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Webadres: www.pvge-geldrop.nl

ADVERTENTIE

Van de redactie

Senior Computer Hulp
Geldrop

Tournooiveld 10

Weet u dat u iedere morgen van maandag
t/m vrijdag ons Computer-Helpcentrum
kunt bezoeken tussen 10.00 uur en 12.00 uur
in de periode van september tot mei.
U kunt met vragen komen als u problemen
heeft met uw computer, een beetje buurten
onder het genot van een kopje koffie.
Of internetten tegen een geringe vergoeding.
Onze Intro-basiscursus is voor de mensen
die nog nooit achter een computer hebben
gezeten in 13 lessen van 2 uur leren wij u
goed met een computer om te gaan.
Wilt u inlichtingen over onze overige cursussen
of workshops bel 040-2861213 (antwoordapparaat) of kijk
op onze website www.seniorcomputerhulp.nl
en in ons Helpcentrum kunt u zich ook laten
voorlichten en eventueel inschrijven.
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at sprong er in 2008 boven uit? Dat was ongetwijfeld de PVGE jubileum
viering met Gerard van Maasakkers. Ook de kwaliteit van de
Nieuwsbrief is het afgelopen jaar sterk verbeterd. De extra kosten vallen mee
en we hopen dat u nog meer genoegen beleeft aan het lezen van onze
Nieuwsbrief. Suggesties van uw kant om ons blad nog aantrekkelijker te
maken blijven altijd welkom.
Wat gaat er in 2009 zoal veranderen? Niemand kan de toekomst voor-spellen.
Het bestuur gaat verder op de weg om voor de belangen van de senioren op
te komen en het aantal centrale activiteiten zal bij gebleken succes langzaam
worden uitgebreid.
U hebt ook de eerste Schouw in kleur al ontvangen. Weer een duidelijke
verbetering. En nu dan de eerste Nieuwsbrief van 2009. Een Nieuwsbrief met
veel informatie die het verdient om goed te worden gelezen.
Gaarne vragen we uw speciale aandacht voor:
Blz. 15: 06-2-2009 Lezing kunst & cultuur “De schilderkunst in de Kempen”
door Peter Thoben.
Blz. 7: 13-2-2009 De algemene ledenvergadering op 13 februari inclusief
een lezing over de Brabantse kastelen door Bas Aarts.
Blz. 13: Belastinghulp 2009. U kunt zich weer aanmelden.
Blz. 18: Het reisplan 2009 van de reisclub CIVIO inclusief inschrijfformulier.
Deze keer is er helaas weinig clubnieuws. Toch zijn alle clubs in de
afgelopen twee maanden erg actief geweest. Daarom een oproep aan de
clubbestuurders.
De Nieuwsbrief is ook uw clubblad! Maak daar gebruik van!
Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is Woensdag 1 April 2009.
PVGE schrijft tienduizendste lid in
De PVGE Vereniging voor Senioren heeft haar tienduizendste lid kunnen
inschrijven. Met het lidmaatschap van de heer Ruud Krol uit Schijndel werd
de mijlpaal bereikt. Zijn vrouw Cisca Krol-de Man is nummer 10.001. Het
echtpaar werd met een bloemetje en een fles wijn welkom geheten door de
verenigingsvoorzitter Frans Eversteijn en Jan Ponsion, de voorzitter van de
afdeling Son en Breugel.
■
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et schrijven van dit toch wel traditioneel geworden bestuursstukje vormt
altijd een bijzondere bezigheid. Vaak laat je je daarbij leiden door één of
meer recente gebeurtenissen die ook betekenis hebben voor ons senioren.
En zo zijn er voor 2009 best wel een paar te noemen.
Om te beginnen: in hoeverre zal de huidige financiële crisis annex recessie
ook ons parten gaan spelen? Economische profeten laten sombere geluiden
horen en laten we hopen dat het bij het mogelijk niet doorgaan van de
inflatiecorrectie van de pensioenen zal blijven. Voor diegene onder ons die
aangesloten zijn bij het Philips Pensioenfonds ziet het er op dit moment niet
al te slecht uit. Het voorzichtige beleid in het verleden (met als gevolg matige
rendementen) laat zo ook zijn positieve kant zien.
Het steeds verder afbouwen van de AWBZ (door delen ervan via de WMO
over te hevelen naar de gemeenten) zal veel senioren gaan raken. Met
ingang van 2009 wordt de begeleidende zorg naar de WMO gebracht en dit
zal doorgaans gaan betekenen dat de lichte begeleidende zorg niet meer
wordt vergoed. Een vorm van verzorging waar mantelzorg een rol zal kunnen
(en moeten?) spelen. Ik vind dat we als senioren hier ook collectief een stukje
verantwoordelijkheid hebben en de problemen die hierdoor ontstaan moeten
proberen op te lossen.
Om bij de zorg te blijven: de PVGE Vereniging zal waarschijnlijk in de loop van
2009 een project "slimme zorg" opstarten. Hiervoor hebben de provinciale
staten van Noord Brabant subsidie beschikbaar gesteld.
Bij slimme zorg wordt aan senioren de mogelijkheid geboden om door middel
van moderne communicatie technieken hun gezondheid op een centraal punt
(bijv. een ziekenhuis) in de gaten te laten houden. Dergelijke systemen
bieden dus veel meer mogelijkheden dan de huidige alarmsystemen. Onze
afdeling is hier nauw bij betrokken omdat zowel in Geldrop-Mierlo als HeezeLeende met voorlopers hiervan wordt geëxperimenteerd.
Een goed en gezond 2009 had ik u al toegewenst, maar dat herhaal ik graag
daaraan toevoegend dat ik hoop u welkom te mogen heten op een of meer
van de clubactiviteiten of evenementen. Om te beginnen dan met de
presentatie van Peter Thoben (directeur-conservator van het Kempenland
Museum) op 6 februari over de schilderkunst in de Kempen.
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444 ■
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INTERmezzo

