dezelfde manier berekend
als het voorschot op de teruggaaf over 2006. Alleen geldt voor 2007 een
ander maximaal bijdrage-inkomen: € 30.623. De Belastingdienst schat het
totale inkomen in 2007 waarop bij u de inkomensafhankelijke bijdrage wordt
ingehouden. Het voorschot is 4,4% van het verschil tussen dit geschatte
inkomen in 2007 waarop bijdrage wordt ingehouden en het maximale
bijdrage-inkomen. (Voor 2007 was het maximale bijdrage-inkomen € 30.623.)
Bij de schatting van uw inkomen in 2007 gaat de Belastingdienst uit van de
gegevens over uw inkomen in 2006.

Werkwijze
 Betreffende concrete bouwplannen heeft de commissie directe contacten
met de gemeente en zonodig met de betreffende Woningcorporatie en/of
projectontwikkelaar.
 Voor de veiligheid en bereikbaarheid binnen de bestaande bebouwing
heeft de commissie directe contacten met de gemeente en is
vertegenwoordigd in het “Verkeersplatform”.

Definitieve berekening teruggaaf over 2007
In 2008 stelt de Belastingdienst de teruggaaf van de bijdrage die u in 2007 te
veel heeft betaald definitief vast. De Belastingdienst gaat dan uit van de
nieuwste gegevens over uw inkomen in 2007. De teruggaaf kan weer hoger
of lager uitvallen dan het voorschot. In de loop van 2008 ontvangt u bericht
over de definitieve berekening van uw teruggaaf.
Als u het niet eens bent met de definitieve berekening, kunt u daartegen
bezwaar maken.
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Al ruim negen jaar ben ik namens PVGE lid van genoemde commissie. Het is
interessant werk dat niet zo veel tijd vraagt. Je hebt vroegtijdig inzage hebt in
bouwplannen en/of voorgenomen verkeersaanpassingen en kunt hierop de
visie geven vanuit het SBG-M en daarmee ook PVGE.
Om enkele redenen zoek ik een opvolger. Vanuit de PVGE vinden we het
belangrijk dat we hieraan blijven deelnemen.
Geïnteresseerden kunnen bij mij terecht voor nadere informatie.
Herman Middelkamp
 040 – 286 2154 of m.middelkamp@hetnet.nl
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Valpreventie voor Senioren
Voorkom vallen: controlelijst test uw eigen veiligheid (deel 2)
15. U hebt een haak om hoge klapraampjes te bedienen.
Voor het openen en sluiten van hoge klapraampjes zijn diverse mechanieken
op de markt. Wanneer u deze op een goed bereikbare plaats aanbrengt kunt
u de klapraampjes op een gemakkelijke wijze bedienen, zonder ergens op
te hoeven klimmen. U kunt hiervoor terecht bij een winkel voor ijzerwaren.
16. U slaapt in een verhoogd bed of een seniorenbed.
Een seniorenbed is hoger, wat het in en uit bed stappen een stuk
makkelijker maakt. Voor een seniorenbed kunt u terecht bij een
beddenspeciaalzaak. Een bestaand bed kan worden verhoogd met
zogenaamde bedverhogers, verkrijgbaar bij de thuiszorgwinkel. Deze
bedverhogers worden onder de poten van uw bed geplaatst en zorgen
ervoor dat uw bed een comfortabele hoogte krijgt.
17. U heeft handgrepen bij de douche en het toilet.
Het in en uit uw bad of douche stappen kan gemakkelijker en veiliger
worden door de plaatsing en het gebruik van handgrepen. Bij het gaan
zitten op en het opstaan van het toilet kunnen een handgreep of armsteun(en) ook de nodige hulp bieden. Deze producten zijn verkrijgbaar
bij doe-het-zelfzaken, sanitairspeciaalzaken en de thuiszorgwinkel.
18. U heeft ‘schoonmaakgereedschap’ met extra lange steel om niet te
hoeven bukken.
Wanneer het bukken wat lastiger wordt, is ‘schoonmaakgereedschap’
met een extra lange steel een uitkomst. Met een stoffer en blik met
lange steel kunt u wat opvegen zonder te hoeven bukken. En als u de
vloer doet met een vloermop of ‘dweil op een steel’, dan hoeft u niet
meer te knielen of te bukken bij het dweilen.
Bovendien zijn deze vaak voorzien van een handig uitwringmechanisme,
zodat u ook daarvoor niet meer door de knieën hoeft.
Door uw stofzuigerstang te verlengen met een los tussenstuk kunt u
rechtop staan tijdens het stofzuigen, wat minder belastend is voor uw
rug. Een uitschuifbare ramenlapper is handig bij het schoonmaken van
de ramen. Deze producten zijn te koop bij winkels met huishoudelijke
artikelen en warenhuizen.
19. U heeft een verhoogd toilet.
Een hogere toiletpot is prettiger bij het gaan zitten en gemakkelijker bij
