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VAN DE REDACTIE

D

e redactie wenst alle lezers van de Nieuwsbrief nog een gelukkig en
gezond 2011. Een goede gezondheid is een voorwaarde om nog
sociaal actief te kunnen zijn. En omgekeerd, actief blijven is voor senioren
belangrijk om gezond te blijven. Vandaar dat de PVGE veel belang hecht aan
haar activiteitenclubs en de redactie doet hier graag verslag van. Zowel in
onze eigen Nieuwsbrief als in het verenigingsblad De Schouw vindt u hiervan
ook in 2011 vele voorbeelden. Doe er uw voordeel mee als u iets tegenkomt
waar uw interesse naar uit gaat.
Nieuwjaar is het moment om goede voornemens te maken, zo ook het
redactieteam. We zouden graag meer goede foto’s willen publiceren over de
PVGE activiteiten in onze afdeling. Ook zouden we teksten graag wat willen
opsieren met leuke cartoons of tekeningen. Maar wie zou ons daarbij kunnen
helpen? Een oude wens is een rubriek ‘ingezonden brieven’. Dus beste
lezers, wat houdt u tegen om de pen eens ter hand te nemen?
In 2011 gaan we door met het fenomeen Nieuwsflits. Hierin proberen we
informatie te verstrekken over nieuws dat bij het verschijnen van de eerstvolgende Nieuwsbrief al verouderd zou zijn. Wilt u voortaan deze Nieuwsflits
ook ontvangen, stuur dan een mailtje naar joopvanden.akker@gmail.com
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en de tekst “opgave
Nieuwsflits”.
Inhoudsopgave
Evenementen
Van de Bestuurstafel
Afdelingsnieuws
Nieuws van de clubs
Ken uw plekje

Blz. 4
Blz. 7
Blz. 8
Blz. 18
Blz. 22

Voorlichting
Belangenbehartiging
Even terugblikken
Ingezonden

Blz. 23
Blz. 25
Blz. 27
Blz. 29

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is woensdag 30 maart 2011!
■
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EVENEMENTEN
ATTENTIE: Wijzigingen evenementenkalender 2011
Evenementenkalender 2011

H

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

G



edwongen door een aantal externe omstandigheden zijn we genoodzaakt
geweest om de evenementenkalender 2011 iets aan te passen.
Het voorjaarsfeest is verschoven van 25 maart a.s. naar een nog
nader te bepalen tijdstip.
Nieuwe invulling 25 maart 2011 met een lezing over Pablo Picasso
door mevrouw Erna Charbon.

■

19-01

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-1

18-02

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2010
Brunch met beperkt entertainment

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2010

18-02

Algemene ledenvergadering 2010
ALV + slotactiviteit

04-03

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

25-03

Evenement: Kunst & Cultuur
Lezing Erna Charbon over Pablo Picasso

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
organisatie en de diverse activiteiten van de PVGE.

April

20-04

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-2

Mei

20-05

Evenement: Natuurhistorie
Nog in te vullen

Juni

24-06

Evenement: Kunst & cultuur
Nog in te vullen

Juli

20-07

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-3

Augustus

26-08

Evenement: Sport & spel
Nog in te vullen

September

23-09

Evenement: Kunst & cultuur
Nog in te vullen

14-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

19-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-4

04-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

25-11

Evenement: Vrijwilligersmiddag PVGE (club)
bestuurders + vrijwilligers
Nog in te vullen

Januari
Februari

Maart

Oktober

November
4

E

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: 18 februari om 11.30 uur in sociaalcultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.

■
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Aankondiging lezing Pablo Picasso (25-03-2011)

M

E

en “van de BESTUURSTAFEL” schrijven zo om en nabij Nieuwjaar nodigt
natuurlijk uit om eens na te denken over hoe de toekomst van onze
seniorenvereniging eruit zou kunnen zien. En dan gaat het niet zozeer om
2011 maar vooral de langere termijn, laten we zeggen 2015 of later. Ik wil dat
doen door kort twee ontwikkelingen te schetsen zoals ik die op dit moment zie.

evrouw Erna Charbon, kunsthistorica, uit Waalre heeft zich bereid
verklaard om op 25 maart a.s. voor onze afdeling een lezing met dia’s
te geven over het onderwerp ‘Pablo Picasso’. Pablo Picasso is één van de
grootste kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij ontwikkelde het Kubisme, een
stroming binnen de kunst waarbij vele objecten vanuit verschillende
gezichtspunten worden weergegeven.
Het belooft wederom een boeiende, gezellige en leerzame middag te
worden.
De lezing is dus op 25 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 € 2,- voor introducés
(maximaal 2 introducés per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen!
Uiteraard is voor iedereen een consumptie (koffie of thee) bij de entree
inbegrepen.


