INFORMATIE CLUBS
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. L. Hertogh  040 – 212 1141

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

Januari 2012

Bridge ‘’t Overslag’
maandagmiddag in ’t Perron 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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VAN DE REDACTIE

D

e redactie wenst alle lezers van de Nieuwsbrief nog een gezond en
gelukkig 2012 toe. Laat u niet teveel de put in praten door de crisis en
de pensioenproblemen. Geniet liever zoveel mogelijk van de verschillende
PVGE (club)activiteiten en van ons lijfblad de Nieuwsbrief. We gaan er dit jaar
weer vier voor u maken.
Gaat er nog iets veranderen? Waarschijnlijk niet veel. We speelden met het
idee om de voorpagina wat levendiger te maken b.v. in kleur maar dat bleek
(voorlopig) te duur.
De Nieuwsflits is een groot succes. In 2011 heeft Joop van den Akker er in
totaal elf uitgestuurd. Het aantal abonnees groeit gestaag. Gaan we dus mee
door. Wilt u de Nieuwsflits voortaan ook ontvangen, stuur dan vandaag nog
een mailtje naar joopvanden.akker@gmail.com met vermelding van uw
PVGE-lidnummer en de tekst “aanmelding voor de Nieuwsflits”.
Zoals gebruikelijk staat er in deze eerste Nieuwsbrief van het jaar veel informatie
voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 10 februari a.s. Bezoekers van
de ALV wordt aangeraden om deze Nieuwsbrief daarom mee te nemen.
Heeft de redactie dan helemaal geen wensen meer?
Natuurlijk wel maar dat blijven eigenlijk steeds maar dezelfde. We zouden
graag meer sponsors willen hebben. En ingezonden stukken over bijzondere
ervaringen, hobby’s of vakanties. En meer goede foto’s, cartoons of
tekeningen bij de artikelen. Dus beste lezers, wat houdt u tegen om de pen of
de camera eens ter hand te nemen en ons te verrassen?
Inhoudsopgave
Evenementen
Van de Bestuurstafel
Afdelingsnieuws

Blz. 4
Blz. 9
Blz. 11

Cursussen
Nieuws van de clubs

Blz. 11
Blz. 22

Belangenbehartiging

Blz. 24

Even terugblikken

Blz. 27

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief in april 2012 is woensdag 28 maart 2012!
■
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EVENEMENTEN
Evenementenkalender 2012

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 2012.
Attentie: Deze jaarkalender vervangt de jaarkalender in de vorige Nieuwsbrief!
De uiterste aanleverdatum van kopij voor de Nieuwsbrief is altijd drie weken
voor de geplande verschijningsdatum (zie blz. 3).
■
25-01

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2012-1

10-02

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2011
Brunch met informatiemarkt clubs

10-02

Algemene ledenvergadering 2011
ALV + slotactiviteit (wijnproeverij met muziek)

02-03

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

19-03

Evenement: Kunst & Cultuur
Lezing ‘De geschiedenis van het ontstaan van
de grenzen van Nederland’ door Aad Engelfriet

13-04

Jaarfeest 2012
Aangeklede voorstelling Heezer Komedie in ’t
Perron, Heeze

18-04

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2012-2

Mei

11-05

Evenement: Kennis & informatie
Lezing ‘PC-beveiliging’ door Arnoud Engelfriet

Juni

19-06

Evenement: Korte reizen
Bezoek Floriade 2012 in Venlo

Juli

18-07

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2012-3

Augustus

29-08

Evenement: Kunst & Cultuur
Lezing ‘Impressionisme’ door Jan van Hal
(onder voorbehoud)

September

19-09

Evenement: Kunst & cultuur
Bezoek aan het Jeroen Bosch arts centre in
Den Bosch (onder voorbehoud)

Januari 2012
Februari

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2011

T

raditioneel organiseren we voor de leden die zich het laatste
kalenderjaar 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 in de vorm van een buffet worden geserveerd en een
aantal activiteitenclubs presenteren zich. Joop van den Akker presenteert
een nieuwe diashow over onze afdeling.
De betreffende nieuwe leden hebben recent een persoonlijke uitnodiging
ontvangen voor deze bijeenkomst. Tijd en plaats: 10 februari om 11.00 uur
in sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop. ■
Aankondiging lezing Het ontstaan van de grenzen van Nederland (19-03-2012)

Maart

April
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H

et verhaal over de geschiedenis van de grenzen van Nederland is soms
een verhaal vol met onverwachte wendingen. Vooral de Nederlandse
Zuid- en Oostgrens zijn ontstaan vanuit een grote verwarring over wie krijgt
wat en wat krijg je er voor terug. Een koehandel op hoog niveau zonder
inspraak van de lokale bevolking. Ook de familierelaties van de Nassau’s
speelden een grote rol. De twee zogenoemde Godswonders en bijvoorbeeld
de steun van Frankrijk aan de Belgen in 1831 voltooiden de definitieve
contouren van de Nederlandse Staatsgrenzen.
Een soms complex maar wel heel boeiend verhaal vol intriges, politieke
spionage en verborgen agenda’s. Behalve een excursie door de Europese
geschiedenis biedt deze lezing ook een interessante kijk op het ontstaan van
de cartografie in onze gewesten.
De spreker is de Geldroppenaar Aad Engelfriet, lid van de evenementen
commissie van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Aad is
cultureel historisch reisleider, stadsgids voor ca 20 steden in Nederland en
Vlaanderen, publicist en docent bij de HOVO (Hogeschool voor Ouderen),
MOVO (Middelbaar Onderwijs voor Ouderen) en de Volksuniversiteit in
Geldrop.