het opstaan. Er zijn toiletpotten die 5 en 10 cm hoger zijn dan de
standaard hoogte. Een bestaande toiletpot kan hoger worden gemaakt
door middel van een toiletverhoger.
Verhoogde toiletpotten zijn verkrijgbaar bij doe-het-zelfzaken,
sanitairspeciaalzaken en de thuiszorgwinkel.
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20. De deur van uw toilet en badkamer kunnen van buitenaf geopend
worden.
Wanneer u uw toilet of badkamer op slot hebt gedaan en er gebeurt iets
waarvoor er hulp van buiten nodig is, dan kan men er niet bij zonder
deuren open te breken.
Belangrijk is daarom dat de deur van buitenaf geopend kan worden. U
kunt ook de deur van het slot laten, zodat de deur altijd van buitenaf
geopend kan worden.
21. U heeft deurklinken met teruggebogen handvat, zodat uw mouw niet
blijft haken.
Wanneer u achter de deurkruk blijft hangen, bijvoorbeeld met een mouw,
kunt u uw evenwicht verliezen en vallen. Deurkrukken met een omgebogen
vorm kunnen de kans op blijven haken aanzienlijk verminderen. U kunt
deze aanschaffen bij doe-het-zelfzaken.
22. U heeft een goedzittende stoel met armleuningen, waar u
gemakkelijk uit op kunt staan.
Uit een stoel met een hogere zithoogte (ca. 45 cm) kunt u makkelijker
opstaan en gaan zitten. Bovendien ontziet u hierdoor uw knieën en uw
rug. Met stoelverhogers, die onder de poten van de stoel worden
geplaatst, kan een bestaande stoel op een prettige hoogte worden
gebracht. Wanneer de stoel voorzien is van armleggers, wordt het
opstaan en gaan zitten nog makkelijker. Seniorenstoelen zijn verkrijgbaar bij meubelspeciaalzaken. Stoelverhogers bij de thuiszorgwinkel.
23. U gebruikt medicijnen in overleg met uw huisarts.
Een goede afstemming van uw medicatie is heel belangrijk. Sommige
medicijnen mogen bijvoorbeeld niet met elkaar gecombineerd worden.
Overleg regelmatig met uw huisarts of u de juiste medicijnen slikt en of
alle medicijnen nog nodig zijn!
24. U kent de bijwerkingen van uw medicijnen.
Er is een hele reeks bijwerkingen waarmee u geconfronteerd kunt worden,
hetgeen ook voor uw omgeving vervelend kan zijn. Zo kunt u last hebben
van hoofdpijn, spierpijn en spierverslapping, vermoeidheid, een leeg
gevoel, een ‘katergevoel’, duizeligheid, somberheid, depressiviteit en
onverschilligheid. De bijsluiter geeft hier meer informatie over. Naarmate
men ouder wordt, blijven medicijnen langer in het lichaam en heeft u dus
langer en meer last van de bijwerkingen.
25. U neemt uw medicijnen juist in.
Het verkeerd of niet verantwoord gebruiken van medicijnen kan leiden tot
problemen. Met een medicijnverdeeldoos kunt u uw medicijnen goed
verdelen en bovendien zien of u ze al heeft ingenomen.
Medicijnverdeeldozen zijn verkrijgbaar bij de apotheek en de thuiszorgwinkel
(…wordt vervolgd).
Bron: Veiligheidsinstituut Nederland
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CURSUSSEN
Studeren bij de HOVO
Studeren als 50-plusser kan onder andere op één van de vele HOVO
afdelingen in Nederland. HOVO betekent Hoger Onderwijs Voor Ouderen en
deze landelijke vereniging heeft tot doel het hoger onderwijs voor ouderen te
bevorderen. De vereniging is aangesloten bij meerdere universiteiten en
hogescholen in Nederland met ieder hun eigen college aanbod.
De universiteit van Groningen startte circa 20 jaar geleden als eerste met een
studie programma voor 50-plussers. Dat was in de tijd van het ‘tweede kans’
onderwijs. Evenals de ‘moedermavo’ bood het HOVO de toenmalige senioren
een tweede kans om te studeren, te werken aan algemene ontwikkeling en
zich te verdiepen in zaken waarin ze altijd al interesse hadden.
De mensen die zich nu aanmelden bij het HOVO gaat het vooral om het
plezier iets nieuws te leren en de sociale contacten. Maar de studenten willen
wel kennis opdoen en daarom is een studie aan de HOVO geen ‘makkie’. Een
middelbaar schooldiploma is niet vereist om deel te nemen aan de
opleidingen van het HOVO.
Meer info over de HOVO instellingen kunt u opvragen via HOVO-Nederland,
Postbus 1287, 6501 BG Nijmegen,  024 – 361 1977 of kijk op
www.hovo-nederland.nl
Uit: Oud worden doe je later, door Juul van de Kolk (Seniorenraad Oss)