Aanmeldingsformulier lezing ‘Pablo Picasso’ (25-03-2011)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 1 / 2 introducé(s) mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier z.s.m. inleveren bij 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!
6

VAN DE BESTUURSTAFEL

■

Om te beginnen de individualisering van de maatschappij. Ook de
seniorenvereniging zal daarmee te maken krijgen nu de naoorlogse generatie
zijn intrede doet. Een generatie die meer op zichzelf is georiënteerd en
waarvoor het samen iets ondernemen minder vanzelfsprekend is geworden.
Pas wanneer de mobiliteit begint af te nemen zal de behoefte ontstaan om de
ontspanning dichter bij huis te zoeken. Voor ons als vereniging betekent dit
dat groei minder vanzelfsprekend is geworden, dat we met oudere senioren
te maken krijgen en dat het vinden van vrijwilligers moeilijker wordt.
Een tweede ontwikkeling die ik wil noemen is dat de nieuwe generatie
senioren zichzelf meer en meer de vraag stelt: wat levert het mij op als ik
deelneem aan een dergelijke vereniging. Het collectieve belang van recreatie
en belangenbehartiging wordt niet een-twee-drie herkend. Deze benadering
betekent enerzijds dat de sociale functie van de seniorvereniging onder druk
komt te staan en kan anderzijds binnen de vereniging leiden tot te rationele
afwegingen van wat er wel en niet wordt ondernomen.
Bijna navrant is te moeten constateren dat dit maatschappelijk gezien niet
overeenkomt met de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning die in het vakjargon worden samengevat als “de civil society”
ofwel de zorgzame samenleving. En daar komt dan nog bij dat het komende
decennium zeer waarschijnlijk gekenmerkt wordt door economische
teruggang ten gevolge van schaarser wordende grondstoffen (niet alleen olie)
en onze verzwakte industriële basis in Europa en Amerika. Deze
economische teruggang zal maatschappelijke spanningen oproepen wat
betekent dat het sociale verband in de samenleving juist nog belangrijker
wordt. De financiële perikelen nemen we dan maar even voor lief.
Met de hiervoor genoemde twee ontwikkelingen wilde ik u deelgenoot maken
van discussies die we in het hoofdbestuur zijn gestart over de toekomst van
de PVGE. Ontwikkelingen die vragen om een herbezinning op de functie en
taak van seniorenverenigingen. Het zal wel even duren voordat er concrete
stappen zijn gedefinieerd gelet op de moeilijkheid ervan, maar ik neem mij
voor u hiervan op de hoogte te houden. Bent u geïnteresseerd om hierover
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AGENDA JAARVERGADERING 18-02-2011

eens met mij van gedachte te wisselen: graag.
Tot slot (al is het wat laat): een gezond 2011!
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444
■
AFDELINGSNIEUWS

Alle leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende-Sterksel
worden hierbij uitgenodigd voor de JAARVERGADERING op
VRIJDAG 18 FEBRUARI 2011
in het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop

Vrijwilliger van het jaar 2010

Programma:

oorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Geldrop-Mierlo
werd door wethouder Walter van Hirtum de “vrijwilliger van het jaar
2010” bekend gemaakt.

13.00 uur Ontvangst met koffie / thee
13.30 uur Aanvang jaarvergadering

V

Agenda:
Er waren in totaal twaalf vrijwilligers vanuit diverse
verenigingen en stichtingen genomineerd voor deze eretitel.
Drie van de genomineerden waren lid van de PVGE afdeling
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

Mevrouw A. Maas Geesteranus-Lange, opgegeven
door de stichting Vrienden van het Kasteel Geldrop.

De heer G. Crooymans, opgegeven door het St.
Catharina en Barbara gilde.

De heer J. van den Akker, opgegeven door onze eigen PVGE afdeling.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alle twaalf genomineerden ontvingen de gemeentelijke vrijwilligerspenning
als blijk van waardering voor het langdurig verrichten van verdienstelijke
prestaties op het gebied van vrijwilligerswerk voor de Geldrop-Mierlose
gemeenschap.
Het bestuur van de PVGE afdelingen Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende is
buitengewoon trots op het feit dat drie van de twaalf genomineerden lid zijn
van de PVGE en feliciteert iedereen van harte met deze gemeentelijke
erkenning.
De eer van de uitverkiezing als “vrijwilliger van het jaar 2010” viel uiteindelijk
op mevrouw A. Maas Geesteranus-Lange. Zij ontving deze eretitel omdat ze
al meer dan 42 jaar op diverse gebieden actief is als vrijwilligster.
Op de website www.middenstandsbelangen.nl vindt u een overzicht met alle
verdiensten van de twaalf genomineerden.
■
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10.
11.
12.
13.
14.

Opening en welkomstwoord door de voorzitter
Vaststellen en goedkeuren agenda
Goedkeuren verslag vergadering 19 februari 2010
Jaarrede van de voorzitter
Werkprogramma 2011 / Bestuursinformatiemap
Goedkeuring jaarverslag 2009
Verkiezing bestuursleden
Benoeming lid Verenigingsraad
Financiën:

Financieel verslag 2010

Verslag Commissie kascontrole 2010

Begroting 2011

Benoeming Commissie kascontrole 2011

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

15.00 uur
Korte pauze waarin u koffie/thee met vlaai wordt aangeboden.
Direct na de pauze zal de heer Steenbakkers, wethouder gemeente
Geldrop-Mierlo, ingaan op het seniorenbeleid in zijn gemeente.
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TOELICHTING:
Ad punt 7
In de vacature Jaques Verhagen (1e penningmeester) wordt Jan van Gogh
voorgesteld. Corry Waasdorp wordt voorgesteld als 2de penningmeester
(opvolging Joop v.d. Akker). Zowel de eerste als tweede penningmeester
zijn intussen bekend bij vele clubbestuurders omdat zij al in het begin van dit
verenigingsjaar hun taken hebben opgepakt. Formeel heeft de vergadering
echter tot 1 februari 2011 het recht tegenkandidaten voor deze functies bij
het bestuur in te dienen mits voorzien van 10 handtekeningen. Verder wordt
Gerda Bolt voorgesteld als lid van het bestuur met als taak
belangenbehartiging Geldrop-Mierlo. Met betrekking tot het stellen van
tegenkandidaten geldt wat hiervoor is aangegeven.
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, Gerard Wilmink en Willem de Vries. Willem de Vries heeft te
kennen gegeven zijn functie ter beschikking te stellen. In zijn plaats draagt
het bestuur Frits Crooijmans voor. Voorstellen voor andere kandidaten in te
dienen bij het bestuur voor 1 februari 2011.
Ad punt 9
Financiële stukken kunnen na 1 februari bij de secretaris worden opgevraagd
en zullen ook op de vergadering ter beschikking worden gesteld.
Toespraak wethouder Gemeente Geldrop-Mierlo
Wethouder Steenbakkers zal het e.e.a. vertellen over de doelstellingen van
het seniorenbeleid in de gemeente Geldrop-Mierlo en de mogelijkheden en
onmogelijkheden waarmee men te maken heeft bij het realiseren van dit
seniorenbeleid.