VAN DE BESTUURSTAFEL

door Bert Cornelissen
De knijp

A

lles is in voortdurende verandering. Niets blijft hetzelfde. Het enige wat
daaraan ontsnapt is de verandering zelf. Zo gaat het met alles Zo komt
er in Amerika een nieuwe president en de ander gaat. Ik las in de krant dat
we weer verrijkt zijn met wat nieuwe woorden in onze taal.
Ik zal u de verdere details besparen maar ook hier, er komen nieuwe
woorden bij en er verdwijnen er ook weer een stel, ze raken in onbruik.
Zo ook de uitdrukking “de knijp en de gloeiende knijp”. Kent u ze nog? Waar
komen ze eigenlijk vandaan? Ik weet wel dat de huidige generatie deze
uitdrukking niet meer kent.
Zo probeerde ik de kinderen in mijn lessen er van te doordringen dat ze in
het technieklokaal geen spelletjes moesten spelen, voorzichtig moesten zijn
met gereedschap. Dit uit veiligheidsoverwegingen, respect voor een goed
stuk gereedschap en voor elkaar. Dan vertelde ik ze altijd het verhaal van
mijn thuissituatie een groot nest met veel zussen en mijn twee broers.
Het verhaal speelt zich af in de huiskamer, mijn zus is net klaar met het
strijkgoed en mijn broer had iets onduidelijks gedaan met een hamer (om het
in de juiste proporties te houden, een bankhamertje van 100 gram). Mijn zus
had haar hand op de strijkplank liggen, mijn broer ziet dat en maakt een
dreigend gebaar met zijn hamer vergezeld van de woorden: de knijp?
Waarop zij antwoord: de gloeiende! Voor de zekerheid vraagt mijn broer nog
een keer, de knijp? Waarop zij opnieuw antwoordt, de gloeiende knijp! Hij
denkt, zij trekt haar hand wel terug en zij denkt, hij slaat niet. Alle twee fout,
hij slaat en zij trekt haar hand niet terug!
Dan valt er een, denk ik, erg pijnlijke stilte gevolgd door een plotselinge
ferme straal tranen uit mijn zusters ogen gevolgd door een flink opzettende
vinger. Zij heeft er nog een tijd last van gehad en hij denk ik ook van het feit
dat het zo fout liep.
Ik denk dat ieder van ons wel eens een dergelijke ervaring heeft gehad.
Het brengt mij in ieder geval terug op een eigen ervaring ook met een zus
van mij. We sprongen ruimhartig met elkaar om en jaren later kunnen we er
nog hartelijk om lachen, de een wat meer dan de ander dat begrijpt u.
We hadden thuis niet veel maar eten zijn we nooit te kort gekomen. We
hadden kippen en dus ook eieren. Het zal ergens achter in de jaren 50 zijn
geweest. Ik had hartige trek en besloot een eitje te gaan bakken, één van de
weinige culinaire hoogstandjes die ik beheers. Ik leg de benodigde
►
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ingrediënten klaar en pak de koekenpan uit de kast. Ik merk dat ook mijn zus
in de keuken is en maak tijdens het pakken een zwaaiende beweging met die
pan naar het gezicht van mijn zus. Dit leverde een stroom commentaar op
die mij er toe aanmoedigde om het ritueel te herhalen. Jammer genoeg voor
haar brak de steel van de pan toen af en kreeg zij de achterkant van de pan
vol in haar gezicht. Ik heb altijd het idee gehouden dat ik de vorm van haar
gezicht toen blijvend heb veranderd.
Ik heb nog wel heel lang uitsmijters gegeten die sprekend op mijn zus leken.
Dit alles voert mij als vanzelfsprekend naar het komende carnaval waarin ook
weer het masker een boventoon zal voeren. Ook de tijd veranderd en van
kerst en nieuwjaar gaan we weer pijlsnel naar het volgende hoogtepunt van
het jaar. Allaaf!
■
EVEN VOORSTELLEN
Thera de Groot