►
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De lezing vindt plaats op 19 maart a.s. De zaal gaat zoals gebruikelijk 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 alleen gratis voor PVGE-leden van de afdeling Geldrop-Mierlo
en Heeze-Leende en bedraagt € 2,– voor niet-leden. Een gratis consumptie
(koffie of thee) is bij de entree inbegrepen.
■

Aankondiging Jaarfeest 2012

D

e evenementencommissie heeft dit jaar voor de PVGE-leden en hun
introducés een bijzonder jaarfeest georganiseerd. We hebben namelijk
met de Heezer Komedie afgesproken dat zij op 13 april a.s. speciaal voor
ons een toneelvoorstelling geven in het nieuwe dorpshuis ’t Perron in Heeze.
De titel van het stuk luidt: “Moord tot de dood erop volgt”. U wordt bij
binnenkomst welkom geheten door enkele spelers waaronder wellicht de
potentiële moordenaar. Zoals u van ons gewend bent, vooraf koffie of thee,
tijdens de pauze een drankje en na afloop een drankje met een hapje.
Parkeren bij ’t Perron is geen probleem. Indien nodig, kan ook voor vervoer
van Geldrop naar Heeze worden gezorgd.
Inschrijven
Het jaarfeest vindt dus plaats op 13 april a.s. Vanaf 13.00 uur is er
gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in de foyer van het dorpshuis
en u te bezinnen op wie dan wel de moordenaar zou kunnen zijn.
De voorstelling vangt aan om 14.00 uur en het einde van de middag is
omstreeks 17.30 uur. Plaats: Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, 5591 HM
Heeze,  040 – 226 4252.
De kosten voor PVGE-leden bedragen € 7,50 p.p. en voor introducés € 10,– p.p.


Aanmeldingsformulier ‘Het ontstaan van de grenzen van Nederland’
(19-03-2012)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 1 / 2 niet-leden mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier zo spoedig mogelijk opsturen naar Gerard Wilmink, Nimrodel 5,
5663 TE Geldrop. U kunt ook mailen naar gerard.wilmink@tiscali.nl
De toegang is alleen gratis voor PVGE-leden van de afdeling GeldropMierlo en Heeze-Leende. U ontvangt verder geen bevestiging van de
inschrijving. Aangezien er wel kosten worden gemaakt, verwachten we
wel dat u komt als u zich heeft aangemeld!

6

U dient deze kosten over te maken op rekening 1597 05 010 t.n.v. PVGE afd.
Geldrop e.o. onder vermelding van uw PVGE lidnummer(s) of uw volledige
naam en adres. Dit is dan tevens uw aanmelding voor het feest.
Na betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving wat als
toegangsbewijs dient. Hierin zal ook worden gevraagd of er door de PVGE
voor vervoer moet worden gezorgd.
Toneelvereniging De Heezer Komedie presenteert
op vrijdagmiddag 13 april 2012

“Moord tot de dood erop volgt”
van Peter Gordon
Regie: Peter in ‘t Groen
Deze komische thriller, in twee bedrijven, speelt zich af in een oud landhuis.
Er wordt een moord gepleegd tijdens een weekend waar naast de vrouw des
huizes, haar gezelschapsdame/huishoudster en trouwe butler ook oude ►
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bekenden, vrienden en zelfs een beruchte dorpsvrouw aanwezig is!
Grote vraag is dan natuurlijk… wie heeft het gedaan en wat was het motief?
Iedereen lijkt verdacht.
Gelukkig, of liever gezegd helaas, komt er een inspecteur langs om samen
met zijn brigadier orde op zaken te stellen. Echter door de (on)kunde van de
inspecteur komt er niet echt schot in de zaak. Zo ontstaan er nog meer
ingewikkelde situaties en vallen er zelfs nog meer gewonden. Is iedereen ook
wel wie hij/zij is? Lost u deze zaak met ons op? Wie weet schuilt er in u een
goede detective.
Tot ziens bij de Heezer Komedie in dorpshuis ’t Perron in Heeze.