VERSLAG JAARVERGADERING 19-02-2010
Opening
Aanwezige leden 89, aanwezige gasten 3.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal de
voorzitter van het hoofdbestuur, de heer Daan Warners.
De voorzitter verzoekt om een minuut stilte om de overleden leden te gedenken.
Agenda
De agenda wordt aangenomen.
Notulen jaarvergadering 2009
Het verslag van de jaarvergadering op 13 februari 2009 wordt goedgekeurd,
met dank aan de 1ste secretaris.
Jaarrede voorzitter
De voorzitter refereert aan een aantal activiteiten die in 2009 hebben
plaatsgevonden. Helaas is de reisclub wegens onvoldoende belangstelling
opgeheven, de korte reizen (excursies) worden nu ondergebracht bij de
evenementen commissie. Evert Yntema gaat deel uitmaken van deze
commissie. Willem de Vries is ook bereid gevonden om lid te worden van de
evenementen commissie. De nieuwe zwemclub heeft momenteel al 20 leden.
Dankzij de ongeveer 75 vrijwilligers draaien alle clubs in onze afdeling prima.
De belangenbehartiging in Geldrop-Mierlo door de heer van den Akker en in
Heeze-Leende door mevrouw Veenis is misschien wat minder zichtbaar,
maar er wordt door beiden wel degelijk heel serieus aan gewerkt. Ook het
invullen van de belastingformulieren wordt door vrijwilligers gedaan.
Het aantal leden op 31 december 2009 bedroeg 942. Bijna 10% is hier
vandaag aanwezig. Dit betekent dat de PVGE leden veel hart hebben voor
hun vereniging.
Jaarverslag 2009
Het jaarverslag over 2009 wordt goedgekeurd.
Bestuursmutaties
Mevrouw Jos von Reth wordt benoemd tot 1ste secretaris. Mevrouw van den
Brom treedt af. Ze heeft negen jaar het secretariaat beheerd.
De heer Verhagen neemt afscheid als 1ste penningmeester. Omdat er nog
geen officiële kandidaat is voor het penningmeesterschap, neemt de heer
van den Akker, 2de penningmeester, deze functie tijdelijk waar. Als er een
penningmeester gevonden is, wordt hij tussentijds benoemd door het
Dagelijks Bestuur en in de volgende jaarvergadering officieel gekozen.
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Benoeming leden Verenigingsraad
De heer H. Middelkamp treedt af en het bestuur stelt voor om de heer G.
Wilmink als zijn opvolger te benoemen. De vergadering is akkoord.
De verenigingsraad bestaat nu dus uit de leden: H. Lefferts, W. Heemskerk,
W. de Vries en uit het afdelingbestuur G. Wilmink.
Financiën
Ondanks de zeer kleine letters en cijfers (moet volgend jaar absoluut beter)
wordt het financieel jaarverslag over 2009 goedgekeurd met dank aan de
penningmeester.
De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en
vraagt de vergadering het bestuur te déchargeren. Dit wordt met applaus besloten.
De begroting voor 2010 wordt ook goedgekeurd. De financiële positie is goed.
De subsidies van de gemeenten gaan dit jaar en komend jaar nog door.
Kascontrole commissie: De heren van de Kroon en Yntema vormen nu de
kascontrole commissie voor 2010, met als reserve de heer Crooijmans.
Lid van verdienste
Mevrouw van den Brom en de heer Middelkamp worden beiden benoemd tot
lid van verdienste van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
Ze ontvangen een oorkonde, een speldje en een mooie bos bloemen.
Jubilea
Van de zeven uitgenodigde leden die 25 jaar lid zijn van de PVGE, waren er
helaas maar twee personen aanwezig. Ze werden met applaus in de
bloemen gezet.
Nieuwe clubactiviteiten
De activiteiten zijn grotendeels al tijdens de jaarrede besproken. Nieuw is
eventueel een spelletjesmiddag, bloemstukjes maken en een scootmobiel
club. De laatste activiteit vraagt veel voorbereiding omdat vooral de veiligheid
en de mobiliteit gewaarborgd moeten zijn.
Voor de bloemstukjes en de spelletjes kan gebruik worden gemaakt van het
BWI gebouw aan het St. Jozefplein. Daar is dinsdagmiddag plaats in de
huiskamer. Guusje Bouwmeester neemt contact op met het wijkgebouw voor
verdere informatie. Er zijn een tweetal dames die zich spontaan aanmelden
als vrijwilligster voor het maken van bloemstukjes: mevrouw Rozendal en
mevrouw Lubbecke.
De evenementen commissie gaat korte excursies in de regio organiseren.
Voor de grote reizen kan men aansluiten bij de PVGE Reisvereniging in
Eindhoven.
Weetje: via de reisorganisatie van MAX kunnen ook rolstoelers mee.
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Wat verder ter tafel komt
Punt van aandacht voor de belangenbehartiging in Heeze-Leende zijn de
obstakels op straat en gebouwen voor rolstoelers.
De heer Wanders benadrukt nogmaals het belang van de vrijwilligers. Zonder
hen geen activiteiten. Het hoofdbestuur van de PVGE houdt zich voornamelijk
bezig met de pensioenontwikkelingen, de (leden) administratie, de slimme
zorg, dementie waar de heer van den Akker lezingen over gaat houden in de
regio en het onderhouden van de contacten met overheden.
Er wordt tot slot formeel afscheid genomen van mevrouw van den Brom en
de heer Verhagen met de bijpassende bloemen resp. wijn.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voorlopig vastgesteld op 21 februari 2010.
G. Wilmink
(Plv. voorzitter)