T

hera bezoekt de zieken van de bridgeclub “Op Dreef”, maar sinds kort
ook de langdurig zieken van de afdeling die geen lid zijn van een club.
Toen zij hiervoor gevraagd werd zei ze direct “ja”.
Op de vraag waarom ze ja zei antwoordde ze dat ze het
belangrijk vindt om ook iets voor een ander te doen.
Heeft ze dan zoveel vrije tijd? Nee, maar toch. Thera
heeft kinderen en kleinkinderen die ook de nodige tijd
vergen. Ze heeft veel hobby’s zoals bridgen, schilderen
en ze is graag in de weer met naald en draad. Kortom, ze
is een bezige bij die niet graag stil zit. Het bezoeken van
zieken is een dankbaar werk en geeft veel voldoening. Je
krijgt er ook enorm veel voor terug.

A

lle leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-LeendeSterksel worden hierbij uitgenodigd voor de JAARVERGADERING op
VRIJDAG 13 FEBRUARI 2009

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.
Als u dus geen lid bent van een club en langdurig ziek dan kunt u dat (laten)
melden aan het secretariaat van de afdeling. Het secretariaat belt vervolgens
Thera en dan neemt zij rechtstreeks contact op u.
■

AGENDA JAARVERGADERING 13-02-2009

Opening en welkomstwoord door de voorzitter
Vaststellen en goedkeuren agenda
Goedkeuren verslag vergadering 8 februari 2008
Jaarrede van de voorzitter
Goedkeuring jaarverslag 2008
Verkiezing bestuurslid
Herbenoeming leden Verenigingsraad
Financiën:
 Financieel verslag 2008
 Verslag Commissie kascontrole 2008
 Begroting 2009
 Benoeming Commissie kascontrole 2009
 Te verwachten ontwikkelingen
25 jarig lidmaatschap van de PVGE
Mevr. A. Moen – v.d. Brugge
Hr. W. Bahler
Nieuwe clubactiviteiten

Korte pauze voor een kopje koffie / thee
11.
12.
13.

Presentatie Brabantse kastelen door de heer Bas Aarts
Wat verder ter tafel komt
Sluiting vergadering
De jaarvergadering wordt besloten met een drankje.
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TOELICHTING:
Ad. punt 6
In verband met het reglementair aftreden van Herman Middelkamp wordt als
nieuw bestuurslid voorgedragen Guusje Bouwmeester.
Ad. punt 7
De afdeling Geldrop-Miero en Heeze-Leende heeft vier zetels in de
Verenigingsraad. De huidige afvaardiging bestaat uit: Willem Heemskerk,
Harry Lefferts, Herman Middelkamp en Willem de Vries. Het Bestuur zal nog
voorstellen doen over de opvolging van Herman Middelkamp.
Ad. punt 11
Bas Aarts zal ons aan de hand van veel mooie foto’s laten zien hoe groot de
kastelenrijkdom van Brabant is (ook nu nog!). Hij neemt daarbij ook een fikse
duik in het Brabantse verleden.
■
VERSLAG JAARVERGADERING 09-02-2008
Opening
Aanwezig zijn 69 leden, zeven bestuursleden en 4 gasten.
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en in het bijzonder de
gasten en de jubilarissen. Er is een moment van stilte om de overledenen te
gedenken.
Agenda
Geen opmerkingen.