EVENEMENTEN
PVGE Vereniging voor Senioren bestaat 60 jaar
Opgericht in 1948 als vereniging voor de gepensioneerden van Philips, heeft
de PVGE zich ontwikkeld tot een vereniging voor alle senioren in de regio
Eindhoven met ruim 9.000 leden.
De sociaal maatschappelijke ontwikkeling van onze vereniging en het vele
werk van onze vrijwilligers heeft geleid tot een zelfbewuste, actieve en extern
gerichte PVGE Vereniging voor Senioren met een zinvolle bijdrage, zowel
intern voor onze leden als extern voor de maatschappij.
Zoals ongetwijfeld bekend zal de viering van ons 60-jarig jubileum in de
periode april/mei 2008 plaatsvinden en bestaan uit twee delen.
1. Centrale viering
Van woensdag 23 april tot en met vrijdag 25 april 2008 wordt door de PVGE
Seniorenbeurs georganiseerd in het Evoluon in Eindhoven. Deze beurs is
bestemd voor alle senioren van de regio Eindhoven. Er zullen bedrijven
exposeren over onderwerpen die van interesse zijn voor senioren zoals
reizen, vrijetijdsbesteding, consumenten elektronica, financiële
dienstverlening, etc.
De leden van de PVGE kunnen op aanvraag een gratis toegangbewijs voor
de beurs krijgen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. In het maartnummer van
onze Nieuwsbrief zal de reserveringsbon voor een toegangskaart worden
opgenomen.
Op vrijdag 25 april 2008 zal er ook een symposium met als titel ‘Grey Power’
worden gehouden voor genodigden van het Hoofdbestuur van de PVGE.
2. Lokale vieringen
Elke PVGE afdeling organiseert ook nog een eigen jubileumviering.
De viering in onze afdeling zal plaats vinden op 8 april 2008 van 12.00 tot
uiterlijk 18.30 uur in het NH Hotel aan het Bogardeind 219 in Geldrop en is
uitsluitend toegankelijk voor leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo
en Heeze-Leende.
In grote lijnen bestaat het programma uit een uitgebreide koffietafel, twee
optredens van een ½ uur van Gerard van Maasakkers, diverse promo
activiteiten van onze eigen activiteitenclubs en optredens van een tweetal
lokale muzikale groepen.
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De entree bedraagt € 7,50 per persoon incl. 2 consumptiebonnen.
U kunt nu al inschrijven door het storten van € 7,50 (ledenechtparen dus
€ 15,–) op rekeningnummer 1597 05 010 onder vermelding van JUB60 en uw
naam en uw PVGE lidmaatschapsnummer.
Vanwege brandveiligheidseisen kunnen we helaas maar maximaal 300
personen toelaten. Bij meer dan 300 inschrijvingen zal er worden geloot uit
alle inschrijvingen.
In het maartnummer van onze Nieuwsbrief zal het complete programma
worden gepubliceerd.