D

G. Bouwmeester
(2de secretaris)

■

JAARVERSLAG 2010
e afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende telde aan het eind van het
verslagjaar 948 leden.

Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering op 19 februari is er voor
nieuwe leden wederom een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. 31
nieuwe leden namen deel aan deze lunch en ook dit keer werd er op dit
initiatief positief gereageerd.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Mw. C. van den Brom (1ste
secretaris) en Hr. J. Verhagen (1ste penningmeester) afgetreden. Mw. van
den Brom en de heer Middelkamp werden tijdens de vergadering benoemd
tot lid van verdienste.
In de loop van dit jaar hebben er nog een aantal mutaties binnen het Bestuur
plaatsgevonden.
Samenstelling Bestuur per 31 december 2010:
P. Groenveld
Voorzitter en lid van het PVGE verenigingsbestuur
Mw. J. von Reth
1e secretaris
J. van Gogh
1e penningmeester en lid van de financiële commissie
PVGE
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Mw. G. Bouwmeester 2e secretaris
Mw. C. Waasdorp
2e penningmeester
Mw. G. Bolt
belangenbehartiging Geldrop-Mierlo en lid Senioren
Belangen Geldrop-Mierlo
Mw. W. Veenis
belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel, lid
commissie belangenbehartiging PVGE en lid Senioren
Belangen Heeze-Leende-Sterksel
G. Wilmink
Public Relations, coördinator clubs, lid Evenementen
Commissie, hoofdredacteur Nieuwsbrief en lid van de
PVGE commissies PR&C en Evenementen
J. van den Akker
projecten
Mw. T. Ottenheim
lid Evenementen Commissie

Een punt dat onze aandacht moet hebben is de vergrijzing van onze
senioren: de gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand stijgt. Dit is ook
zichtbaar bij andere senioren verenigingen. Wij zullen acties moeten
ondernemen om meer bekendheid te geven aan de PVGE en om “jong bloed
aan te trekken”. De stijgende lijn in de ledenaantallen bij de clubs is dan ook
tot stilstand gekomen.

De heer Van Gogh en de dames Waasdorp en Bolt worden tijdens de
Algemene Ledenvergadering in februari 2011 formeel als Bestuurslid
voorgedragen.

Kortingsregeling bij opticien Ben van de Leur in Heeze

Ook dit jaar heeft de Evenementen Commissie weer diverse lezingen
georganiseerd, zoals in maart een lezing door Paul Spapens over Bijgeloof in
Brabant, in augustus een lezing door Ad van Himbergen over Reizen in
Europa en in september een lezing door de heer Pannenborg over zijn reis
naar Engeland in 1943. In mei werd voor de eerste maal een Lentefeest
gehouden, welke door de aanwezigen via een enquête met een 8 werd
beoordeeld. Een groot succes dus en zeker voor herhaling vatbaar. In
november werd de vrijwilligersmiddag georganiseerd als dank aan alle
vrijwilligers voor hun inzet.
Op het gebied van sport en spel werd in juni een midgetgolfmiddag gehouden.
Door het bijzonder warme weer was de belangstelling teleurstellend.
De provinciale Projectgroep “Dementie, óók onze zorg” (waarvan J. van den
Akker deel uitmaakt) heeft in oktober een drietal lezingen verzorgd in Mierlo,
Heeze-Leende-Sterksel en Geldrop.
De diverse clubs hebben ook dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd.
De Linedance club vierde haar 10-jarig jubileum met een uitje naar België en
organiseerde haar jaarlijkse fietstocht, de bridgeclub Op Dreef vierde haar
20-jarig bestaan en de beide bridgeclubs hadden hun Paas- en Kerstdrives.
De Jeu de Boulesclub had haar uit- en thuistoernooien en Kersttoernooi. De
Klaverjasclub en Quiltclub organiseerden succesvolle open dagen.
Initiatieven voor nieuwe clubs zijn niet gelukt. Er was helaas onvoldoende
belangstelling voor 2 x per maand gezelschapsspelletjes te spelen en voor
het maken van bloemstukjes of het wel en wee van tuinieren.
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Jos von Reth
Secretaris ■
SERVICES EN KORTINGEN

L

eden 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 PVGE leden, dus ook de leden zonder een Philips verleden, indien
gewenst kunnen deelnemen aan een collectieve IAK-zorgverzekering.
alle PVGE leden, dus ook de leden die nooit bij Philips hebben gewerkt,
een kaart kunnen aanvragen waarmee men kan kopen in de Philips
Myshop in het PSV stadion.
70-plussers op vertoon van hun lidmaatschapskaart korting kunnen
krijgen voor de verplichte medische keuring voor het rijbewijs.
de PVGE vereniging meer dan 50 reizen en kunst & cultuur uitstapjes
per jaar organiseert voor haar leden?