Dit jaar hebben enkele PVGE-ers een cursus gevolgd om te helpen bij het
invullen van de belastingopgave.
Het aantal leden stijgt gestaag. Het gaat goed met de PVGE!
Huishoudelijk Reglement
Omdat de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende nu eigen rechtspersoonlijkheid heeft, was het noodzakelijk het Huishoudelijk Reglement aan
te passen. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Wel moet het nog eens
nagekeken worden op spelling, uniform gebruik van begrippen als “afdeling”,
“vereniging” en “hoofdvereniging”. Tevens enkele engelse woorden vervangen.
Daarna zal het samen met de statuten worden gepubliceerd op de website.
Verkiezing en herverkiezing bestuursleden
Voor het organiseren van centrale activiteiten stelt het bestuur voor om Mevr.
Thea Ottenheim als bestuurslid te benoemen. Vergadering akkoord.
Hr. Joop v.d. Akker treedt af en is formeel niet meer herkiesbaar. Op korte
termijn is hij in het traject “Belangenbehartiging” moeilijk op te volgen.
Daarom vraagt het bestuur om dispensatie en hem opnieuw te benoemen.
De vergadering gaat akkoord.
Het rooster van aftreden is wat scheef gegroeid, en zal worden herzien!
Herbenoeming leden Verenigingsraad
De afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende heeft vier zetels in de
Verenigingsraad. De huidige afvaardiging bestaat uit H.H. Heemskerk,
Lefferts, Middelkamp en de Vries. Op voorstel van het bestuur worden zij
opnieuw voor één jaar herbenoemd.

Jaarverslag 2007
Geen opmerkingen.

Financiën
De kascommissie, bestaande uit de heren v.d. Heide en v. Gennip heeft de
jaarrekening 2007, evenals de geconsolideerde jaarrekening 2007
gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur
te dechargeren voor het financiële beheer 2007. De penningmeester geeft
een toelichting op de getallen waarna de vergadering akkoord gaat met het
voorstel van de kascommissie.

Jaarrede voorzitter
Hoewel de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende eerst volgend jaar 25jaar bestaat, is besloten dat al dit jaar te vieren samen met de viering van het
60-jarig bestaan van de PVGE (8 april a.s.).
Vele leden zijn geen lid van een club. Daarvoor gaan nu wat centrale
activiteiten ontwikkeld worden.
►

Begroting
In 2008 ontvangen de clubs nog subsidie op de zelfde basis als voorgaande
jaren. Met ingang van 2009 zal deze subsidie beduidend lager zijn als gevolg
van de lagere subsidie van de gemeentes.
Ten gevolge van het jubileum wijkt de begroting voor dit jaar ver af van
voorgaande begrotingen. De vergadering gaat akkoord.
►

Notulen jaarvergadering 2007
Geen opmerkingen.
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Kascommissie 2008
Voor de kascommissie 2008 worden benoemd H.H. v. Gennip, Lodewijks en
Broertjes als reserve lid.
Benoemen lid van verdienste
Als er sprake is van een langdurige positieve bijdrage kunnen leden worden
voorgedragen als “Lid van Verdienste”. Als zodanig is de Hr. v.d. Heide –op
voordracht van het bestuur- benoemd tot Lid van Verdienste. Naast het
insigne ontving hij een oorkonde en een fles wijn.
Jubilarissen
Gehuldigd en geëerd met bloemen werden Mevr. Schoot, Mevr. Vree, Mevr.
Willemsen en de Hr. Kuiper; allen 25 jaar lid van de PVGE.
Om dezelfde reden zijn bloemen bezorgd bij Mevr. v.d. Broek, Mevr. Lengs
en bij de Hr. en Mevr. v. Wijgerden.
Clubactiviteiten
Er is een kleine toename van het aantal leden, de meeste clubs hebben op dit
moment ruimte voor nieuwe leden. Het is niet gelukt om nieuwe clubs op te starten.
Suggesties uit de vergadering: Enquête, kookclub (st. Jozefplein), meer
bewegen voor ouderen, wandelclub, club van scootmobielers.
Presentatie
De presentatie werd verzorgd door Hr. Smits van Staats Bos Beheer.
Hij schetste de organisatie, de taken en de werkwijze van het SBB. Daarna
ging hij dieper in op het beheer van de Strabrechtse Heide en het Leenderbos
(natuurbeheer, recreatie, landschap - cultuurhistorie en houtproductie).
Vervolgens beantwoorde hij vragen vanuit de vergadering: o.a. meer en
bredere fietspaden op de Strabrechtse Heide en het bestrijden van misbruik.
Rondvraag
Hr. v.d. Akker geeft uitleg over de SBG-M.
De redactie van de Nieuwsbrief vraagt om verhaaltjes van leden over van alles.