Opzetten Evenementen Commissie
Hoera, het begin is er. We hebben eindelijk iemand gevonden voor het
organiseren van de centrale activiteiten binnen onze afdeling. Haar naam is
Thea Ottenheim. Ze zal formeel worden voorgedragen als bestuurslid tijdens
de jaarvergadering op 8-2-2008.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat Thea alles alleen gaat doen. We
zouden graag een klein groepje van 4 á 5 enthousiaste leden willen formeren
om samen met haar deze centrale activiteiten te bedenken en te gaan
organiseren.
De centrale activiteiten moeten een ontspannend, cultureel of sociaal
karakter hebben. De lezing over het nieuwe erfrecht vorig jaar oktober was
een goed voorbeeld van een dergelijke activiteit.
Daarom nogmaals de vraag: wie wil Thea helpen bij het bedenken en
organiseren van deze centrale activiteiten? Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met de voorzitter ( 040 – 224 0444) of de clubcoördinator
(040 – 285 6072).

Verslag lezing Erfrecht
Op 26 oktober 2007 vond in het wijkgebouw De Dreef in de Coevering in
Geldrop de eerste activiteit plaats van de Evenementencommissie i.o.
Mevrouw Titia Galama hield hier voor de leden van de PVGE afdeling
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende een lezing over het nieuwe erfrecht.
Na een korte inleiding over Notariskantoor Koudijs & Galama ging de
spreekster dieper in op de diverse aspecten van het nieuwe erfrecht.
Achtereenvolgens kwamen aan bod de wettelijke verdeling, de andere
wettelijke rechten, de legitieme portie, het testament en de
nalatenschapsplanning.
Bij de wettelijke verdeling werd niet alleen het basisprincipe uitgelegd maar
werd ook uitgebreid ingegaan op de zogenoemde wilsrechten die van groot
belang zijn in bijzondere omstandigheden.
Het belang van een goed testament als men wil afwijken van het wettelijke
erfrecht kwam uiteraard ook uitgebreid aan de orde inclusief de kwestie van
de (hoge) successierechten.
Nalatenschapsplanning is het gestructureerd laten overgaan van vermogen
naar de volgende generatie(s) bijvoorbeeld door schenkingen. Diverse
aandachtspunten passeerden daarbij de revue.
Het werd de toehoorders duidelijk dat erfenis problemen heel vaak kunnen
worden opgelost door te plannen en schenkingen/testamenten op de eigen
specifieke situatie af te stemmen. Uiteraard werd duidelijk dat de notaris u
daarbij kan helpen.
Tot slot was er uitgebreid tijd om vragen te stellen. Hiervan werd door de
aanwezigen uitgebreid en geanimeerd gebruik gemaakt.
Alles bij elkaar was de conclusie: een bijzonder nuttige en boeiende lezing
met een deskundige spreekster en lekkere koffie met koeken.
Tot slot nog een minpuntje.
Er hadden zich ruim veertig personen aangemeld bij Joop van den Akker. Tot
onze teleurstelling zijn er helaas maar 24 (enthousiaste en betrokken)
deelnemers komen opdagen. Volgende keer beter!
Gerard Wilmink
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Impressie boottocht Maastricht-Luik op donderdag 11 oktober