Voor inlichtingen over bovenstaande vier services kunt u zich wenden tot het
secretariaat van de PVGE Vereniging voor senioren, Hurksestraat 42-20,
5652 AL Eindhoven,  040 – 212 7504,  pvge@hetnet.nl
Wist u ook dat…



U tegen een kleine vergoeding hulp kunt krijgen bij het invullen van uw
belastingaangifte. Voorwaarde: uw bruto inkomen is lager dan € 35.000,-

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Joop van den Akker,
 040 – 285 7296.

■
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PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

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

■

Voorzitter
P. Groenveld
Ranger 5, 5591 PT Heeze
 040 – 224 0444
pieter_groenveld@kpnplanet.nl
Secretaris
mevr. J. von Reth
Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop
 040 – 286 0000
josvonreth@onsbrabantnet.nl
Penningmeester
J. van Gogh
Celeborn 11, 5663 SL Geldrop
 040 – 285 5366
jhcvangogh@onsbrabantnet.nl
banknr.: 1597 05 010
t.n.v. PVGE e.o. afd. Geldrop
Leden
mevr. G. Bouwmeester 2e secretaris
mevr. C. Waasdorp2e penningmeester
P.R. en Coördinator clubs
G. Wilmink
Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
 040 – 285 6072
gerard.wilmink@tiscali.nl

Belangenbehartiging Heeze-Leende
mevr. W. Veenis
Heipolderstraat 47, 5591 KA Heeze
 040 – 226 5101
willyveenis@wanadoo.nl
Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo
J. van den Akker
Schepenenstraat 77, 5663 GH Geldrop
 040 – 285 7296
jwavdakker@onsmail.nl
Redactie Nieuwsbrief
E. Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940
eef.yntema@hotmail.nl
Evenementen
mevr. Th. Ottenheim
Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop
 040 – 286 7570
theahappydays@gmail.com
Lay-out
Antony Heywood
 040 – 285 3337
pvgeweb@antony.heywood.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 60 72
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Bridgeclub “Op Dreef” bestaat 20 jaar

INTERmezzo
door Bert Cornelissen
Ziek

W

egens ziekte van de columnist is de rubriek INTERmezzo
noodgedwongen komen te vervallen. De redactie wenst Bert een
voorspoedige beterschap.
■

NIEUWS VAN DE CLUBS

D

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

Activiteit

Omschrijving

2011

De redactie heeft nog geen bijzondere clubactiviteiten om
te publiceren in dit overzicht ontvangen.

H

et bestuur van de PVGE feliciteert de bridgeclub “Op Dreef” van harte
met hun 20-jarig jubileum. Het jubileum is op 16 december jl. op
fantastische wijze gevierd in het NH-hotel aan het Bogardeind te Geldrop.
Voor een uitgebreide terugblik, zie de rubriek ‘Even terugblikken’ op bladzijde 27.
Namens het bestuur, Gerard Wilmink ■

Jeu de Boules-club ’t Buutje
Met heel veel plezier in wisselende samenstelling, elke
maandag- en donderdagmiddag Jeu de Boules. En dat in
een riante accommodatie met acht binnen- en veertien buitenbanen. Deze
banen zijn gelegen aan de Linze 11, 5667 AH te Geldrop. Als het gooien op
de buut niet al te best lukt, ligt het aan de banen, als het wel goed gaat ligt
het aan onszelf. We hebben geen competitie in de club, dus zijn we niet
verplicht om op een vaste middag te komen, het is helemaal vrijblijvend.
Maar toch zijn er meestal een 30-tal leden, dat of op maandag- of op
donderdagmiddag een balletje op de buut komt gooien.
Een enkele keer per jaar spelen we uit of thuis tegen recreatieve clubs. Elk
jaar spelen we een middag om het clubkampioenschap. Ook deze middagen
zijn altijd heel gezellig.
U ziet, plezier en ontspanning staan bij ons hoog in het vaandel.
Spreekt het bovenstaande u aan schroom dan niet om u aan te melden als
lid. Twijfelt u nog, kom dan eens vrijblijvend een middag spelen of kijken. Op
beide middagen beginnen we om 13.30 uur. U bent van harte welkom.

Mist u nog bijzondere clubactiviteiten in bovenstaand overzicht? Met één
simpele e-mail van de voorzitter of secretaris van uw club naar de redactie
(gerard.wilmink@tiscali.nl) staat de aangemelde clubactiviteit in de
eerstvolgende Nieuwsbrief.
■
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Jeu de Boules club ’t Buutje bestaat volgend jaar 25 jaar.
Alle informatie kunt u krijgen bij:
Guusje Bouwmeester,  040 – 286 77 22 (secretaris)
of Lia Hertogh,  040 – 212 11 41 (PR)

■
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Midgetgolf ‘de Putters’

O

p 12 oktober 2010 hebben we ons kampioenschap gehouden met 20
deelnemers.