JAARVERSLAG 2008

Samenstelling bestuur per 31 december 2007:
P. Groenveld
voorzitter, lid PVGE verenigingsbestuur
C. van den Brom secretaris
J. Verhagen
penningmeester, lid PVGE financiële commissie
J. van den Akker 2e penningmeester, contactpersoon voor Mierlo, lid
Bestuur Senioren Belangen Geldrop-Mierlo
H. Middelkamp
2e secretaris, lid SBG-M commissie Wonen en Verkeer
T. Ottenheim
evenementen commissie
W. Veenis
contactpersoon voor Heeze-Leende, lid PVGE Commissie
Belangenbehartiging, lid RWO Heeze.
G. Wilmink
PR&C, contactpersoon clubs, lid PVGE commissies PR&C
en Evenementen
T. de Groot
ziekenbezoekster.
Het bestuur: Het bestuur kwam in het verslagjaar 12 maal bijeen. Verder
waren er twee bijeenkomsten van het bestuur met de voorzitters van de clubs en
leden van de Verenigingsraad. En één met de penningmeesters van de clubs.
Het bestuur organiseerde een externe cohesiedag voor alle PVGE afdelingen
en een vrijwilligersmiddag voor allen die een functie vervullen binnen de afdeling.
De aandacht van het bestuur ging uit naar de belangenbehartiging zowel in
Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende. Ook had het bestuur contact met
Senioren Belangen Geldrop-Mierlo. Er werd door het bestuur een lezing
georganiseerd over de “grote Drie”. Op 8 april werd het 60-jarig bestaan van
de PVGE uitgebreid gevierd met een koffietafel en verschillende optredens,
waarbij vooral het optreden van Gerard van Maasakkers zeer in de smaak
viel.
Het bestuur was vertegenwoordigd of liet zich vertegenwoordigen bij diverse
bijeenkomsten met de gemeente.
Tijdens de jaarvergadering werden de 25-jarige jubilarissen gehuldigd. Ook
werd een lid van verdienste benoemd. De jeu de boules club kreeg een
oorkonde vanwege het 20-jarig bestaan.

Sluiting
De volgende vergadering zal worden gehouden op 13 februari 2009.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het formele gedeelte van de
bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

Clubs: De clubs zijn weer erg actief geweest. Verschillende clubs hielden
kampioenschappen.

Voorlopig vastgesteld op 14 februari 2008.
P. Groenveld
(voorzitter)

Nieuwsbrief: De Nieuwsbrief verscheen in 2008 viermaal. De verspreiding
via de clubs en de eigen bezorgers is nog steeds een succes. De redactie,
lay-out en bezorging werden verzorgd door G. Wilmink, A. Heywood en
E. Yntema.
►
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H. Middelkamp
(2e secretaris) ■
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In het verslagjaar overleden 22 leden. Op 31 december 2008 bedroeg het
ledental 917 personen. Ongeveer 40% van de leden neemt deel aan één of
meer clubs.
Christine van den Brom
Secretaris
■

U

EEN MOOI WINTERGERECHT
it de vele inzendingen voor een wintergerecht heeft de redactie gekozen
voor een heerlijke linzensoep ingezonden door Hanna Geervliet.

U hebt hiervoor nodig:
Een ossenstaart ( kan ook eventueel rundvlees zijn )
500 gram linzen
Een kookworst en gehakt voor balletjes
4 grote uien
Plantenboter
Een prei en selderie
Bereidingswijze:
Gebruik drie aardappels (schillen en in blokjes ongeveer 1 cm snijden).
Trek bouillon van de ossenstaart in ruim water. Als de ossenstaart gaar is
haal hem dan uit het water en haal het vlees er van af (laat het afkoelen).
Doe nu de gewassen linzen en de aardappelblokjes in de bouillon. Als dit half
gaar is voeg er dan de prei en de selderie bij.
Bak de uien goudgeel en snij de worst in plakjes.
Doe nu alles in de bouillon met het vlees.
Kook het geheel goed door en maak het af op smaak met zout.
Je kunt deze maaltijdsoep met stokbrood en geraspte mierikswortel eten.
Smakelijk eten.
Nawoord
Reacties op dit gerecht kunt u sturen naar Hanna Geervliet op
jgeervliet@onsbrabantnet.nl.
Wilt u uw speciale gerecht voor de Nieuwsbrief van de maand april insturen?
Inzendingen zijn van harte welkom op lcornelissen@onsbrabantnet of
gerard.wilmink@tiscali.nl.
■
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BELANGENBEHARTIGING
Belastinghulp