REIZEN
Reisclub CIVIO
Oproep tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 25
januari 2008.
Hierbij worden alle clubleden uitgenodigd de jaarvergadering bij te wonen die
gehouden zal worden in café restaurant Het Wapen van Zesgehuchten,
Hoog Geldrop 158, 5663 BJ te Geldrop aanvang 14.00 uur. Zaal open vanaf
13.30 uur.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 26 januari 2007
3. Financieel verslag
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Vatstellen contributie 2008
6. PAUZE
7. Bespreken reizenvoorstel 2008
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10.Het vaststellen van de Algemene Ledenvergadering 2009
11.Sluiting

Wat boottocht........helaas we misten door
de mist veel van de omgeving. Alleen de
imposante sluizen, waar we doorvoeren,
waren gelukkig nog te zien.
Maar in Luik begon de victorie.
Op weg naar de watervallen van Coo
zagen we een door zon overgoten prachtig
landschap. Het was net of de schade
moest worden ingehaald. In Baneu waar
we de lunch gebruikten, even in het kapelletje bij het klooster een kaarsje
opgestoken uit dankbaarheid.
Coo was letterlijk bruisend met zijn
watervallen. Iedereen genoot van dit stuk
natuur. De terugtocht ging via een mooi
toeristische route.
We hebben genoten van deze mooie dag
en het diner in Thorn was meer dan
geslaagd.
CIVIO ga zo door...!

Herman Schuurs
Het bestuur
De leden en het bestuur van reisclub CIVIO hebben bij meerderheid de
hieronderstaande reizen uitgekozen voor het jaar 2008.
Ter nagedachtenis
Op 12 november j.l. is overleden Thea Camerlink, de echtgenote
van onze secretaris Joop Camerlink.

De voorjaarsreis op 8 mei:......................................Busreis naar Gent, België
Meerdaagse reis in augustus:...............11 dagen Praag – Dresden – Leipzig
De najaarsreis op 17 oktober:................... Achterhoek, Montferland, Zutphen
Middagtocht op 18 juli:......................... Mini-Cruise over de Maas – Heusden

Wij wensen Joop alle kracht toe die nodig is om dat grote verlies
te kunnen dragen.

Informatie over bovenstaande reizen volgt zodra reisburo EMA haar
medewerking hierover heeft uitgesproken.

Namens reisclub CIVIO
Jan Swinkels en Evert Yntema.
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Bestuur reisclub CIVIO  040 – 286 3940
e-mail: reisclub.CIVIO@chello.nl
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Ouderen niets meer waard. Hoezo?

Rikclub

Wij zijn een Fortuin waard.
Wij hebben zilver in onze haren.
Goud in onze tanden.
En gas in onze darmen.
Stenen in onze nieren.
Lood in onze schoenen.
En kalk in onze nagels.
Staal in onze heupen.
En plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen.
Lijken wij een goudmijn.
Een mens met zoveel mineralen.
Zal daarom het jaar 2009, wat! 2050 wel kunnen halen.
Daarom gaan wij fier door het leven.
Nemen kritiek op als een spons.
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie op ons.
Ingezonden door: Mevr. D. van der Velden

Elke woensdagmiddag wordt er van half 2 tot half 5 in het BWI
dienstencentrum aan het St. Jozefplein 4 gerikt aan 3 of 4 tafels, afhankelijk
het aantal leden dat aanwezig is. Als het aantal aanwezige spelers niet
deelbaar is door 4 wordt er aan enkele tafels met 5 leden gespeeld, waarvan
er om de beurt een stil zit, zodat toch iedereen kan spelen.
Er wordt koffie, thee en fris aangeboden voor € 0,40 en er mag in de zaal niet
gerookt worden We hebben onze eigen spelregels omdat er geen officiële
regels bestaan.