De uitslag is als volgt:
1.
Joop Venema met 113 punten (+Beker!)
2.
Kees Büthker met 120 punten
3.
Rina Jansonius met 129 punten
4.
Jan Zweegers met 130 punten

We hopen van harte, lieve lezers van dit stukje, dat u een gedachte krijgt van
‘dat klinkt goed’, dat wil ik ook! Dan heten we u allen ‘welkom’ want
we gunnen iedereen de heerlijke tijd die we met elkaar genieten.
Dus kom een keer kijken en probeer het uit.
Dinsdag in zwembad de Smelen in Geldrop tussen 11.30 en 13.30 uur.
De Zwemmers

Ingezonden door Cobby Gerstel ■

The Country Jewels, een love story
De Poedelprijs ging zoals wel vaker naar Nora Jelinger.
Onze laatste speeldag van het zomerseizoen buiten was op dinsdagmiddag
26 oktober 2010 op het veld aan de Bosrand
Jeu de Boules
Gedurende de winterstop spelen we vanaf 2 november 2010 weer Jeu de
Boules in de binnenbaan bij de sporthal aan de Linze.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Opgave bij: C.Büthker, Varenstraat 13, 5662 EK Geldrop,  040 – 286 36 31
■

Zwemclub “Dol-fijn”
Wat een mens nodig heeft is aarde, lucht en water.
We weten wel, hoe we verbonden zijn met de aarde en hoe we dagelijks ademen,
lucht verplaatsen en van beide aarde en lucht mogen genieten.
Maar dan de derde, het water….
En dat is een zaak apart.
Wie daar van mee kunnen praten zijn de "Dolfijntjes",
de leden van de PVGE club "Dol-Fijn".
Heerlijk om met elkaar, onder leiding van onze energieke leidster
Thea Ottenheim die anderhalf uur in het water te zijn en
waar we ook nog eens 20 minuten watergym krijgen.
De blije sfeer, die zij weet door te geven is nog een extra bijkomstigheid,
maar dat doet ons allemaal goed!
Ook heel gezellig, na afloop van ons zwemmen,
samen onze boterhammen opeten, thee en koffie is verkrijgbaar.
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D

it is het persoonlijke verhaal van twee
senioren, Frans en Gerrie, die elkaar bij
The Country Jewels hebben leren kennen en
daar een ‘koppel’ werden.
Een love story
Onderstaand verhaal is opgetekend door de
betrokkenen zelf.
Gerrie: Ik ben Gerrie Kuijpers en ben vanaf september 2009 bij The Country
Jewels gaan dansen. De reden was dat mijn man was overleden en ik mijn
danspartner had verloren. Ik dans graag en de oplossing was Line Dance of
country.
Frans: Ik ben Frans v/d Aalst en ben vanaf september 2010 bij The Country
Jewels gaan dansen omdat mijn vrouw was overleden en ook ik mijn
danspartner verloren ben. Voor mij was dit ook de oplossing om toch te
kunnen gaan dansen.
Dit was het beste wat wij na dit grote verlies ondernomen hebben en niet
achter de geraniums zijn blijven zitten. Al snel kwamen wij erachter dat we
veel dingen gemeen hebben, ongeveer hetzelfde hadden meegemaakt en
daarover samen goed konden praten. Wij zochten daarom ook steeds meer
elkaars gezelschap op.
Met onze overleden partners gingen we graag stijldansen waarop wij dit
samen ook wilden proberen. Dat beviel zo goed en voelde zo vertrouwd met
het gevolg dat we de volgende dag van de kaart en helemaal "in love" waren.
Ondertussen wonen wij samen en vinden het leven weer de moeite waard en
zien we de toekomst weer zonnig tegemoet.
Wij hopen nog lang in goede gezondheid te kunnen blijven dansen, want
dansen houdt ons fit en gezond!
Groetjes van Frans en Gerrie ■
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KEN UW PLEKJE
e oplossing van de vorige “Ken uw plekje” luidt: Beeldje Kersenplukker
voor het voormalige gemeentehuis in Mierlo.

Kennelijk was de opgave niet zo moeilijk want er waren een redelijk aantal
goede inzendingen. Na loting is de winnares geworden mevrouw Lidy Plag
uit Geldrop.
De prijs, een kleine VVV cadeaubon, wordt binnenkort aan haar uitgereikt.
De nieuwe opgave luidt deze keer: waar in Heeze staat dit gedenkteken?
Onder de inzenders van de goede oplossing wordt weer een kleine
boekenbon verloot.
Oplossingen graag voor 1 april 2011 per mail naar Joop van den Akker;
jwavdakker@onsmail.nl
■

VOORLICHTING
De Nationale senioren barometer

R

Achtergrond
egelmatig is in de krant te lezen dat uit onderzoek of een peiling blijkt
dat de ‘Nederlandse bevolking’ iets vindt of ergens een mening over
heeft.
De deelnemers aan deze onderzoeken vormen vaak geen goede
afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Deelnemers boven de 50 jaar
zijn regelmatig ondervertegenwoordigd in onderzoek. De mening van de
grote groep 50-plussers wordt daardoor vaak 'vergeten' of over één kam
geschoren met de rest van de bevolking.
Daarnaast wordt in de media vaak in negatieve bewoordingen over 'het
ouder worden' gesproken of geschreven. Door onwetendheid bestaat een
zeer eenzijdig beeld over ouderen in onze maatschappij. Het feit dat ouder
worden ook voordelen met zich meebrengt en de nuttige bijdragen van de
ouderen aan onze samenleving blijven daardoor onderbelicht. Meer kennis
over ouderen is daarom noodzakelijk (zie ook 'Beeldvorming').
Nationale Senioren Barometer
De Nationale Senioren Barometer is opgezet om de stem van ouderen te
laten horen. Via de website www.seniorenbarometer.nl worden diverse
onderzoeken aangeboden om een beter beeld te krijgen van wat ouder
worden betekent en om de mening van 50-plussers in kaart te brengen.
Beeldvorming
Uit een onderzoek van de Volkskrant en de Vrije Universiteit in 2008 bleek
dat er veel vooroordelen bestaan over ouderen en het 'ouder worden'.
Hier een korte samenvatting van het onderzoek:
Nederlanders zijn onterecht bang voor de ouderdom. Ze overschatten hoe
vaak oude mensen eenzaam en bedlegerig zijn en onderschatten hoe vaak
65-plussers zelfstandig wonen en seks hebben. Dit blijkt uit een enquête via
Internet die de Volkskrant met de Vrije Universiteit heeft gehouden in het
kader van de Boekenweek 2008, waarin ouderdom centraal stond.