■

D

VAN DE BESTUURSTAFEL

it stukje schrijf ik voor de januari nieuwsbrief meestal in de laatste week
van december wat inhoudt dat wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd
door je hoofd zweeft. Maar je wilt vooral ook kijken naar wat het komende
jaar zou kunnen brengen. Ik zal dat dan ook in dit stukje met een seniorenblik
gaan doen.
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de discussies over pensioenen en
zorg en er werden verschillende voorstellen gedaan over hoe het nu wel
verder moest. Deze discussies worden dit jaar voortgezet en zullen vaak in
concrete acties moeten worden omgezet. Ook de slechte economische
situatie helpt daarbij een handje. Laten we eerst naar de zorg kijken. De
overheid heeft opnieuw een deel van de zorg die tot nu toe onder de AWBZ
viel* naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geschoven en
daarmee op het bordje van de gemeenten gelegd. Of de gemeenten daarbij
voldoende financiële compensatie krijgen is maar de vraag. Gelet op de
vergrijzing zal bovendien de vraag naar zorg toenemen en het ontwerp
beleidsplan WMO van de gemeente Heeze-Leende stelt dan ook “....dat er
straks onvoldoende beroepskrachten zijn om aan de toenemende zorgvraag
te voldoen”. En het zal in Geldrop-Mierlo wel niet anders zijn. In 2012 zullen
de eerste stappen moeten worden gezet hoe hier mee om te gaan, stappen
die tot een versobering van de voorzieningen zullen leiden. U en ik zullen in
toenemende mate voor onszelf moeten zorgen: ook op onze oude dag.
En dan de pensioenen. Dat een groot deel van de pensioenfondsen in zwaar
weer zit zal u niet ontgaan zijn. Voor de ex-Philips medewerkers is dat het
Philips Pensioen Fonds (PPF), voor andere leden wellicht het ABP, PGGM,
PME, etc. Ze hebben allemaal al de indexatie laten varen en het woord
afstempelen d.w.z. verlagen van de pensioenuitkering, wordt in toenemende
mate gebruikt. Een belangrijke oorzaak (maar niet de enige) is het financiële
wangedrag van de banken geweest waardoor de beurskoersen substantieel
zijn gedaald en de rente geforceerd omlaag is gebracht. Pijnlijk is nu te
moeten zien dat het juist de banken zijn die hun employees de hoogste
salarisverbetering gaan geven. Vooral de renteverlaging, die door de centrale
banken in Europa en de Verenigde Staten is doorgevoerd, heeft het PPF
extra hard getroffen door de wijze waarop het PPF de beleggingsportefeuille
heeft samengesteld.
Maar deze financiële problemen van de fondsen zijn niet het enige probleem
waarmee pensioentrekkers zullen worden geconfronteerd. Er is nog een
tweede probleem t.w. de voorgenomen herziening van de rechten van
►
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pensioentrekkers door de overheid. Simpel gesteld houdt dat in dat de door u
en mij in het verleden opgebouwde pensioenrechten ter discussie worden
gesteld en kunnen worden herzien. Verwacht moet worden dat dat niet tot
een verbetering van de opgebouwde pensioenrechten zal leiden. U hebt
daarover in de laatste Schouw meer kunnen lezen en u bent ook uitgenodigd
om actie te nemen om te proberen uw rechten veilig te stellen.
Dit zijn dan de twee onderwerpen die de belangenbehartiging van senioren in
2012 in belangrijke mate zullen domineren en waaraan wij vanuit de PVGE en
via de Federatie van Philips Gepensioneerden aandacht zullen geven. Om
misverstand te voorkomen: niet alleen voor de ex-Philips mensen. De
problematiek wordt middels de NVOG (Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden) op het bordje van de overheid gelegd.
De NVOG is een algemene organisatie waarin de meeste pensioenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Via dat kanaal zullen wij onze belangen
voor alle leden (laten) behartigen.
Dit was dan niet zo’n optimistische start van het nieuwe jaar maar helaas de
realiteit. Het geeft mij wel de mogelijkheid om iets te benadrukken wat
minsten zo belangrijk is: u nog een goed en gezond 2012 toe te wensen.
Want uiteindelijk is gezondheid wel het belangrijkste.

AFDELINGSNIEUWS
Uitslag Steuntje in de rug 2011

I

n de Nieuwsbrief van juli 2011 heeft ondergetekende een oproep gedaan
om mee te doen aan de RABO sponsoractie ‘Steuntje in de rug’. Meedoen
betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun
stem zouden uitbrengen op de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
Het resultaat is nu bekend. De Rabobank Dommelstreek heeft in totaal ruim
11.000 (vorig jaar 8.200) geldige stemmen ontvangen. Onze vereniging heeft
daarvan 104 stemmen gekregen. Dit heeft geresulteerd in een financiële
bijdrage aan onze PVGE van € 456,22.
Het bestuur is buitengewoon tevreden met dit resultaat en wil iedereen die op
onze vereniging heeft gestemd van harte bedanken. En natuurlijk doen we ook
in 2012 weer mee aan deze RABO sponsoractie. Met hopelijk nog meer
stemmen.
Tip aan de leden van de PVGE die bankieren bij de Rabobank Dommelstreek.
Wordt (gratis) lid van de Rabobank Dommelstreek en stem in 2012 ook op
onze vereniging.
Jan van Gogh (penningmeester). ■

Pieter Groenveld (vz)
 040 - 224 0444
* De extramurale zorg die door verzorgingsinstellingen wordt verricht.

■

Ouder worden
Drie oudjes zien elkaar terug na lange jaren:
Wat doe jij sinds je met pensioen bent?
De eerste zegt: ik reis en fotografeer veel.
De tweede zegt: ik winkel en tuinier graag.
De derde zegt: ik doe regelmatig nog opsporingswerk…
Ah! En in wat en waar?
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn wandelstok,
mijn gsm, mijn sleutels, mijn autopapieren, enz., enz….
Ingezonden door: Anneke Groenveld ■
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CURSUSSEN
Cursus Reanimatie
Het bestuur van onze afdeling is afgelopen maand gestart met het
organiseren van een nieuwe cursus reanimatie voor een beperkt aantal leden
van onze activiteitenclubs. Deze cursus dient tevens als herhalingscursus
voor hen die de cursus al eerder hebben gevolgd. Wilt u uw kennis actueel
houden en het diploma rechtsgeldig laten blijven, meldt u dan aan voor deze
herhalingscursus.
De cursus zal plaats vinden op 6 februari a.s. van 19.30 - 21.30 uur in “de
Borgh” aan het Speeltuinpad te Geldrop.
Degenen die vorig jaar al de reanimatiecursus hebben gevolgd, hebben
reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ter info: de cursus is voor
leden van onze activiteitenclubs gratis.
Aanmelden kan nog bij het secretariaat tot uiterlijk 31 januari 2012!
Jos von Reth, E-mail josvonreth@onsbrabantnet.nl

■
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TOELICHTING:

Agenda jaarvergadering 10-02-2012
lle leden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-LeendeSterksel worden hierbij uitgenodigd voor de JAARVERGADERING op
VRIJDAG 10 FEBRUARI 2012

in het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop
Programma:

Ad punt 7
In 2013 zullen zowel de voorzitter (Pieter Groenveld) als het bestuurslid
verantwoordelijk voor projecten (Joop v.d. Akker) aftreden. Geen van beide is
(statutair) herkiesbaar. Gezien de moeilijkheden die tot nu toe zijn
ondervonden bij het vinden van bestuurskandidaten wordt al op deze
jaarvergadering hiervoor aandacht gevraagd. De huidige voorzitter stelt het
op prijs dat leden hem informeren over potentiële kandidaten voor het
bestuur.
Ad punt 8
Financiële stukken kunnen na 1 februari bij de secretaris worden opgevraagd
en zullen ook op de vergadering ter beschikking worden gesteld.

