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Webadres: www.pvge-geldrop.nl

ADVERTENTIE

Senior Computer Hulp
Geldrop

Tournooiveld 10

Weet u dat u iedere dinsdag, woensdag en
donderdagmorgen ons Computer-Helpcentrum
kunt bezoeken tussen 10.00 uur en 12.00 uur,
Tournooiveld 10 Geldrop.
U kunt met vragen komen als u problemen
heeft met uw computer, een beetje buurten
onder het genot van een kopje koffie.
Of internetten tegen een geringe vergoeding.
Onze Basiscursus is voor mensen die nooit
achter een computer hebben gezeten of
er angst voor hebben. In 13 lessen van 2 uur
leren wij u goed met een computer om te gaan.
Wilt u inlichtingen over onze overige cursussen
of workshops bel 040–2861213 (antwoordapparaat) of kijk
op onze website www.seniorcomputerhulp.nl
In ons Helpcentrum kunt u zich ook laten
voorlichten over de cursussen en workshops
en zich hiervoor inschrijven.
Stichting Senior Computer Hulp Geldrop.
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VAN DE REDACTIE

A

llereerst wensen we alle lezers van de Nieuwsbrief graag een gelukkig
en gezond 2010. Geniet van de activiteiten die ook dit jaar weer door de
PVGE zullen worden georganiseerd. U vindt zoals u gewend bent alle
centrale en clubactiviteiten van onze afdeling in uw eigen Nieuwsbrief. Maar
ook in het verenigingsblad De Schouw staan iedere twee maanden diverse
activiteiten op het gebied van kunst & cultuur en vele interessante excursies.
Maak hier gebruik van als u iets tegenkomt waar uw interesse naar uit gaat.
Hebt u nog goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Of hebt u nog
speciale wensen?
Het redactieteam heeft zeker nog wel wat te wensen. Wat dacht u van een
groei naar zes uitgaven per jaar? Of een nieuwe rubriek ‘ingezonden
brieven’? Maar om deze wensen uit te laten komen, moeten we wel meer
kopij van de leden zelf ontvangen. Dus beste lezers, wat houdt u tegen om
de pen eens ter hand te nemen?
Maar de belangrijkste wens is nog steeds een versterking van het
redactieteam met twee personen (m/v). Vele handen maken per slot van
rekening licht werk.
Inhoudsopgave Nieuwsbrief januari 2010

Van de Bestuurstafel

Blz. 4

Algemene Ledenvergadering

Blz. 6

INTERmezzo

Blz. 13

Belangenbehartiging

Blz. 16

Evenementen

Blz. 19

Nieuws van de clubs

Blz. 24

Even terugblikken

Blz. 28

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is woensdag 31 maart 2010!

■
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VAN DE BESTUURSTAFEL

et is nieuwjaarsdag. Het mijmeren en filosoferen heeft plaats gemaakt
voor daadkracht. Althans dat denk ik. De werkelijkheid van 2010 ligt
voor ons. Een gezond 2010 gewenst!

bestuurstafel…” leest, maar dat neemt niet weg dat ik u een plezierig jaar
toewens in onze vereniging, waar een heleboel mogelijkheden voor
ontspanning zijn. Zie de evenementenkalender en de activiteitenclubs. En
voor de zieken: beterschap.
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444
■

De werkelijkheid van 2010: wat zou dat kunnen betekenen? Wel of niet
Afghanistan, de gemeenteraadsverkiezingen of mogelijk landelijke
verkiezingen gezien de grote (financiële) problemen waar het kabinet voor
staat? Maar laten we wat dichter bij huis blijven: onze eigen senioren groep.
Zomaar een paar voorbeelden die ook in 2010 een rol spelen.

VACATURES
Gezocht

Onze sociale voorzieningen zullen verder onder druk komen te staan gezien
de industriële afbouw die in het Westen heeft plaatsgevonden en de zojuist
genoemde financiële problemen. Vooralsnog zal Nederland er relatief goed
van afkomen gezien de gasbel in Slochteren. Of dat overigens als een
zegening moet worden gezien is twijfelachtig want het leidt tot gemakzucht.
Voor gepensioneerden zullen er op termijn mogelijk fiscale maatregelen uit
de bus kunnen komen die ongunstig voor ons uitpakken en zal er in
toenemende mate een grotere eigen bijdrage in verschillende voorzieningen
worden gevraagd.
Een ander aspect is het functioneren van de WMO. Dat zou wel eens zwaar
kunnen tegenvallen omdat de vereiste maatschappelijke cohesie niet
aanwezig is. Margo Trappenburg heeft, toen zij hoogleraar werd aan de
Universiteit van Amsterdam, er op gewezen dat diegene die nu geen
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen (lees: vrijwilligerswerk
op zich willen nemen) dat in de toekomst ook niet zullen doen ondanks alle
pogingen die de overheid in het werk stelt om het tegendeel te bereiken.
Omdat de WMO duidelijk een beroep doet op maatschappelijke
saamhorigheid kan dit betekenen dat diegene die dat nu wel doen, gevraagd
worden om nog meer werkzaamheden op hun schouders te nemen. Iets wat
mij niet mogelijk lijkt. Het gevolg zal zijn dat er een behoorlijk spanningsveld
ontstaat in het werkveld van de vrijwilligers.