Alles wijkt voor Schavers hoed
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52 % van de Nederlanders denkt ten onrechte dat de helft van de 65plussers last heeft van eenzaamheid.
73 % van de Nederlanders denkt terecht dat geluk niet afneemt met
23











BELANGENBEHARTIGING
het klimmen van de leeftijd.
35 % van de Nederlanders onderschat hoeveel ouderen zelfstandig
wonen.
31 % van de Nederlanders denkt ten onrechte dat de helft van de 65plussers hardhorend is.
46 % van de Nederlanders denkt ten onrechte dat depressies vaker
voorkomen bij ouderen dan bij andere volwassenen.
78 % van de Nederlanders denkt terecht dat de relaties met oudcollega’s meestal verloren gaan na pensionering.
57 % van de Nederlanders denkt ten onrechte dat ouderen
conservatiever zijn dan jongeren.
59 % van de Nederlanders gelooft ten onrechte dat slechts een
minderheid van de oudere paren nog regelmatig seksueel contact
heeft.
80 % van de Nederlanders gelooft ten onrechte dat de Nederlandse
ouderen gezonder leven dan tien jaar geleden.
88 % van de Nederlanders gelooft ten onrechte dat sociale netwerken
kleiner worden met het klimmen van de jaren.

Wie mensen al vroeg oud vindt, heeft in de regel een negatiever beeld over
veroudering.

D

Belasting invulhulpen
e afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende beschikt al sinds 2008
over een aantal vaste 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 2011 staan nu vier mensen opgesteld. Alle 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 ■

Mensen die veel contact hebben met ouderen hebben een positiever beeld
over veroudering en hebben minder last van negatieve vooroordelen.
Universiteit van Tilburg ■
Wel en Wee
Wel
50, 55 of 60 jaar getrouwd?
Meld dit aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van de kaart die u
rondzendt.
Wee
Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar
u lid van bent. Bent u geen lid van een club, meldt dit dan aan het
secretariaat van de afdeling.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de
afdeling te melden.
Secretariaat: Jos von Reth, Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop.
 040 – 286 0000.
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Niet-reanimeerpenning

EVEN TERUGBLIKKEN

O

nlangs is door het PVGE bestuur weer een cursus reanimatie gestart. In
veel openbare ruimten en winkels is tegenwoordig een defibrillator
(AED) aanwezig om direct te kunnen ingrijpen bij een plotselinge
hartstilstand. Scholieren worden opgeleid hoe om te gaan met een
defibrillator.

De vrijwilligersmiddag op 26 november 2010

Maar wat nu als ik niet gereanimeerd wil worden, denkt u misschien. Het is
raadzaam deze wens allereerst met uw eventuele naasten te bespreken.
Laat u vervolgens goed voorlichten door uw huisarts over het wel of niet
slagen van een reanimatie. Blijft u bij uw beslissing om niet gereanimeerd te
willen worden dan kunt u dit kenbaar maken door het dragen van de nietreanimeerpenning.

Vrijdag 26 november 2010 waren we weer met z’n allen bijeen in wijkcentrum
De Dreef in Geldrop. Als vanouds werden we opgevangen door onze
gastvrouw Thea om meteen te beginnen met een lekkere kop koffie.

H

et was alweer de derde ‘PVGE vrijwilligersmiddag’. Uit alle dorpskernen
van onze afdeling waren ze er weer. De mensen die de steunpilaren
zijn van onze vereniging en zonder wie we waarschijnlijk niet zouden
bestaan, laat staan goed functioneren.

Adres: NVVE, Postbus 75331, 1070 AH te Amsterdam.
Telefoon: 020 – 620 06 90 (leden)
0900 – 606 06 06 (niet leden)
Website: www.nvve.nl
E-mail : euthanasie@nvve.nl

Na het welkom werd het programma kort toegelicht.
De hoofdmoot was Tai Chi. Eerst een schitterende demonstratie van deze
Oosterse bewegingsleer. Uiteraard konden onze gasten, als ze daar zin in
hadden, zelf ook een korte workshop Tai Chi volgen in de Funzaal van de
Dreef.
Verder was de biljarttafel vrij voor de liefhebbers en lag er een koersbal
kleed. Al met al genoeg activiteiten. Maar vrijwilligers hebben altijd eigen
initiatief en dus was er in no-time een bridgetafel geregeld en werd er ook
gebridged.
Tussen de bedrijven door werd er in de grote zaal een 4-gangen diner
“opgediend” op de feestelijk versierde tafels.