I

n 2008 hebben wij een drietal mensen bereid gevonden om leden, indien
gewenst, te helpen bij de invulling van hun belastingformulier. Daartoe
hebben deze vrijwilligers vooraf een cursus Belastingadviseur voor Ouderen
gevolgd bij de belastingdienst. Negen leden hebben daar – naar onze indruk
met tevredenheid – gebruik van gemaakt.
Voor 2009 staan nu zelfs vijf mensen beschikbaar. Was in 2008 de grens
getrokken bij een bruto inkomen van € 30 000,– voor 2009 gaat een
inkomensgrens gelden van € 35 000,–.
Om één en ander te coördineren kunt U zich voor assistentie opgeven bij
ondergetekende.
Omdat ik in februari a.s. aftreed als bestuurslid, kan het zijn dat U wordt
verwezen naar diegene die deze taak van mij gaat overnemen.
Herman Middelkamp
 040 – 286 2154 ■

Ledenmutaties
de

Ledenmutaties in het 4 kwartaal 2008
aanmeldingen:
13 leden
opzeggingen/vertrokken:
27 leden
overleden:
8 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 21-12-2008

922
Nieuwe leden
Mevr.
M. Haans-Smulders
Hr.
J. v.d. Meer
Hr. en mevr. Valkenaars
Mevr.
A.T. v.d. Sanden
Hr. en mevr. van Son
Mevr.
A.M. Vossenberg

Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.

A.J. v.d. Avoort
M. van Hofwegen
J.R. Apeldoorn-Bakker
K. Ferweda
A. v.d. Velden-Brouwers

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.
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JAARPLAN BELANGENBEHARTIGING 2009

R

egelmatig stellen PVGE leden ons de vraag, wat doet de PVGE afdeling
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende nu voor ons in het kader van
belangenbehartiging? Deze terechte vraag heeft geleid tot onderstaand
jaarplan 2009.
Jaarplan 2009
1.
Participeren in de Stichting Seniorenbelangen (SB) in zowel GeldropMierlo als Heeze-Leende.
2.
Participeren in commissies en werkgroepen op het gebied van welzijn,
wonen en gezondheid van de SB en, desgevraagd, in andere
samenwerkingsverbanden.
3.
Deelnemen aan de commissie Belangenbehartiging van de PVGE, met
o.a.
4.
Uitwisseling van ervaringen in de diverse PVGE afdelingen
5.
Volgen van (en soms deelnemen in) de samenwerkende
ouderenbonden in Brabant (VBOB) en hun projecten.
6.
Terugkoppelen van te bespreken thema’s uit bovengenoemde
samenwerkingsverbanden naar de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende
7.
Vertegenwoordigen van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende bij voorkomende gelegenheden en functies.
8.
Schrijven over voorkomende zaken in de Nieuwsbrief van de PVGE
afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
■
Wel en Wee
Wel
50, 55 of 60 jaar getrouwd?
Meld dit aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van de kaart die u
rondzendt.
Wee
Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar
u lid van bent. Bent u geen lid van een club, meld dit dan aan het
secretariaat van de afdeling.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de
afdeling te melden.
Secretariaat: Christine van den Brom, Hofdael 99, 5664 GM Geldrop.
 040 – 285 5217.
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EVENEMENTEN
Aankondiging lezing kunst & cultuur (06-02-2009)

D

e evenementencommissie prijst zich buitengewoon gelukkig dat ze de
heer Peter Thoben heeft kunnen strikken voor deze dag. Peter Thoben
is Conservator-Directeur van het Kempenland museum in Eindhoven en zal
een lezing met dia’s verzorgen over “De schilderkunst in de Kempen”. Het
belooft een boeiende en leerzame middag te worden.
De lezing is dus op 6 februari a.s. De zaal gaat open om 13.30 uur en de
lezing begint om 14.00 uur stipt.
Plaats: wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is weer gratis voor leden en € 2,50 voor introducés (max. 2
introducés per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen! Uiteraard is er
voor iedereen een consumptie (koffie of thee) bij de entree inbegrepen.

■


Aanmeldingsformulier lezing De schilderkunst in de Kempen
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 0 / 1 / 2 introducés mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier z.s.m. inleveren bij Gerard Wilmink, Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
of bij Pieter Groenveld, Ranger 5, 5591 PT Heeze.
U kunt ook bellen / mailen naar Gerard Wilmink,  040 – 285 6072 /
gerard.wilmink@tiscali.nl
De toegang is gratis en u ontvangt geen bevestiging van de
inschrijving. Aangezien er wel kosten worden gemaakt, verwachten we
wel dat u komt als u zich aangemeld heeft!