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.

14.

15.00 uur
Na de vergadering is er een proeverij met wijn en ambachtelijke
frisdranken opgeluisterd met muziek.
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Ad punt 9
De problemen in de afdeling Eindhoven met het royeren van drie leden
hebben er toe geleid om de artikelen 13.2 en 13.3 van de statuten te wijzigen
om tot een beter werkbare gang van zaken te komen in een dergelijke
situatie. Het voorstel luidt:

Opening en welkomstwoord door de voorzitter
Vaststellen en goedkeuren agenda
Goedkeuren verslag vergadering 18 februari 2011
Jaarrede van de voorzitter
Werkprogramma 2012 / Bestuursinformatiemap
Goedkeuring jaarverslag 2011
Verkiezing bestuursleden / vacatures
Financiën:

Financieel verslag 2011

Verslag Commissie kascontrole 2011

Begroting 2012

Benoeming Commissie kascontrole 2012

Te verwachten ontwikkelingen
Aanpassing van de statuten
Lid van verdienste
Jubilarissen: 25 jarig lidmaatschap van de PVGE
Clubactiviteiten
Wat verder ter tafel komt

Pensioenontwikkelingen

PVGE in de toekomst
Sluiting vergadering

Artikel 13.2
Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks
wenselijk acht, alsmede wanneer dit door tenminste vijf (5) % van de
leden van de afdeling en met redenen omkleed schriftelijk aan het
afdelingsbestuur wordt verzocht. Wanneer deze berekening een
uitkomst heeft van minder dan 20, is 20 leden het minimum; wanneer
de uitkomst hoger is dan 50 geldt 50 leden als maximum.