U

w bestuur heeft een groot probleem. Gedwongen door zijn persoonlijke
thuissituatie stopt de huidige penningmeester, Jacques Verhagen, na de
komende Algemene Ledenvergadering met zijn functie.
Het bestuur zou daarom graag in contact komen met iemand die deze functie
zou willen overnemen. De benodigde tijd is niet overmatig veel en u wordt
deel van een gezellige en enthousiaste groep vrijwilligers/bestuurders. Zie
foto.
Hij of zij die graag met ons mee wil doen kan contact opnemen met onze
voorzitter Pieter Groenveld ( 040 – 224 0444) of met een van de andere
bestuursleden (zie de colofon van de Nieuwsbrief).
■

Tot slot nog iets wat zeker is en op korte termijn speelt: de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit geeft ons als senioren de mogelijkheid om
letterlijk en figuurlijk onze stem te laten horen en daarmee u en mijn
seniorenbelang een duidelijke plaats te geven. Dus wel naar de stembus toe.
2010 zal al weer verscheidene weken oud zijn als u deze “van de
bestuurstafel…” leest, maar dat neemt niet weg dat ik u een plezierig jaar
4
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Agenda jaarvergadering 19-02-2010
Alle leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende-Sterksel
worden hierbij uitgenodigd voor de JAARVERGADERING op
VRIJDAG 19 FEBRUARI 2010

in het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop
Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie / thee
13.30 uur Aanvang jaarvergadering
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening en welkomstwoord door de voorzitter
Vaststellen en goedkeuren agenda
Goedkeuren verslag vergadering 13 februari 2009
Jaarrede van de voorzitter
Goedkeuring jaarverslag 2009
(Her)verkiezing bestuursleden
(Her)benoeming leden Verenigingsraad
Financiën:

Financieel verslag 2009

Verslag Commissie kascontrole 2009

Begroting 2010

Benoeming Commissie kascontrole 2010

Te verwachten ontwikkelingen
Lid van verdienste
25 jarig lidmaatschap van de PVGE
Nieuwe clubactiviteiten
Wat verder ter tafel komt
Sluiting vergadering

15.00 uur
Korte pauze waarin u koffie/thee met vlaai wordt aangeboden als
overgang naar een gezellig samenzijn waarbij de groep "Antonet"
Franse liedjes ten gehore brengt.
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TOELICHTING:
Ad. punt 6
In verband met het reglementair aftreden van Christine v.d. Brom en Jacques
Verhagen wordt als nieuwe eerste secretaris voorgedragen Jos von Reth. In
de vacature van eerste penningmeester is nog niet voorzien.
Tegenkandidaten voor de functie van secretaris kan/kunnen tot 8 februari bij
het bestuur worden ingediend mits voorzien van tien handtekeningen.
Belangstellenden voor de vacature van eerste penningmeester kunnen
contact opnemen met de voorzitter.
Ad. punt 7
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
de vacature, die is ontstaan door het vertrek van Herman Middelkamp, te
laten invullen door Gerard Wilmink en de overige leden te herkiezen.
Entertainment
Naast het serieuze deel van deze middag is er voor de nodige ontspanning
gezorgd. De groep “Antonet” zal Franse chansons (ten dele uit de oude
doos) ten gehore brengen. Het bestuur zal voor een drankje en een hapje
zorgen in de pauze en na afloop van hun optreden.
■
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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Verslag jaarvergadering 13-02-2009
Opening
Er zijn totaal 92 aanwezigen.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er is een moment
van stilte om de overledenen te gedenken.
Agenda
Geen opmerkingen.
Notulen jaarvergadering 2008
De voorzitter geeft een samenvatting. Geen opmerkingen.

ondergetekende. De vergadering is akkoord.
Twee maal per jaar vergadert het bestuur met de clubvoorzitters. Hierbij zijn
ook de leden van de verenigingsraad aanwezig. Zodoende zijn zij nauwer
betrokken bij wat er leeft in de afdeling.
Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren Broertjes en van Gennip heeft de
jaarrekening 2008, alsmede de geconsolideerde jaarrekening 2008
gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur
te dechargeren voor het financiële beheer 2008. De penningmeester geeft
een toelichting op de getallen waarna de vergadering akkoord gaat met het
voorstel van de kascommissie.

Jaarrede voorzitter
Dit jaar is het 25-jaar geleden dat de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende werd opgericht. Hoewel we dat vorig jaar in combinatie met het
jubileum van de Vereniging al hebben gevierd, wil het bestuur – financieel
waren er vorig jaar wat meevallers – dat dit jaar nog eens dunnetjes over
doen. De nadruk zal vooral gericht zijn op Public Relations.
In Helmond is een nieuwe afdeling opgericht.
Dit jaar wordt er serieus gestart met de centrale evenementen. De eerste,
gericht op kunst en cultuur, kon bogen op een grote opkomst. Om dit verder
uit te bouwen is assistentie nodig. Het bestuur denkt aan een kleine
commissie die dit soort zaken gaat organiseren.
In november is een gezellige middag georganiseerd voor clubbestuurders en
allen die binnen de afdeling vrijwilligerswerk doen (interne cohesiedag).
De behoefte aan hulp bij het invullen van de belastingopgave groeit.
Het ledental van de afdeling groeit langzaam naar de duizend. Maar of we dit
jaar die mijlpaal al bereiken?

Begroting 2009
De begroting is gebaseerd op de lagere subsidies zoals afgesproken. De
gemeente Heeze-Leende heeft de subsidies substantieel verminderd. In de
gemeente Geldrop-Mierlo is het nieuwe subsidiebeleid in de afrondingsfase.
Het lijkt er op dat we dit jaar nog ongeveer het zelfde gaan ontvangen als
vorig jaar. Dit voordeeltje zal in eerste instantie worden gebruikt voor het
opstarten van eventuele nieuwe clubs. Als er dan nog wat over is, wordt een
éénmalige donatie aan de clubs overwogen.

Jaarverslag 2008
Behoudens een vraag naar de lezing over “De grote Drie” waren er geen
opmerkingen.

Clubactiviteiten
Er zijn twee nieuwe clubs in oprichting. Een kookclub en een zwemclub. De
zwemclub start binnenkort. De start van de kookclub is uitgesteld. Twee
redenen: Er wordt nog onderhandeld over een betaalbare locatie en de “kok”
heeft een gezondheidsprobleem.
Uit de vergadering komen voorstellen voor een “bridge leerclub” en een
“wandelclub”. Voor de laatste worden verschillende mogelijkheden
aangereikt. Beide voorstellen krijgen de aandacht van het bestuur.
De PVGE heeft geen weekendactiviteiten. Voor een werkend iemand is het
daardoor onmogelijk actief te zijn.