NIEUWS VAN DE CLUBS
Kerstdiner bij de Bridgeclub ‘Op Dreef’
Voor de achttiende keer organiseerde de
Bridgeclub “Op Dreef” haar jaarlijkse Kerstdrive.
Over tradities gesproken! De club staat er bol van.
Toch weet het groepje mensen, dat dit ieder jaar
organiseert, steeds weer een heel apart sfeertje
van gezelligheid te creëren.

We spelen om kleine geldbedragen, als voorbeeld: 3 cent per slag, zodat er
niemand grote bedragen verliest of wint.
Omdat er altijd leden zijn die willen kaarten en omdat de vakanties altijd
verspreid zijn hebben we geen vakantiestop en wordt er elke woensdag gekaart.
Naast het lidmaatschap van de PVGE wordt er een contributie van € 15,00 per
jaar gevraagd. Eén keer per jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd
waarbij de eventuele partners (die normaal niet meespelen) ook worden uitgenodigd.
Mocht u interesse hebben, komt u dan een keer vrijblijvend kijken en/of
meedoen. Wij zijn er elke woensdagmiddag, of neem contact op met:
Mevr Joke van der Velden
Ziggenstraat 23
5662 RK Geldrop
 040 – 285 2482

Hr. Jan van Horck
J.C. de Rijpstraat 50
5665 VE Geldrop
 040 – 286 7102 of j.vanhorck@chello.nl

De tafels waren bijzonder mooi “aangekleed”. Het eten was voortreffelijk met
een keuze uit diverse warme en koude vis- en vleesgerechten.
Na het diner werd er uiteraard gebridged voor
enkele mooie prijzen.
Niet met “het mes op tafel” want die werden
ondertussen afgewassen.
Alle lof voor de medewerkers van het sociaal –
cultureel centrum De Dreef en de vrijwilligers van
onze club.
18
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Line Dance Club

Jeu de Boules

The Country Jewels Line
Dance Club bestaat sinds
maart 2000 en telt gemiddeld
ongeveer 30 leden. Elke
woensdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur wordt er
geoefend en “gelest” in
Wijkcentrum “de Dreef” te
Geldrop.
Ons streven is om iedere twee weken een nieuwe dans aan te leren.
Iedereen beleeft plezier aan deze middag, want dansen is niet alleen leuk,
maar is ook nog eens een keertje goed voor je. Het voordeel van Country
dansen is dat je als single gewoon lekker mee kunt doen, man, vrouw; je
hebt n.l. geen vaste partner nodig.
Je ziet het wel eens. Je denkt dan: dat kan ik niet, dat is veel te moeilijk voor
mij. Niet waar!
Hoe hebben the Jewels dan inmiddels zo’n 150 verschillende dansen onder
de knie gekregen?
Door gezellig samen ongedwongen bezig te zijn. Op dit moment is er al een
respectabel dansrepertoire opgebouwd, waar men af en toe graag wat van
wil laten zien door demonstraties te geven bij daarvoor geschikte
gelegenheden zoals o.a. de Zonnebloem, bejaardencentra en braderieën.
Geïnteresseerd? Kom dan eens op een woensdagmiddag onder het genot
van een kopje koffie gezellig met ons kennis maken, waar wij als 50 plussers
mee bezig zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
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Guus Kurvers  040 – 285 2551
Jeanne Sanders  040 – 285 6373
Sonja Hoogeveen  040 – 283 1278