►

Artikel 13.3
Na ontvangst van een verzoek als in lid 12 bedoeld is het bestuur
verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan 12 weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat
dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven,
zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de
wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
■
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VERSLAG JAARVERGADERING 18-02-2011
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 85 leden zijn
aanwezig.
Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda zodat deze is vastgesteld.
De voorzitter verzoekt om een minuut stilte om de overleden leden te
gedenken.
Notulen jaarvergadering 2010
Het verslag van de jaarvergadering op 19 februari 2010 wordt na een tweetal
kleine correcties goedgekeurd.
Jaarrede van de voorzitter
De centrale evenementen beginnen vorm te krijgen. Gerda Bolt is Joop van
den Akker opgevolgd in de Stichting Senioren Belangen Geldrop-Mierlo en
Willy Veenis vertegenwoordigt het bestuur binnen Senioren Belangen HeezeLeende-Sterksel.
De PVGE wordt via de Federatie waarschijnlijk weer lid van de NVOG
(Nederlandse Vereniging van Ouderen en Gepensioneerden). Dit
lidmaatschap is vooral van belang in verband met de pensioenontwikkeling.
Ook het komende jaar wordt op verzoek weer hulp verleend bij het invullen
van het belastingformulier. Het aantal leden is stabiel, we schommelen rond
de 950 leden (stand op 31 januari 2011: 949 leden).
De huisvesting voor diverse clubs en voor het bestuur kan in de toekomst
mogelijk problemen gaan opleveren door de plannen met het LEV(BWI)gebouw in de Stationsstraat en het St. Jozefplein. Joop van den Akker volgt
de ontwikkelingen op de voet wat de consequenties voor ons zullen zijn en
hoe wij hierop kunnen inspelen. Het Bestuur zal de leden op de hoogte
houden.
Werkprogramma 2011 / Bestuursinformatiemap
Het bestuur heeft een werkplan 2011 opgesteld met de volgende
aandachtspunten: naamsbekendheid (Public Relations), zoeken van
vrijwilligers, centrale activiteiten, clubactiviteiten en behoefte aan nieuwe
clubs, deelname aan belangenbehartiging verder uitbouwen.
De informatiemap t.b.v de bestuursleden is gereed met daarin o.a. de
financiële afspraken, subsidieontwikkelingen en regels m.b.t. het opstarten
van nieuwe clubs.
►
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Jaarverslag 2010
Opmerkelijke gebeurtenissen in 2010 waren de interessante lezing door de
heer Pannenborg, het Lentefeest wat een groot succes was en diverse clubs
vierden een lustrum.
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag over 2010 zodat dit is
goedgekeurd.
Verkiezing bestuursleden
De nieuwe 1ste en 2de penningmeester (resp. Jan van Gogh en Corry
Waasdorp) zijn sinds april in functie en worden bij acclamatie officieel
benoemd. Vervolgens wordt Gerda Bolt bij acclamatie benoemd tot
bestuurslid verantwoordelijk voor belangenbehartiging Geldrop-Mierlo.
Met deze benoemingen is het bestuur compleet.
Benoeming lid Verenigingsraad
Het voorstel om Harry Lefferts, Willem Heemskerk en Gerard Wilmink te
herbenoemen voor een periode van één jaar wordt door de vergadering
goedgekeurd. Willem de Vries stelt zich niet herkiesbaar en als zijn opvolger
wordt voorgesteld om Frits Crooijmans te benoemen. De vergadering gaat
met dit voorstel akkoord. De Verenigingsraad is hiermee compleet.
De leden van de Verenigingsraad worden voortaan uitgenodigd bij de
vergaderingen met de clubvoorzitters in maart en november. De hoofdtaak
van de Verenigingsraad is om het PVGE Verenigingsbestuur te controleren
op haar beleid en financiële cijfers.
Door het Verenigingsbestuur wordt voorgesteld om in 2012 met het oog op
de subsidie ontwikkelingen de contributie te verhogen met € 0,10 per maand.
Van deze verhoging komt per lid € 0,80 op jaarbasis terug aan onze afdeling.
Financiën
De 1ste penningmeester geeft een toelichting op de baten en lasten over
2010 en de balans per 31 december 2010. Een punt van aandacht is de
stijging van de bankkosten. Elke bankrekening van een club wordt
aangemerkt als zakelijke rekening en kost € 20,– per maand. De kosten
worden afgeboekt van de hoofdrekening. Aanbevolen wordt dat de kleine
clubs i.p.v. een bankrekening een contante kas gaan gebruiken. In 2011 zal
de penningmeester de balans van twee opeenvolgende jaren in het overzicht
opnemen.
De kascommissie bestaande uit de heren van de Kroon en Yntema heeft op
15 februari jl. de jaarrekening 2010, de geconsolideerde jaarrekening 2010,
de bankrekeningen, alsmede het kasgeld gecontroleerd en in orde bevonden
en stelt de vergadering voor het bestuur te déchargeren. De vergadering
gaat met dit voorstel akkoord.
►
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e heer Lefferts doet een oproep aan de leden van de Rabobank om in het
kader van “Steuntje in de rug” twee van de vijf beschikbare stemmen op de
PVGE uit te brengen. Lidmaatschap van de Rabobank is gratis. De voorzitter
zegt toe dat hierover een artikel in de eerstvolgende Nieuwsbrief geplaatst
zal worden.
Voor de kascommissie 2011 worden benoemd de heren v.d. Kroon en
Crooijmans met mevrouw v.d. Beemd als reservelid.
De voorzitter meldt de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van
subsidies nauwgezet in de gaten te zullen houden. Hij kondigt ook aan dat in
het voorjaar van 2012 een feest georganiseerd zal gaan worden, wat met
applaus wordt begroet.
Lid van verdienste
De heer C. Büthker wordt wegens zijn grote verdienste voor de vereniging
benoemd tot lid van verdienste van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende. Hij ontvangt uit handen van de voorzitter de oorkonde, het
PVGE speldje en een bos bloemen.
25 jaar lidmaatschap van de PVGE
Zeven leden zijn dit jaar 25-jaar lid zijn van de PVGE. Helaas kon alleen de
heer Schouten aanwezig zijn en hij werd met applaus in de bloemen gezet.
Clubactiviteiten
De deelname aan de clubs is stabiel. Bij alle clubs is sprake van “vergrijzing”
en is er ruimte voor “jong bloed”. 40% van de leden is lid van een club. Het
oprichten van een scootmobielclub levert problemen op voor wat betreft de
aansprakelijkheid van de vereniging en het feit dat op iedere drie/vier
scootmobielen één vrijwilliger ter begeleiding nodig is. Het bestuur heeft
besloten wegens te grote risico's deze club niet te starten. Voor een
spelletjesclub is niet voldoende belangstelling. Suggesties voor nieuwe clubs
zijn welkom (bijv. een senioren tennisclub).
Wat verder ter tafel komt
Evert Yntema stelt voor om korte reizen van een halve dag te gaan
organiseren. Via de Nieuwsbrief zal geïnformeerd worden of hier
belangstelling voor is.
Cees Bühtker informeert naar de stand van zaken m.b.t. AED’s in GeldropMierlo. Joop van den Akker meldt dat Senioren Belangen Geldrop-Mierlo
druk bezig is om de apparaten geplaatst te krijgen op veilige plaatsen die ook
beheerd kunnen worden. De gemeente doet niets. Geprobeerd zal worden
de plaatsing op korte termijn te realiseren.
►
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De voorzitter vraagt aandacht voor de dringende behoefte aan IT
specialisten. Het huidige systeem van de ledenadministratie is aan revisie
toe en moet vervangen worden. Het systeem functioneert wel goed maar is
niet op de toekomst gericht.
Ter gelegenheid van het PVGE Symposium op 26 november 2010 is het
boekje “Plezierverzen” uitgegeven. Dit is een bundel met gedichtjes die het
afgelopen jaar in de Schouw zijn verschenen. Belangstellenden kunnen de
bundel voor € 5,- bij de voorzitter verkrijgen.
Op de agenda voor 2011 staan o.a. de volgende bijeenkomsten gepland:
- op 4 maart vergadering met de clubvoorzitters
- op 25 maart een lezing over Pablo Picasso
- op 20 mei een lezing over de heidebrand op Strabrecht door Staatsbosbeheer
- op 25 november de vrijwilligersmiddag.
Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Na een
korte pauze zal heer Steenbakkers, wethouder van de gemeente GeldropMierlo, een presentatie geven over het seniorenbeleid in de gemeente
Geldrop-Mierlo.
Voorlopig vastgesteld op 25 februari 2011.

P. Groenveld
(voorzitter)

Blauwe bessen cultuur

Firma van Grotel
Vorsterdijk 16A
5674 AG Nuenen

J. von Reth
(secretaris)
■

Openingstijden:
In de maanden juli, augustus en
september:
ma t/m vr 10.00–12.30 en 13.30–18.00
zaterdag 10.00–12.30 en 13.30–16.00
In de overige maanden:
vrijdag 13.30–18.00
zaterdag 10.00–12.30 en 13.30–16.00
17
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JAARVERSLAG 2011
e afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende telde eind 2011 947 leden.

Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering op 18 februari is er voor
nieuwe leden wederom een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.
27 nieuwe leden namen deel aan deze lunch. Dit initiatief werd door de
aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Samenstelling Bestuur per 31 december 2011:
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
Vacature
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 commissies PR&C en Evenementen PVGE
J. van den Akker
projecten
Mw. T. Ottenheim
lid Evenementen Commissie
Het Bestuur heeft maandelijks een Bestuursvergadering gehouden, in maart
en november vergaderd met de Voorzitters van de Activiteitenclubs en de
leden van de Verenigingsraad en in oktober met de Penningmeesters van de
Activiteitenclubs.
De Evenementen Commissie heeft ook in 2011 weer diverse evenementen
georganiseerd. Op 25 maart gaf Erna Charbon een lezing over “Pablo
Picasso”. De lezing door Staatsbosbeheer over de heidebrand op 20 mei is
niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. Op 24 juni heeft Toon
Verbeek een presentatie gehouden over “Liefde en hartstocht in de muziek
en de kunst”. De wandeling in Mierlo die gepland stond voor 26 augustus
moest wegens het slechte weer worden afgezegd. In het kader van Kunst en
Cultuur heeft John Peeters een presentatie gegeven over “Het andere Iran”.
De lezing over “Schenk- en erfbelasting” op 18 november door Titia Feijen ►
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van Notariskantoor Koudijs & Galama trok een record aantal
belangstellenden. Als dank aan de vrijwilligers voor hun grote inzet werd op
25 november de vrijwilligersmiddag gehouden met een rondleiding in het
Boerenbond-museum in Gemert. 38 van de 74 vrijwilligers waren hierbij
aanwezig. Op 9 december is onder leiding van Piet van den Broek (voorheen
van Braun & Broos) een workshop “Kerststukjes maken” gehouden met 16
deelnemers.
Om de behoefte aan ontspanningsmogelijkheden onder de leden te peilen
werd in de Nieuwsbrief van oktober een enquête formulier ingesloten.
Ook dit jaar waren de diverse clubs weer actief. Op 13 mei vierde de Jeu de
Boules-club “'t Buutje” haar 25 jarig jubileum in De Dreef met een receptie en
feestavond. Deze club had ook dit jaar de uit- en thuistoernooien en haar
Kersttoernooi. De Line Dance-club “The Country Jewels” had haar jaarlijkse
fietstochtje en een Kerstviering. Bridgeclub “'t Overslag” is in oktober naar
haar nieuwe onderkomen in 't Perron in Heeze verhuisd en sloot het jaar af
met een Kerstdrive. De Quiltclub werd uitgenodigd een expositie samen te
stellen voor de hal van het kantoor van de hoofdvereniging aan de
Hurksestraat. Deze tentoonstelling is op 2 december door Daan Warners,
voorzitter van het hoofdbestuur, geopend.
De deelname aan de actie “Steuntje in de rug” van de Rabo-bank heeft onze
afdeling een bedrag van € 456,22 opgeleverd.
Op initiatief van het hoofdbestuur is op 29 november een Inspiratiedag
georganiseerd. Doel van deze middag was om via workshops bruikbare
ideeën te verzamelen betreffende ledenwerving van jonge senioren. Uit deze
ideeën wordt een plan van aanpak gemaakt en samen met een in te stellen
werkgroep zal een afdeling als pilot dit plan gaan uitvoeren.
Jos von Reth (secretaris) ■

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 60 72
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PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

SERVICES & KORTINGEN
Kortingen

L



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

Attentie. In de Schouw staat een complete lijst met bedrijven en organisaties
waar PVGE leden korting ontvangen!
Wist u verder dat…






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

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
J. van den Akker
projecten
mevr. C. Waasdorp
administratie
P.R. en Coördinator clubs
G. Wilmink
Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
 040 – 285 6072
gerard.wilmink@tiscali.nl

Belangenbehartiging Heeze-Leende
mevr. W. Veenis
Heipolderstraat 47, 5591 KA Heeze
 040 – 226 5101
willyveenis@wanadoo.nl
Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo
Mevr. G. Bolt
Bosrand 35, 5665 EC Geldrop
 040 – 286 3437
gnbolt@onsbrabantnet.nl
Redactie Nieuwsbrief
E. Yntema
Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 3940
eef.yntema@hotmail.com
Evenementen
mevr. Th. Ottenheim
Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop
 040 – 286 7570
theahappydays@gmail.com
Lay-out
Antony Heywood
 040 – 285 3337
antony@heywood.nl

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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NIEUWS VAN DE CLUBS
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Club activiteitenkalender 2012

e club activiteitenkalender 2012 bevat alle bijzondere clubactiviteiten in
onze PVGE afdeling. Het overzicht zal ook op onze website worden
gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

2012

De redactie heeft nauwelijks clubactiviteiten om te publiceren in
dit overzicht mogen ontvangen

16 februari

Jeu de Boules

Jaarvergadering ’t Buutje

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. U kunt ook al activiteiten van 2012 aanmelden! ■

ging eenieder tevreden en voldaan naar huis. Langs deze weg is een
hartelijke dankzegging aan de activiteitencommissie en hun vrijwilligers zeker
op zijn plaats. Zij hadden het weer prima voor elkaar. Tot slot: mocht u
interesse hebben of informatie willen hebben of u willen aanmelden, onze
telefoonnummers zijn:  040 – 212 1141 of  040 – 283 8170.
■

D

Quilttentoonstelling
e quiltclub heeft in samenwerking met de centrale PR-commissie een
fraaie expositie van quilts gerealiseerd in het PVGE-gebouw aan de
Hurksestraat in Eindhoven. De expositie werd geopend door de PVGEvoorzitter Daan Warners. In het verenigingsblad de Schouw van januari 2012
is er een artikel met mooie foto’s aan geweid. Mooie publiciteit voor deze
unieke Geldropse activiteitenclub. Voor inlichtingen kan men altijd terecht bij
Ria de Roos,  040 – 286 2253 of Bep Obbens,  06 – 2713 2616
■

Kersttoernooi Jeu de Boules Club “’t Buutje”