Bestuursmutatie
Hr. H. Middelkamp treedt af. Het bestuur stelt voor om Mevr. G. Bouwmeester
als nieuw bestuurslid te benoemen. Vergadering is akkoord.
Benoeming leden Verenigingsraad
Het bestuur stelt voor om H.H. Heemskerk, Lefferts en de Vries te
herbenoemen. De vergadering gaat akkoord. Verder stelt het bestuur voor
om vanuit het bestuur iemand af te vaardigen ter vervanging van
8

Kascommissie 2009
Voor de kascommissie 2009 worden benoemd H.H. Broertjes, Yntema met
v.d.Kroon als reservelid.
Jubilarissen
Twee leden zijn dit jaar 25-jaar lid van de PVGE. Om gezondheidsredenen
zijn zij niet aanwezig. Voor een bloemetje is gezorgd.
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Presentatie
Heer Bas Aarts geeft een presentatie over de kastelen in Brabant, met name
over de kastelen in en rond Eindhoven. Hij definieert wat een kasteel is en
schetst de ontwikkeling ervan door de eeuwen heen. De presentatie werd
met veel belangstelling gevolgd.
Rondvraag
De heer Lefferts bedankt het bestuur voor alle inspanningen. Vooral refereert
hij aan het minder opvallende, maar veel tijd en energie vragende behartigen
van de belangen van senioren.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. De
volgende vergadering zal worden gehouden op vrijdag 19 februari.

Het bestuur was vertegenwoordigd of liet zich vertegenwoordigen bij
bijeenkomsten met de gemeente. Voorts heeft het bestuur acte de presence
gegeven bij verschillende 50-jarige huwelijken van leden.

Voorlopig vastgesteld op 2 april 2009.
P. Groenveld
(Voorzitter)

Het bestuur hield zijn maandelijkse vergaderingen, twee bijeenkomsten met
de voorzitters van de clubs en overlegde met de penningmeesters van de
clubs. Voorafgaand aan de jaarvergadering werd voor de eerste maal een
koffietafel voor de nieuwe leden georganiseerd. Dit bleek een succesvolle
formule te zijn zodat dit in de toekomst wordt gecontinueerd. Voorts werden
op de jaarvergadering de 25-jarige jubilarissen in het zonnetje gezet. Het
ledental bleef vrijwel hetzelfde en bedroeg op 31 december 932. De
activiteitenclubs vormen het hart van de vereniging: ongeveer 40% van de
leden neemt deel aan een of meer clubs. Verheugend was dan ook het
oprichten van de zwemclub “Dol-fijn” onder leiding van Thea Ottenheim. De
Nieuwsbrief verscheen in 2009 viermaal. De verspreiding via clubs en
bezorgers blijkt goed te werken. Redactie, lay-out en bezorging werden
verzorgd door Gerard Wilmink, Evert Yntema en Anthony Heywood.

H. Middelkamp
(2e secretaris)

■

JAARVERSLAG 2009
Samenstelling bestuur per 31 december 2009:
P. Groenveld
voorzitter, lid PVGE verenigingsbestuur
Mevr. C. vdn. Brom
1e secretaris
J. Verhagen
1e penningmeester, lid financiële commissie PVGE
J. vdn. Akker
2e penningmeester, belangen behartiging GeldropMierlo, lid bestuur Senioren Belangen GeldropMierlo
Mevr. G. Bouwmeester 2e secretaris
Mevr. W. Veenis
belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel, lid
commissie belangenbehartiging PVGE, lid Senioren
Belangen Heeze-Leende-Sterksel
G. Wilmink
PR&C, contactpersoon clubs, evenementen
commissie, hoofdredacteur Nieuwsbrief, lid
commissies PR&C en Evenementen PVGE
Mevr. T. Ottenheim
lid evenementen commissie
Mevr. T. de Groot
ziekenbezoekster

De evenementen commissie organiseerde lezingen over de schilderkunst in
de Kempen, de historische opgravingen in Geldrop en Heeze en oude
kastelen in Brabant en een bezoek aan het Beiaardmuseum in Asten. Het
was de eerste keer dat een reeks evenementen werd georganiseerd, wat in
2010 verder zal worden uitgebouwd. Gelet op de leeftijdscategorie waartoe
de senioren behoren, werd in januari opnieuw een herhalingscursus
reanimatie georganiseerd voor leden van de clubs om op die wijze te
bereiken dat er in de clubs leden zijn die kunnen (en mogen) reanimeren.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd op 12 juni een zeer
succesvol symposium over de zorg gehouden dat door meer dan 150 leden
werd bezocht. In een drietal lezingen werden de rol van de PVGE, de
mogelijkheden van techniek in de thuiszorg en de betekenis van
kleinschalige dorpssamenlevingen voor de zorg geschetst.
.
De aandacht van het bestuur ging verder uit naar de belangenbehartiging
zowel in Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende-Sterksel. Leden van het
bestuur nemen actief deel in verschillende besturen, commissies en
werkgroepen waaronder Senioren Belangen Geldrop-Mierlo, Senioren
Belangen Heeze-Leende-Sterksel en de WMO raad gemeente HeezeLeende.
Ook de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende merkt de
vergrijzing: op in totaal 55 adressen werd dit jaar een kerststukje bezorgd bij
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INTERmezzo

de leden die 85 jaar of ouder waren. Dit getal was nog nooit zo hoog.
Daarmee volgen wij de algemene maatschappelijke ontwikkelingen.

door Bert Cornelissen
Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar.
Terugblik
Christine van den Brom
Secretaris ■

SERVICES EN KORTINGEN

O

p het moment dat ik dit schrijf loopt 2009 af en is de klimaatconferentie
in Kopenhagen aan de gang. Het leek me zinnig om een terugblik op
2009 te maken, dit is het moment daarvoor. Ik ben weliswaar nog wat aan de
vroege kant maar dat heeft als reden dat ik op het punt sta om te gaan
overwinteren in Portugal en dat ik dus mijn stukje op tijd klaar moet hebben.