De Jeu de Boules club ’t Buutje zit al weer vol
plannen voor het nieuwe jaar.
In 2008 hebben we ons clubkampioenschap op
donderdag 13 maart en het kersttoernooi wordt
gespeeld op donderdag 18 december. We
verwachte ook weer een uitnodiging van de Jeu de
Boules club uit Stiphout.
We spelen nog steeds, heel vrijblijvend, op maandag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur naast de sporthal aan de Linze in Geldrop.
Als iemand denkt ”nou dat lijkt me wel iets” dan kunt u gerust binnenlopen en
een boule meegooien. Nieuwe leden zijn van harte welkom, de wachtlijst is leeg!
De contributie voor 2008 blijft € 36,00 en opgeven als lid kan bij het
secretariaat Waleweinlaan 15, 5665 CE Geldrop, 040 – 286 7722.
Guusje Bouwmeester – van Gerwen (Secretaris)

Ter herinnering aan Jan van den Nieuwenhof
Heel onverwacht, op 3 november 2007, is Jan aan een
infarct en een bloeding overleden. Zo plots, dat we allemaal overdonderd waren, vol ongeloof.
Jan was een heel innemende, behulpzame man waar
iedereen een beroep op kon doen. Hij is in januari 2007
als activiteiten commissaris bij het bestuur van onze vereniging gekomen en heeft enthousiast meegewerkt om een
goed feest van ons uitgesteld 20 jarig jubileum te maken.
Hij was ook volop bezig met het herstructureren van de indeling bij wedstrijden zoals het Kersttoernooi en het clubkampioenschap.
Wij, als bestuur, maar zeker ook de leden, zullen hem heel erg missen.
We wensen José, hun kinderen en kleinkinderen, veel sterkte voor de komende tijd.
Het bestuur en leden
Jeu de Boules club ’t Buutje
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Activiteiten kalender 2008 PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende
Hierbij vindt u het bijgewerkte (jaar)overzicht van alle bijzondere
gebeurtenissen in onze afdeling. De redactie streeft naar volledigheid maar
mist u iets, laat het ons dan even weten. Het overzicht zal ook op onze
Website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

8 februari

Bestuur PVGE

Algemene ledenvergadering 2007

13 maart

Bestuur PVGE/
Clubs
Jeu de Boules

8 april

Evenementen

23 t/m 25 april

Evenementen

5 mei

Reizen

18 juli

Reizen

7 maart

Augustus/
september
17 oktober

Reizen

Najaar 2008

Reizen
Bestuur PVGE/
Clubs
Bridgen

18 december

Jeu de Boules

24 oktober

Clubvoorzitter overleg
Clubkampioenschappen
PVGE 60 jarig jubileum.
Lokale viering Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende
PVGE 60 jarig jubileum.
Centrale viering in het Evoluon in
Eindhoven
Dagreis naar Gent, België
Middagtocht: mini-cruise over de Maas
– Heusden
11-daagse reis naar Praag – Dresden
– Leipzig
Dagreis Montferland en Zutphen
Clubvoorzitter overleg
Eerste lustrum bridgeclub ’t Overslag’
Kersttoernooi

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

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

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

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

Quilten
maandagmiddag in DC St. Jozefplein
Mevr. R. de Roos  040 – 286 2253

PC-Soos
vrijdagmiddag in Strabrechtcollege, Dwarsstraat,
Geldrop
G. Dekker  040 – 285 6256

Reizen
E. Yntema  040 – 286 3940

Bowlingclub “Pin Down”,
maandagvond in "De Brug", Mierlo
C. Büthker  040 – 286 3631

Wel en Wee
Wel
50, 55 of 60 jaar getrouwd?
Meld dit aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van de kaart die u
rondzendt.
Wee
Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar
u lid van bent.
Bent u geen lid van een club, meld dit dan aan het secretariaat van de
afdeling.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de
afdeling te melden.
Secretariaat: Christine van den Brom, Schoutstraat 25, 5663 EX Geldrop.
 040 – 285 5217.
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