De niet-reanimeerpenning geldt als een juridisch rechtsgeldig behandelverbod. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Om een lang verhaal kort te houden, het werd weer een gezellige middag die
veel te vlug voorbij was. Dus tot de volgende keer (25-11-2011).

Bij de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) is deze
penning te bestellen á raison van € 37,50. U kunt voor meer informatie de
folder ‘Informatie over niet reanimeren’ aanvragen.

Ingezonden door Gerda Bolt ■

Gerard Wilmink ■
Bridgeclub “Op Dreef” 20 jaar jong!

T

oen in het voorjaar van 1990 een aantal mensen, leden van de PVGE, bij
elkaar kwamen, werd het idee gelanceerd om een bridgegroepje te
beginnen.
Eerdere pogingen waren niet gelukt omdat het in eerste instantie de
bedoeling was om een combinatie te starten van les geven én bridgen.
Dat was geen praktische formule dus werd besloten om maar gewoon te
proberen met een groepje te gaan kaarten. Op een donderdagmiddag was
die bijeenkomst in de Dreef en “zo is het gekomen”!
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INGEZONDEN BRIEVEN
ICE

M

edewerkers van ambulance diensten maken steeds vaker mee dat de
patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat de hele gsm moet
worden doorgespit om het telefoonnummer van een ouder of partner te
vinden. Dit probleem is landelijk besproken en er is een slimme oplossing
gevonden. De ICE (in case of emergency) code.
Het idee is dat iedereen in zijn gsm een adres aanmaakt onder de naam ICE.
Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die gebeld
moet worden in geval van nood.
ICE is ondertussen al internationaal erkend als afkorting. Zodoende weten

Erica de Waard ging de kaarten verdelen, Jitze Vrijburg werd de penningmeester,
er waren enkele kosten die betaald moesten worden en Harry Lefferts mocht
de club “voorzitten”. Erica was ook degene die de administratie in goede
banen probeerde te leiden, een taak die na enkele weken werd overgenomen
door Bert Harberink. Erica werd de “wedstrijd” leidster. De groep van ongeveer
35/40 personen was meteen een eenheid en er werden plannen gesmeed
om in het najaar met elkaar op reis te gaan. In Haarle bij Nijverdal werd het
eerste weekend gehouden en er zouden nog twintig volgen.

politie, ambulance medewerkers, dokters, enz. steeds met wie ze in geval
van nood moeten bellen. Wilt u verschillende nummers opslaan, maak dan
gebruik van ICE1, ICE2, ICE3, enz. Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets
en kan een verschil maken als het snel moet gaan.
Bron: artikel uit Parc Nieuws, de informatiekrant van o.a. Wissehaege.
Ingezonden door heer J. van den Akker ■

Men had eigenlijk nog geen echte status binnen de PVGE en daar werd
gestalte aan gegeven op 13 december 1990. Toen werd formeel de
oprichtingsvergadering gehouden en de naam werd Bridgeclub “Op Dreef”.
Ondertussen was het aantal leden al bijna de 60 genaderd.
Nu heeft men al jaren 64 leden en er is in principe een ledenstop. Op 16
december jl. is het jubileumfeest gevierd in het NH hotel in Geldrop. Een
uitstekende locatie die door de club al vaker bezocht werd i.v.m. vorige jubilea.
Want de club houdt van bridgen maar een feestje gaat er ook goed in! Onder
leiding van Ans Averink en Tineke Mink werd een prachtig feestprogramma
in elkaar gezet. Een mooie afwisseling van bridgen en lekker eten. Genieten
met een grote G.
GEZELLIGHEID WAS WEER TROEF!
Op naar het 25-jarig jubileum!
Hoewel voor sommige leden zou een feestje van 22½ jaar bestaan ook wel
gevierd mogen worden, zo goed was het bevallen.
Hannibal (wordt vervolgd) ■
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INFORMATIE CLUBS

Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 4de kwartaal 2010
aanmeldingen:
18 leden
opzeggingen/vertrokken:
33 leden
overleden:
6 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-12-2010

942
Nieuwe leden
Oktober:

Mevr. U. van Kasteren
Mevr. J. v.d. Koppers-Kuijpers
Hr. A. Bruin
Hr. J. v.d. Wijngaard

Geldrop
Geldrop
Sterksel
Geldrop

November:

Mevr. B. Manshanden-v. Haaren
Mevr. J. Potters-Buuts
Hr. en mevr. A. Koehorst
Hr. A. Engelfriet
Hr. J. Heijnen

Geldrop
Geldrop
Heeze
Geldrop
Geldrop

Mevr. M. Bossema-Albles
Mevr. M. van Grootel (gastlid)
Mevr. C. Vervoord
Hr. en mevr. P. Moerman
Hr. en mevr. J. van Hoof
Hr. F. Cocquyt

Geldrop
Nuenen
Geldrop
Geldrop
Heeze
Heeze

December:

We heten alle nieuwe leden van harte welkom in onze afdeling. We hopen
dat u snel de weg naar de diverse evenementen, activiteitenclubs en PVGE
services zult vinden. U kunt de benodigde informatie altijd vinden in onze
Nieuwsbrief.
U ontvangt ook 6x per jaar het PVGE blad ‘de Schouw’. Alle daarin
vermelde Reizen en Kunst & Cultuur activiteiten van de Vereniging zijn
voor alle PVGE leden toegankelijk.
Mocht u nog iets willen weten, neemt u dan contact op met één van de
bestuursleden.
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Biljarten ‘Niks Wert’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
T. Tulp  040 – 286 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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