NIEUW: Kortingsregeling bij opticien Ben van de Leur in Heeze
Leden van de PVGE ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart bij
aankoop van een montuur met glazen een korting van 15% op het montuur.

Wist u dat…





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

Voor inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat van de PVGE
Vereniging voor senioren, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven,
 040 – 212 7504,  pvge@hetnet.nl


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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■

We hebben de man gehad die in een wanhoopsdaad de Koninklijke familie
probeerde te treffen en zoals het dikwijls vergaat, dan worden totaal
onschuldige mensen daarvan het slachtoffer. We hebben ook herdacht dat
twintig jaar geleden de zo gehate muur tussen Oost en West viel. Het
rommelde al een tijdje en er waren overal smeulende vuurtjes aan de gang.
Mensen die via Hongarije naar het vrije westen wisten te komen,
machtswisselingen in Oost-Duitsland die elkaar opvolgden. In Polen
gebeurde van alles. In Rusland bleek dat men het licht eindelijk ontstoken
had en toen ineens, viel de “muur”. Ik heb toen met natte ogen voor de
televisie de beelden gevolgd, zoveel vreugde zoveel emotie zoveel ontlading
en in de dagen daarna het onrustige gevoel hoe de machtsblokken op deze
situatie zouden reageren. Want in plaats van “de koning is dood, lang leve de
koning”, kregen we de variant “de vijand is dood, lang leve de vijand”. Ik hoef
u niet te vertellen wie die plaats heeft ingenomen.
Ook hebben we herdacht dat veertig jaar geleden de eerste mens een stap
op een ander hemellichaam zette. Ik heb dat niet zo gevolgd omdat ik in die
tijd heel andere missies te voltooien had, op vrijers voeten en zo. Ach, wat
waren we toen nog groen. Op een afstandje volgde ik het wel maar het was
toch een ver van mijn bedshow omdat ik als techneut ervan overtuigd was
dat dit varkentje wel even gewassen ging worden. De techniek was er dus
het moest kunnen. Veel spannender vond ik de rampvlucht van Apollo 13 die
liet zich lezen als een jongensboek.
Ook nu zijn we druk bezig met het verkennen van onze naaste ruimte. Vooral
de planeet Mars wordt op de korrel genomen met de nadruk op de bemande
ruimtevaart, Als je de beelden van deze planeet ziet is het een desolate
stoffige lege planeet waar een mens voorlopig gewoon niet thuis hoort. Wat
mij brengt bij de stelling dat we er verstandig aan doen om het accent te
leggen op de onbemande ruimtevaart, dan komt er veel geld vrij om
13

schrijnende problemen hier op deze aardkluit op te lossen. Ruimte
onderzoek moet dat bemand zijn? En daarom mede zo duur of kunnen we
computers inzetten en die onze plaats in laten nemen? En meer geld steken
in het lot van de Aarde. Het is toch geen doodgeboren kindje waar we zo
snel mogelijk van weg moeten? We proberen om problemen op te lossen op
een andere planeet terwijl hier op de aarde nog van alles opgelost moet
worden. Ziektes, de verdeling van voedsel en water, schone lucht, geweld,
overbevolking, aardbevingen, vluchtelingen en transport.
Want eigenlijk is onze planeet een ruimteschip, het mooiste wat er bestaat.
Er zijn zes miljard passagiers, er is volop water, er is voedsel, er is lucht en
we hebben de goede temperatuur. Laten we zorgen dat dit schip in goede
staat blijft.
Dit lijkt me een mooie overweging om het nieuwe jaar mee in te gaan. Ik
wens u allen een gezond en gelukkig 2010. Tot dan.

D

■

EEN BIJZONDER GERECHT

itmaal een speciaal gerecht afkomstig van de diabetesvereniging
Nederland. Het gerecht past in een vermageringsdieet, een
diabetesdieet, een zoutarm en een cholesterolbeperkend dieet.
Tonijn met gember en koriander
Ingrediënten (4 personen):

4 tonijnsteaks van ongeveer 100g

4 tomaten

een stukje gember

8 takjes koriander

1 eetlepel citroensap

peper

olie
Leg de tomaten even in heet water en ontvel ze. Snij het vruchtvlees in kleine
stukjes. Hak de gember fijn. Knip de korianderblaadjes fijn. Meng de
tomatenstukjes met de gember, de koriander, het citroensap en peper. Laat
dit een uurtje in de koelkast trekken. Warm de grill voor. Dep de tonijn droog
en bestrijk hem aan beide zijden met wat olie. Grill de vis in ongeveer 6
minuten aan beide zijden bruin. Geef er de tomatenstukjes met gember en
koriander bij.
Tip: Lekker met broccoli en volkorenrijst..
■
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VOORLICHTING
Bibliotheek-aan-huisservice in Geldrop en Mierlo