Donderdag, 8 december 2011 hield de Jeu de Boules-club ’t Buutje haar
jaarlijkse Kersttoernooi. De opkomst was groot. Veel leden vonden de weg
naar de Jeu de Boules banen aan de Linze te Geldrop. 32 leden namen deel
aan het toernooi. De overigen waren de supporters. Zij konden om uiteen
lopende redenen niet deelnemen aan het toernooi. Met z’n allen hebben we
er weer een mooie middag van gemaakt. Er was tussen de wedstrijden
gezorgd voor een hapje en een natje en men had ruimschoots de
gelegenheid voor een praatje. Op de banen ging het er serieus aan toe. Wie
wil er nu niet met de wisselbeker naar huis gaan? De scheidrechter werd dan
ook regelmatig geraadpleegd. Een veel gestelde vraag was dan ook ‘ligt ie of
ligt ie nie?’. Na een leuke en vooral gezellige middag werden de
prijswinnaars bekend gemaakt. Op de eerste plaats: Harrie van Gog en Dory
v.d.Kooi. Beiden met evenveel punten. Derde werd Ed Steinman. Vierde Diny
Sanders en vijfde Sjaak Hertogs en Lena Maas. Ook zij hadden hetzelfde
aantal punten. Na de prijsuitreiking was er nog een kerstpresentje. Hierna ►
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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 2012 staan nu vier mensen beschikbaar. Alle PVGE leden komen voor
deze ondersteuning in aanmerking onder de voorwaarde dat het bruto inkomen lager is dan € 35.000,–. De kosten bedragen € 10,–.
Deze kosten dienen direct te worden voldaan aan de vrijwilliger.
Voor het aanvragen van de ondersteuning door één van onze belasting invulhulpen, dient u zich op te geven bij ondergetekende (coördinator belasting
invulhulpen). De coördinator kan ook uw eventuele vragen over deze PVGE
service beantwoorden.
Joop van den Akker
 040 – 285 7296 ■

Wel en Wee
Wel
50, 60 of 65 jaar getrouwd?
Het bestuur wil u daar graag mee feliciteren. Als u dit leuk vindt, meldt dit
heuglijke feit dan even aan het secretariaat van de afdeling. Als u kaarten
rondstuurt, zouden wij er ook graag één ontvangen.
Wee
Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meldt dit dan aan de club
waar u lid van bent. Bent u geen lid van een club dan kunt u, als u wilt, dit
ook melden aan het secretariaat van de afdeling.

Pensioenen
Voor een beter inzicht in de pensioenproblematiek, is het nuttig om in de laatste Schouw het artikel ‘het pensioenakkoord’ op pagina 25 te lezen. Geeft
een goed inzicht van wat dit betekent voor gepensioneerden.
■
Bijeenkomst over de WMO
ANBO afdeling Geldrop-Mierlo/Heeze organiseert een bijeenkomst over de
komende wijzigingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Een aantal zaken die nu zijn ondergebracht in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden overgeheveld naar de WMO. De uitvoering
van de AWBZ is een verantwoordelijkheid van de regering; de uitvoering van
de WMO is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Die overheveling
betekent dus dat het takenpakket van de gemeente wordt uitgebreid, en dat
u voor een aantal zorgvoorzieningen in de toekomst bij de gemeente terecht
moet. Verwacht wordt dat er ook sprake zal zijn van een versobering van de
zorgvoorzieningen.
Tijdens de bijeenkomst zal mevr. W. Moonen, werkzaam bij de gemeente
Geldrop, een uiteenzetting geven over de wijzigingen die te verwachten zijn,
en die voor u van belang zijn.
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 7 februari 2012 om 14.00 uur in
Cultureel Centrum Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop.
De bijeenkomst is gratis en is ook toegankelijk voor anderen dan ANBOleden.
Belangstellenden worden verzocht zich vooraf (uiterlijk 3 februari 2012) aan
te melden bij:
Mevr. Veldman,  040 - 286 2010 of J.J. Joosten,  040 - 285 0938
E-mail: jjjoosten@onsbrabantnet.nl
■

Overlijden
Gaarne melden aan het secretariaat van de afdeling.
Secretariaat: Jos von Reth, Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop.
 040 – 286 0000
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KEN UW PLEKJE

EVEN TERUGBLIKKEN

e vorige opgave (zie foto) bleek buitengewoon moeilijk te zijn. Er kwam
welgeteld één goede oplossing binnen. De winnaar was een oude
bekende namelijk de heer John van der Velden uit de Ziggenstraat te
Geldrop. Hij ontving thuis de gebruikelijke VVV cadeaubon ter waarde van
€ 10,– uit handen van Joop van den Akker.

Bridgeclub “Op Dreef” 20 jaar jong (deel 5, slot)

H

De jubileumfeesten
et jubileum feest van 20 jaar Bridgeclub “Op Dreef” werd gevierd op 16
december 2010 in het NH hotel in Geldrop. Een bekende locatie van de
Bridgeclub om een feestje te vieren of een uitgebreide diner/bridge drive te
houden. Het was een gewaardeerde formule – een afwisseling van bridgen
en eten. Tijdens de borrel kwam een goochelaar de leden vermaken met
allerlei trucs en tricks.
Het eerste jubileum was in 1995 en werd gehouden in het oude gebouw de
Dreef. Niet meer herkenbaar, omdat het afgebroken is voor de renovatie van
het huidige winkelcentrum de Coevering. Ik heb mij laten vertellen dat in menig
keukenkastje nog een beker staat die als herinnering aan de leden is uitgereikt.
Een bijzonder cadeau. Ook een voordracht op rijm haalde een dikke tien.
Bij het 10-jarig bestaan werd als herinnering een presentje gegeven in de
vorm van een bieding box met opdruk. Dat jubileum werd uitgebreid gevierd
met eten, bridgen, muziek en voordrachten in het NH hotel. Zelfs de politie,
die een alcoholcontrole hield was “soepel” om dit feest niet … Vult U zelf
maar in. Er is in alle opzichten nog veel over nagepraat – heel positief.