■
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Planning evenementen 2009

PVGE Vrijwilligersmiddag 2008

06-02-2009

Lezing kunst & cultuur.
“schilderkunst in de Kempen” door Peter Thoben

27-03-2009

Feestmiddag met een regionaal bekende zangeres (onder
voorbehoud)

08-05-2009

Lezing door de Heemkundekring

31-07-2009

Wandeling met de Stichting Het heideschaap (onder
voorbehoud)

25-09-2009

Evenement: kunst & cultuur (nog nader in te vullen)

27-11-2009

Vrijwilligersmiddag

p vrijdag 21 november 2008 waren alle
vrijwilligers uitgenodigd voor de eerste
vrijwilligersmiddag van de afdeling GeldropMierlo en Heeze-Leende. Op initiatief van het
bestuur waren alle mensen die een
structurele bijdrage, in welke vorm dan ook,
leveren aan het functioneren van onze PVGE afdeling persoonlijk uitgenodigd
voor een gezellige, informele bijeenkomst.
Het ligt in de bedoeling van het bestuur om
van deze middag een jaarlijks gebeuren te
maken.
De middag vond plaats in Bistro “De Molen”
aan de Leenderweg in Heeze. Zo tegen 13.00
uur verzamelden zich ongeveer 40
deelnemers voor een gezamenlijke koffietafel
om daarna te gaan kegelen of mega-sjoelen.

De data van de diverse evenementen in 2009 staan ook in de Jaarkalender
op bladzijde 22 van deze Nieuwsbrief.

O

■

Direct vanaf het begin zat de stemming er
goed in. Veel mensen kenden elkaar al. Maar
er waren ook talloze verrassingen van
mensen die elkaar al tijden niet hadden
gezien en elkaar hier weer troffen. Hoe gaat
het met je? Ken je die nog? Wat doe jij
tegenwoordig? Vele anekdotes gingen over
de tafel en gezamenlijke herinneringen
werden opgehaald.
De koffietafel was dan ook een groot succes. Het nam daardoor nog heel wat
tijd in beslag voordat we aan het
sportieve deel, kegelen en megasjoelen, konden beginnen. Thea
deelde iedereen snel in en regelde
het puntentelsysteem. En zo
konden we beginnen. Na de eerste
schuchtere pogingen duurde het
niet lang voordat vrijwel iedereen
zeer enthousiast bezig was. Pieter
nam tijdens dit alles diverse foto’s
voor de Nieuwsbrief en de website.
►
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Najaarsdagtocht op vrijdag 16 oktober 2009

Om vier uur was het tijd voor een gezellige
borrel op het succes van de PVGE en het
bekendmaken van de kampioenen. Een groot
applaus was hun prijs. Met veel moeite kreeg
Pieter daarna iedereen bij elkaar voor het
maken van de groepsfoto waarna iedereen
mooi op tijd weer naar huis vertrok.
■

met reisbureau EMA te Valkenswaard naar VIANDEN in Luxemburg.
Kosten € 54,25 p.p.
Bij deze reis is koffie/thee met vlaai; een koffietafel en diner inbegrepen.

N.B. Voor alle reizen geldt dat de inschrijvingen van leden van de reisclub
CIVIO altijd het eerst aan bod komen.
Informatie over bovenstaande reizen kunt u verkrijgen bij:
Evert Yntema,
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940, E-mail: reisclub.civio@onsbrabantnet.nl

REIZEN
REISPLAN VOOR 2009
Reisclub CIVIO gaat in 2009 onderstaande reizen organiseren:
Voorjaarsdagtocht op vrijdag 8 mei 2009
met reisbureau EMA te Valkenswaard naar LEUVEN in België.
Kosten € 48,50 p.p.
Bij deze reis is een koffietafel en een diner inbegrepen.


INSCHRIJFFORMULIER REIZEN 2009
Voorjaarsdagtocht naar Leuven (België) op vrijdag 8 mei 2009, prijs € 48,50 p.p.
12-daagse reis naar Noord-Spanje van 31 augustus t/m 11september 2009.
Najaarsdagtocht naar Vianden (Luxemburg) vrijdag 16 oktober 2009, prijs
€ 54,25 p.p.
Hokje □ aankruisen als u wenst deel te nemen

Meerdaagse reis van 31 augustus t/m 11 september 2009

Naam:

Aantal:

met reisbureau Bolderman te Veenendaal een 12-daagse busreis naar
NOORD-SPANJE.
Kosten ongeveer € 615,00 p.p., meerprijs 1-pers.kamer € 185,00.
Voorlichtingsmiddag op 13 maart 2009 om 14.00 uur in café Het Wapen van
Zesgehuchten, Hoog Geldrop 158 te Geldrop.
►

Adres:

Lidnummer:

Pc+Plaats:

Tel. nummer:
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Inleveren bij E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 39 40, e-mail: reisclub.civio@onsbrabantnet.nl

■
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NIEUWS VAN DE CLUBS

Jeu de Boules club ’t Buutje

De Voortgang oprichting Kookclub

E

r zit momenteel weinig schot in de voortgang. Het blijkt erg moeilijk om
met de juiste personen in gesprek te raken over de financiële kant van
de zaak. We geven de moed nog niet op en houden u op de hoogte van de
verdere gang van zaken.

Voortgang oprichting Zwemclub

E

r hebben zich tot op heden een tiental personen aangemeld om
gezamenlijk in PVGE-verband recreatief te gaan zwemmen.
Thea Ottenheim heeft ondertussen contact gehad met de directie van
zwembad De Smelen over mogelijke zwemtijden en kortingen op de normale
toegangsprijs. Voorlopig praten we over 2x per maand en later als alles goed
loopt 1x per week op de dinsdagmiddag.
Oproep
Zwemt u graag en lijkt het u leuk om dat in groepsverband te doen?
Neem dan rechtstreeks contact op met Thea Ottenheim:
040 – 286 7570 of mail theahappydays@gmail.com.

■

O

p vrijdag 21 november 2008 waren alle vrijwilligers
van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in bistro
“de Molen”.
Na een fijne lunch werden we uitgenodigd om te sjoelen en te kegelen. We
werden in twee groepen verdeeld en konden beginnen. Na twee hele
sportieve en gemoedelijke uurtjes werden de punten geteld en werden de
winnaars bekend gemaakt. De eerste prijs was: een stukje schrijven in de
Nieuwsbrief. Lia Hertogh van de jeu de boules club ’t Buutje werd eerste bij
het sjoelen. Vandaar dit stukje.
Onze jeu de boules club 't Buutje had op 18 december het jaarlijks
kersttoernooi. 32 leden streden om de kersttrofee door te proberen om de
ballen zo dicht mogelijk bij ’t buutje te plaatsen. Onze penningmeester,
Antoon Bijsterveld, heeft de beker gewonnen en gelukkig heeft Fien van
Ostade de eer van de dames gered door derde te worden.
Door natuurlijk verloop daalt ons aantal leden, niet dat het een gevaarlijke
sport is, maar de gemiddelde leeftijd stijgt per jaar. Daarom willen we graag
enkele nieuwe leden verwelkomen. Op maandag- en donderdagmiddag
spelen we van 13.30 u tot ongeveer 16.30 u, in de hal, naast de sporthal, aan
de Linze, Geldrop. Wie zin heeft in een gezellige middag nodigen wij uit om
met ons de ballen te laten rollen. U mag gerust een paar keer meedoen om
te voelen of het bevalt.
U kunt zich melden bij
Lia Hertogh,  040 -2121141 of
Guusje Bouwmeester,  040 - 2867722.
Tot ziens!
De activiteitencommissie
Lia Hertogh en Guusje Bouwmeester
■

Klaar voor
de start?
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Activiteiten kalender 2008 / 2009 PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

H

ierbij vindt u het bijgewerkte (jaar)overzicht van alle bijzondere
gebeurtenissen in onze afdeling. De redactie streeft naar volledigheid
maar mist u iets, laat het ons dan even weten via e-mail
 gerard.wilmink@tiscali.nl.
Het overzicht zal ook op onze Website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving
Lezing “De schilderkunst in
de Kempen”
Algemene ledenvergadering
2008

6 februari

Evenementen

13 februari

Bestuur

6 maart

Bestuur / Clubs

Overleg clubvoorzitters

27 maart

Evenementen

Voorjaarsbijeenkomst

8 mei

Evenementen

Lezing

9 juni

Bestuur

25-jarig jubileum PVGE
Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

31 juli

Evenementen

Sportieve activiteit

25 september

Evenementen

Kunst & cultuur activiteit

9 oktober

Bestuur / Clubs

27 oktober

Bowlen

6 november

Bestuur / Clubs

Overleg clubvoorzitters

27 november

Evenementen

Cohesiemiddag (club)
bestuurders + vrijwilligers

Overleg
clubpenningmeesters
Viering 5-jarig jubileum
bowlingclub “Pin Down”

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
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