V

oor wie? Bibliotheek dommeldal is er voor iedereen, maar het kan
voorkomen dat u zelf niet kunt komen vanwege ziekte of beperking,
waardoor u langere tijd aan huis gebonden bent. Er is misschien niet altijd
iemand in de buurt die voor u naar de bibliotheek kan gaan. In dat geval komt
de bibliotheek naar ú toe!
Een aantal vrijwilligers zorgt ervoor dat de boeken die u wilt lezen bij u thuis
bezorgd worden. Elke vrijwilliger heeft een vast bezoekadres, dus u krijgt een
vaste contactpersoon. Nadat u zich heeft aangemeld voor de bibliotheekaan-huisservice, komt uw contactpersoon bij u thuis om kennis met u te
maken. U kunt dan direct overleggen in welke boeken of andere materialen u
interesse heeft. Als u zelf mee wilt zoeken, kunt u natuurlijk de catalogus via
onze website www.bibliotheekdommeldal.nl raadplegen.
Wat kost deze service? Het enige wat u hoeft te doen om gebruikt te
kunnen maken van deze service is lid worden van de bibliotheek. De tarieven
vindt u op onze website. Daarnaast worden er geen extra kosten in rekening
gebracht. U betaalt dus alleen de kosten van het lidmaatschap.
Meer dan boeken lenen. In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen.
Er zijn bijvoorbeeld avonturenromans, detectives, historische- en
familieromans, moderne literatuur, hobby- en fotoboeken, boeken over uw
eigen streek, reisverhalen. Maar de bibliotheek biedt nog veel meer. Wist u
dat u ook tijdschriften, films, en zelfs braintrainers kunt lenen? Als u slechter
gaat zien, zijn onze grote letterboeken een uitkomst. U kunt ook kennis
maken met boeken, kranten of tijdschriften in gesproken vorm en informatie
krijgen over vergrotende leeshulpmiddelen.
Denkt u dat de bibliotheek-aan-huisservice iets voor u is? Neem dan contact
op met de contactpersonen van de bibliotheek dommeldal vestiging Geldrop
of Mierlo.
Voor Geldrop: Emy de Man,  040 – 286 280
of per mail: e.deman@bibliotheekdommeldal.nl
Voor Mierlo: Ineke van der Kleijn,  0492 – 664 444
of per mail: i.vanderkleijn@bibliotheekdommeldal.nl
■
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BELANGENBEHARTIGING

D

Belasting invulhulpen
e afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende beschikt al sinds 2008
over een aantal vrijwilligers die leden, indien gewenst, helpen bij het
invullen van hun belastingformulier. Daartoe hebben deze vrijwilligers vooraf
een (opfris)cursus Belastingadviseur voor Ouderen gevolgd bij de
belastingdienst. Een groeiend aantal leden heeft daar al – naar onze indruk
tot volle tevredenheid – gebruik van gemaakt.
Voor 2010 staan nu vier mensen beschikbaar. PVGE leden komen voor deze
ondersteuning in aanmerking onder de voorwaarde dat het bruto inkomen
lager is dan € 35.000,–.
Voor het aanvragen van de ondersteuning door één van onze belasting
invulhulpen, dient u zich op te geven bij ondergetekende (coördinator
belasting invulhulpen). Hieraan zijn geen kosten verbonden. De coördinator
kan ook uw eventuele vragen over deze PVGE service beantwoorden.
Joop van den Akker
040 – 285 7296 ■
SBG-M opvolger gezocht

B

este PVGE leden woonachtig in Geldrop-Mierlo, velen van u zullen de
heer Joop van den Akker kennen als lid van het PVGE afdelingsbestuur.
Joop vervult in ons bestuur naast zijn rol als 2de penningmeester al jaren de
functie belangenbehartiging binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In dat kader
vertegenwoordigt hij ook de PVGE in de Stichting Seniorenbelangen (SBG-M).
Helaas heeft hij op 31-12-2009 met deze laatste functie moeten stoppen. Hij
is dan drie jaar lid geweest van de Stichting Seniorenbelangen maar de
statuten van deze Stichting bepalen echter dat de maximale termijn voor een
bestuurder drie aaneengesloten jaren is.
Gezocht
Voor zijn opvolging in de Stichting Seniorenbelangen zoeken wij een
gemotiveerd PVGE lid, woonachtig in de gemeente Geldrop-Mierlo. Voelt u
zich geroepen voor deze boeiende, maatschappelijk nuttige functie en wilt u
meer informatie? Joop is altijd bereid u hierover alle informatie te verschaffen.

Gezocht: Geldropse vrijwilligers met hart voor het hart

B

ij acuut hartfalen is de snelheid waarmee eerste hulp wordt verleend
(letterlijk) van levensbelang. Een Automatische Externe Defibrillator
(AED) is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Voor een effectief gebruik van
AED’s is het nodig dat er voldoende apparaten zijn, verspreid over de gehele
gemeente, een organisatie voor beheer en onderhoud en goed opgeleide
vrijwilligers om ze te bedienen. In de kern Mierlo is dit met hulp van lokale
vrijwilligers al geregeld, in de kern Geldrop nog niet. Voor de kern Geldrop is
het plan van aanpak om ook hier tot een werkende “AED-organisatie” te
komen grotendeels klaar. Echter, een plan van aanpak is nog maar het
begin, er zal ook aangepakt moeten worden en daarvoor is menskracht
nodig, mensen met hart voor het hart!
Wij zoeken vrijwilligers die, samen met de initiatiefnemers, in de kern Geldrop
een organisatie gaan opzetten die een aantal zaken zal gaan realiseren:

Plaatsen kiezen (zo goed mogelijk verspreid over heel Geldrop) waar
de kluisjes met deze AED’s geplaatst gaan worden

Advies inwinnen ten aanzien van het meest geschikte apparaat en de
uiteindelijke keuze maken

Opzetten van een organisatie voor het beheer en onderhoud zodat de
apparatuur altijd direct inzetbaar is

Werven van mensen die (na een opleiding) de AED, in combinatie met
andere reanimatie technieken, kunnen toepassen

Het voeden van een alarmeringssysteem, zodat na een melding op het
alarmnummer 112 automatisch (via sms op mobiele telefoon) de
dichtstbijzijnde hulpverleners(s) worden gewaarschuwd
Voelt U zich aangesproken om hier aan mee te werken of wilt U meer
informatie, neem dan contact op met de heer Hans Timmermans,
 040 – 286 9696, email: jhtimmermans@onsbrabantnet.nl.
Wies Sterk
Secretaris SBG-M ■

Joop blijft wel lid van het PVGE afdelingsbestuur en gaat namens de PVGE
als voorlichter meewerken aan een provinciaal project genaamd “Dementie,
óók onze zorg!”. Zie het betreffende artikel in de vorige Nieuwsbrief.
■
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De Seniorenbarometer

EVENEMENTEN

De Seniorenbarometer is een initiatief van prof. dr. René Schalk, bijzonder
hoogleraar ouderenbeleid aan de Universiteit van Tilburg. De Seniorenbarometer wordt de komende vier jaren eenmaal per jaar opgesteld om de
mening van vijftigplussers over onze samenleving te meten, evenals hun
kwaliteit van leven en welzijn. De Seniorenbarometer wordt gefinancierd door
de provincie Noord Brabant en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de
Universiteit van Tilburg. Op basis van de komende gegevensverzameling zal
prof. dr. René Schalk op verzoek van de provincie een advies schrijven over
het provinciale ouderenbeleid in de toekomst.
Om de mening van zoveel mogelijk Brabantse ouderen mee te kunnen
nemen, hebben we veel 50plussers nodig die bereid zijn om een uur van hun
kostbare tijd beschikbaar te stellen voor dit onderzoek. Voor deelname en
verdere informatie, ga naar www.seniorenbarometer.nl.

ATTENTIE: Wijzigingen evenementenkalender 2010

G




René Schalk
Bijzonder hoogleraar ouderenbeleid ■

edwongen door een aantal externe omstandigheden zijn we genoodzaakt geweest om de evenementenkalender 2010 iets aan te passen.
De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden én de algemene
ledenvergadering zijn verschoven van 12 februari naar 19 februari.
Het geplande evenement Natuurhistorie van 28 mei is verschoven
naar 24 maart.
Het voorjaarsfeest is verschoven van 26 maart naar 28 mei. Gelijktijdig is de naam van dit evenement veranderd in Contactmiddag.
■

PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Voorzitter
P. Groenveld
Ranger 5, 5591 PT Heeze
 040 – 224 0444
pieter_groenveld@kpnplanet.nl
Secretaris
mevr. C. van den Brom-Borgers
Hofdael 99, 5664 GM Geldrop
 040 – 285 5217
cvdbrom@onsmail.nl
Penningmeester
J. Verhagen
Herdersveld 127, 5665 JM Geldrop
 040 – 285 1918
jakverhagen@onsbrabantnet.nl
banknr.: 1597 05 010
t.n.v. PVGE e.o. afd. Geldrop
Leden
mevr. G. Bouwmeester 2e secretaris
J. van den Akker....2e penningmeester
P.R. en Coördinator clubs
G. Wilmink
Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
 040 – 285 6072
gerard.wilmink@tiscali.nl
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Belangenbehartiging Heeze-Leende
mevr. W. Veenis
Heipolderstraat 47, 5591 KA Heeze
 040 – 226 5101
willyveenis@wanadoo.nl
Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo
J. van den Akker
Schepenenstraat 77, 5663 GH Geldrop
 040 – 285 7296
jwavdakker@onsmail.nl
Redactie en reizen
E. Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940
evert.yntema@onsbrabantnet.nl
Evenementen commissie
mevr. Th. Ottenheim
Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop
 040 – 286 7570
theahappydays@gmail.com
Lay-out
Antony Heywood
 040 – 285 3337
pvgeweb@heywood.nl

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2009

E

venals vorig jaar organiseren we voor de leden die zich het laatste jaar
als lid van de PVGE hebben aangemeld, voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering een informele kennismakingsbijeenkomst. Voor het
bestuur een mooie gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de
nieuwe leden. Omgekeerd is er alle ruimte om vragen te stellen over de
diverse activiteiten van de PVGE.
Er zal een lichte lunch worden geserveerd en Joop van den Akker
presenteert zijn nieuwe diashow over de mensen en clubactiviteiten binnen
onze afdeling.
De nieuwe leden ontvangen één dezer dagen een persoonlijke uitnodiging
voor deze bijeenkomst. Tijd en plaats: 19 februari om 11.30 uur in sociaalcultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.

■
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Evenementenkalender 2010

Aankondiging lezing Bijgeloof in Brabant (24-03-2010)

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 2010.
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.

e heer Paul Spapens uit Moergestel heeft zich bereid verklaard om op
24 maart a.s. voor onze afdeling een lezing met dia’s te geven over het
onderwerp ‘Bijgeloof in Brabant’. Het belooft wederom een boeiende,
gezellige en leerzame middag te worden.

H

Januari

Februari

Maart

20-01

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-1

19-02

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2009
Brunch met dia show PVGE clubs

19-02

Algemene ledenvergadering 2009
Entertainment door de zanggroep “Antonet”

05-03

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

24-03

Evenement: natuurhistorie
Lezing Paul Spapens over Bijgeloof in Brabant

April

21-04

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-2

Mei

28-05

Contactmiddag
Muziek, entertainment, etc.

Juni

25-06

Evenement: Kunst & cultuur

Juli

21-07

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-3

Augustus

27-08

Evenement: Sport & spel

September

24-09

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

09-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

20-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-4

05-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

26-11

Evenement: cohesiemiddag PVGE (club)
bestuurders + vrijwilligers

Oktober

November
December
20

D

De lezing is dus op 24 maart 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 weer gratis voor leden en bedraagt € 1,– voor introducés
(maximaal twee introducés per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen!
Uiteraard is voor iedereen een consumptie (koffie of thee) bij de entree
inbegrepen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier lezing “Bijgeloof in Brabant” (24-03-2010)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 0 / 1 / 2 introducé(s) 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 heeft aangemeld!
■

Geen centrale activiteiten gepland
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Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 4de kwartaal 2009
aanmeldingen:
17 leden
opzeggingen/vertrokken:
13 leden
overleden:
5 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-12-2009

943
Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 60 72

Nieuwe leden
Mevr. H.P. Willems
Hr. J.J. de Groot
Hr. J. Groenenberg (gastlid)
Mevr. J. v.d. Westen
Mevr. P.A. Tuil - de Snaijer
Hr. C. v.d. Heide (gastlid)
Mevr. J.M. van Bussel - Stoef
Hr. en mevr. R. Rozendal
Mevr. H.J. Vogelaar - Spiering
Mevr. H.A. Roodbol
Hr. J.A. Peters
Mevr. D. Vinkx
Mevr. E. Douze
Mevr. H. Michielsen
Mevr. E. van Traa
Hr. L. Cornelissen

Geldrop
Geldrop
Eindhoven
Geldrop
Heeze
Bilthoven
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop

We heten alle nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij snel de
weg naar de diverse activiteiten, clubs en PVGE services zullen vinden.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met één van de
bestuursleden.

22
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CLUBS
’t Overslag bridged 2009 al dinerend uit
De bridgeclub “’t Overslag” in Heeze sloot
een afwisselend jaar af met een zeer
geanimeerde kerstdrive in restaurant “De
Boschwachter”. Iets wat zo
langzamerhand een traditie is geworden.
Het bridgen en de verschillende gangen
waaruit het diner bestond wisselden elkaar
regelmatig af en vooral de wijn werd niet
vergeten. Een bijzondere wijze van telling door de wedstrijdleider Kees van
Es, waarbij gebruik werd gemaakt van eikels, maakte dat de uitslag
onvoorspelbaar was. De goede stemming bracht verschillende leden tot de
uitspraak dat we maar eens vaker zoiets gezamenlijk moeten organiseren.
Het bestuur heeft wel een paar ideetjes.
De verwachting was dat we in 2010 in het nieuwe dorpshuis in Heeze
zouden starten, maar tot nu toe is er nog geen spa de grond in gestoken
omdat omwonenden bezwaar hebben aangetekend tegen de bouw ervan.
Het mocht niet baten dat onze penvoerder Piet van der Kroon regelmatig aan
het overleg over het nieuwe dorpshuis had deelgenomen. Het zal nog wel
een jaartje (of meer) duren voordat we het huidige ex-klooster verlaten waar
we overigens met plezier blijven spelen. Onze penningmeester Look
Middendorp blijkt naast zijn financiële expertise ook goed te kunnen bridgen:
hij ging er in 2008 met de slemtrofee vandoor, die hem dus in 2009 werd
uitgereikt.
Het aantal leden daalde iets door, wat moet worden genoemd, “natuurlijke
oorzaken”, die helaas kenmerkend zijn
voor onze leeftijd. We hebben dan ook
wel ruimte voor enkele nieuwe leden. ’t
Overslag bridged op elke
maandagmiddag in het Toversnest in
Heeze. Mocht maandagmiddag een
probleem zijn dan kunt u ook spelen bij
onze zusterclub “Op Dreef” op
donderdagmiddag in De Dreef in Geldrop.
Het bestuur blijft onveranderd waarbij
Pieter Groenveld als voorzitter zonder hamer probeert alles in goede banen
24

Spelletjesmiddag
Beste leden, een aantal leden heeft ons benaderd met de vraag of de PVGE
geen spelletjesmiddagen wil organiseren. Gewoon samen een
gezelschapsspelletje doen, wat koffie/thee drinken en gezellig wat
“kwebbelen”.
Het bestuur wil nu graag toetsen of hiervoor voldoende belangstelling
bestaat. Het is de bedoeling dat we, bij voldoende deelnemers, één keer in
de twee weken een middag organiseren waarbij we allerlei bord- en
kaartspelletjes doen. Bijvoorbeeld rummycup, scrabbel, yatzee, maar ook
jokeren, pesten, schaken en dammen. De middagen duren van 14.00 tot
16.00 uur. U hoeft geen partner mee te brengen.
Als u belangstelling heeft, kunt u dit opgeven bij Guusje Bouwmeester-van
Gerwen,  040 – 286 7722 of e-mail gmbouwmeester@onsbrabantnet.nl of
een briefje naar Waleweinlaan 15, 5665CE Geldrop.
Laat wat van je horen!

■

Zwemclub “Dol-fijn”
Na een lange aanloopperiode is de zwemclub nu helemaal operationeel. Er
is een bestuur bestaande uit Thea Ottenheim (voorzitter), Tineke Hey
(secretaris) en Bert Hey (penningmeester). Het bestuur van de afdeling
wenst de zwemclub veel succes en hoopt dat de nieuwe club veel leden zal
trekken.
Even wat weetjes. De club zwemt elke dinsdag van 11.45 uur tot 13.15 uur.
Binnen deze tijd kan men vanaf 12.30 uur ook meedoen met 20 minuten
watergym. In zwembad De Smelen staan voor de leden beschikbaar een
diep en ondiep bad, een bubbelbad, een sauna en een Turks stoombad. Na
afloop is er alle gelegenheid voor een kopje koffie (op eigen kosten) en
gezellig met elkaar nakletsen.
Leden van de “Dol-fijn” betalen per keer € 3,25. PVGE lidmaatschap is
verplicht. Erg gemakkelijk, kunt u een keer niet komen dan hoeft u ook niet te
betalen. En belangrijk, er is nog plaats voor nieuwe leden!
Voor inlichtingen kunt u bellen met Thea Ottenheim,  040 – 286 7570
■
25

Activiteiten kalender 2010
De activiteitenkalender 2010 bevat alle bijzondere clubactiviteiten 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

21 januari

Bridgen

Jaarvergadering bridgeclub “Op
Dreef”

28 januari

EHBO

Jaarlijkse herhalingscursus
reanimatie

30 januari

Reizen

CIVIO: jaarvergadering

? maart

Jeu de Boules

Clubkampioenschappen “De
Putters”

12 mei

Line dance

De dames van de quiltclub in volle
actie

Bowlingclub “Pin Down”: “Strike?”

10-jarig jubileum van de “The
Country Jewels”

■

Actie bij de biljartclub “Niks Wert”

PC-soos: Enter om lid te worden!

26

Bridgeclub “Op Dreef” is troef

Klaverjassen: sport of spel?

27

EVEN TERUGBLIKKEN
De vrijwilligersmiddag op 27 november 2009

H

et mag inmiddels als een tot traditie
uitgegroeid fenomeen worden beschouwd,
“De PVGE vrijwilligersmiddag”. Uit alle
dorpskernen van onze afdeling waren ze weer
verzameld. De mensen die het zout in de pap
zijn van onze vereniging en zonder wie we zeer
waarschijnlijk niet zouden bestaan, laat staan goed functioneren.
Vrijdag 27 november 2009 waren we weer met z’n allen bij elkaar in Heeze In
de residentie van de Handboogschietvereniging “Rozen van Oranje” in
Heeze.
Zoals te doen gebruikelijk werden we
weer opgevangen door onze charmante
gastvrouw Thea wat dus in ieder geval
een leuk binnenkomertje is, gevolgd door
de zeer strategisch opgestelde voorzitter
de heer Pieter Groenveld die ons in een
later tijdstip nogmaals van harte welkom
heette. Ondertussen konden we genieten
van een lekkere kop koffie en een heuse
warme appelstroedel met slagroom.
Na het welkom werd de bedoeling uitgelegd van het verloop van de middag.
We zouden eerst een bezoek brengen aan de Heemkundekring HeezeLeende en Zesgehuchten.
We zouden in twee ongeveer gelijke
groepen worden opgedeeld, n.l. de
schieters en natuurlijk de niet
schieters. De twee groepen zouden
naar het gebouw van de
heemkundekring wandelen om daar
kennis te maken met het werk van
deze vereniging. Maar het begon al
goed, iedereen wilde schieten op twee
personen na die na enige aarzeling
toch overstag gingen en dus ook gingen schieten. Probleem opgelost, twee
even grote groepen.

Na een wandeling die associaties opriep met een sightseeing van de
heerlijkheid Heeze kwamen we aan bij het desbetreffende gebouw. We
werden daar hartelijk ontvangen door de gastvrouw en na een korte
introductie over de doelstellingen en het werk van de vereniging, kregen we
een indrukwekkende maquette te zien van het gebied waar wij wonen met
alle hoogte, kadastrale aspecten en
waterpartijen, gebaseerd op de situatie
van 1830. Een mooi staaltje
monnikenwerk! Alle gestelde vragen
werden uitvoerig beantwoord. De tijd was
te kort en vloog om zodat al weer veel te
vlug terug moesten om te gaan schieten.
Onder het genot van een glaasje heerlijke
glühwein werd ons uitgelegd hoe het schieten zou verlopen. We werden
hierin bijgestaan en begeleid door de deskundige schutters van de
vereniging. Onder het genot van een drankje of sapje ging het toernooi van
start en het viel voor de meeste
deelnemers niet tegen. Na een
proefronde en twee wedstrijdronden
waren we toe aan het eerste gerecht van
het driegangen menu n.l. de soep.
Ondertussen konden we oude koeien uit
de sloot halen, wat aan onze
mannentafel resulteerde in sterke
verhalen over de militaire dienstplicht.
Erg vermakelijk en gezellig.
Het diner werd vervolgd met het hoofdgerecht
bestaande uit diverse warme gerechtjes. Het ging
erin als koek. Na het schieten van de traditionele
groepsfoto en het proosten met een lekker likeurtje
werd tenslotte de finale van de schietwedstrijd
gespeeld.
Twee groepen elk bestaande uit drie dames en
drie heren streden om de eer. De winnaars waren
resp. Jos von Reth bij de dames en Willem de
Vries bij de heren.
Na een zeer geslaagde middag vertrokken we
rond half zeven weer naar huis.
Bert Cornelissen
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INGEZONDEN
Carnaval
Het is al weer bijna carnaval.
Zeg ik zo maar in mijn eigen.
Maar ik ga niet weg in geen geval.
Ik wil er hierover zwijgen.
Nee, dit jaar ga ik echt niet hoor.
En ik laat me niet ompraten.
Maar ondertussen vraag ik me af.
Waar heb ik toch die pruik gelaten.
Want ergens in mijn achterhoofd.
Weet ik zeker dat ik ga.
Er dreunt een liedje door mijn kop.
Van een feestneus in de la.
Vier dagen zijn we weer verslaafd.
Och, ja het is even slikken.
Maar daarna komt er weer een jaar.
Om rustig af te kicken.
Ingezonden door Mevr. v. d. Dungen - de Vet ■
Effe lachen
Sinds ik met pensioen ben, verveel ik mij soms. Daarom ben ik maar eens
naar de stad gegaan om in een winkel wat te gaan bekijken.
Toen ik na vijf minuten weer buitenkwam, was een agent bezig een boete uit
te schrijven voor verkeerd parkeren.
Ik ging naar hem toe en vroeg hem: ‘Meneer de agent waarom schrijft u een
boete voor een arme gepensioneerde, die hier nog geen vijf minuten staat.’
Terwijl hij mij bekeek schreef hij gewoon door.
Ja, en toen heb ik hem uitgemaakt voor “nazi”.
Hij bekeek me nog eens en begon aan de tweede boete, deze keer voor
versleten banden.
Ik kon niet anders dan hem voor “dikke varkenskop” uit te maken.
Nadat hij de tweede boete samen met de eerste onder de ruitenwissers had
gestopt, begon hij aan een derde. Om welke reden weet ik niet eens.
Dit ging zo nog een tijdje door.
Hoe meer ik hem uitmaakte voor vuile flik…, boef, macho, randdebiel en aap
met uniform hoe meer boetes hij schreef!
Nou ik zat er niet mee, want ik was toch met de bus gekomen!
Ingezonden door: Hr. G. Kurvers ■
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INFORMATIE CLUBS
Biljarten ‘Niks Wert’
Jeu de Boules ‘’t Buutje’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
maandag- en donderdagmiddag in de Linze.
T. Tulp  040 – 286 2022
Mevr. G. Bouwmeester  040 – 286 7722
Bridge ‘Op Dreef’
donderdagmiddag in De Dreef
H. van Egmond  040 – 285 1140

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

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

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

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

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

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

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