De gezochte oplossing luidde:
Bovenaan:
Geldrop centrum H. Brigida
Van links naar rechts:
Leende St. Petusbanden, Mierlo H. Lucia, Heeze St. Martinus, Heeze
Nederlands Hervormde kerk.
Onderaan:
Geldrop Braakhuizen St. Jozefkerk, Geldrop Zesgehuchten HH Maria
en Brigida.
Dit was (voorlopig) de laatste ‘Ken uw plekje’. De redactie bedankt alle
puzzelaars voor de vele leuke inzendingen.
Joop van den Akker
jwavdakker@onsmail.nl ■
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Het 15-jarig jubileum werd gehouden in partycentrum Cocody aan de
Zwembadweg. Ondanks een leuke balpen met inscriptie en een scorebloc
als herinneringspresentje én alle moeite van het organisatiecomité, haalde
deze dag het niet bij die van het 10-jarig bestaan. Misschien was de locatie
nog te nieuw of men moest nog indraaien.
De bridgeclub heeft in de afgelopen jaren vele leuke feestjes gegeven.
De Sinterklaas bijeenkomsten waren zodanig georganiseerd dat veel leden
na afloop vertelden dat ze ineens weer in de Goedheiligman waren gaan
geloven…. Zo leuk was het.
In het begin werden er zelfs cadeautjes voor de leden onderling gemaakt en
er is veel gelachen om de rijmpjes met een “opvoedkundig” karakter.
Ook de Paasdrives waren en zijn nog steeds een bijzondere belevenis. Vele
vrijwilligers dekken de tafels allemaal in het eigen home De Dreef.
In een van de Paasdrives schijnt de voorzitter zich vermomd te hebben als
paashaas om eitjes uit te reiken aan iemand die een ‘slag’ maakte met een
‘twee’. Na afloop kon hij niet meer uit zijn pak komen en dat gaf de nodige
hilariteit….
►
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Al die genoemde feesten zijn georganiseerd dank zij de medewerking van
het bestuur en de vrijwilligers van de stichting “De Dreef”. Dat mag ook wel
eens gezegd worden. In alle opzichten “petje af” voor hen!
Met deze slotopmerking zijn de aangedragen herinneringen aan 20 jaar
bridgeclub beëindigd. Op naar de 25!
Met de groeten van Hannibal. ■

Lezing Schenk- en erfbelasting (18-11-2011)

R

uim 90 belangstellenden (!) werden door onze
voorzitter Pieter Groenveld hartelijk welkom
geheten waarna hij het woord gaf aan mevr. Feijen
van Koudijs & Galama Netwerk Notarissen te
Geldrop.
Zij begon haar lezing over ‘Erven’ en alles wat
daarmee samenhangt.
Onderwerpen zoals: wie erft er als u overlijdt?;
getrouwde en ongetrouwde partners met kinderen;
erfbelasting voor de erfgenamen; erfbelasting
besparen of verschuiven en de afwikkeling van de
erfenis passeerden de revue.
Na de pauze kwam het onderwerp Schenken aan de beurt.
Hoe u zo voordelig mogelijk kunt schenken kwam uitgebreid aan de orde.
Uitvoerig werd stilgestaan bij schenking met ‘warme hand’ en schenking op
papier. Ook vertelde zij hoe een en ander in het testament vastgelegd kan
worden.
Zij wees de aanwezigen erop dat het ook heel zinvol is dat wanneer men een
testament heeft ouder dan vijf jaar, deze te laten controleren door een notaris
want in de afgelopen jaren zijn er een aantal wijzigingen dan wel aanvullingen
doorgevoerd die betrekking zouden kunnen hebben op de inhoud van het
testament. Ook is het raadzaam voor diegenen die nog geen testament
hebben, er een te laten maken.
Al met al was het een zeer leerzame middag.
Na uitvoerig te zijn bedankt door mevr. Thea Ottenheim, werd haar als dank
een zogenoemde ‘Levensboom’ aangeboden.
Aad Engelfriet ■
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De vrijwilligersmiddag op 25 november 2011

D

e nu al traditionele
vrijwilligersdag voerde ons dit
jaar met eigen vervoer naar het
Boerenbond museum in Gemert. De
aanwezigen werden gastvrij
ontvangen met een Brabantse lunch
gevolgd door een historische film en
een rondleiding door het mooie
museum. Tenslotte nog een
afscheidsdrankje (of twee) en de
gezellige middag zat er al weer op.
Hieronder nog een kleine selectie uit
de vele foto’s die er zijn gemaakt.
Vrijwilligers bedankt namens de
evenementencommissie en hopelijk
tot de volgende keer (23-11-2012).
Gerard Wilmink ■

Workshop kerststukjes maken (09-12-2011)
In de nieuwsbrief van de PVGE zag ik een oproep staan om kerststukjes te
maken, dit onder leiding van Piet van den Broek. Aangezien ik een enorme
kluns ben op dit gebied en ik ook wel eens afwilde van mijn sponsorlidmaatschap, besloot ik me hiervoor op te geven. Wel vroeg ik een
►
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riendin (ook een sponsorlid) mee te gaan. Als ik het dan niet wist, kon ik
altijd nog bij haar afkijken. Dit deed ik op school ook altijd en oude
gewoontes leer je nooit af. Gelukkig bleek zij bereid om met mij mee te gaan.
Dus op die vrijdagmiddag togen wij met ieder twee schalen en eerlijk gepikte
hulst plus nog wat ander materiaal naar het LEV-gebouw. Voor het groen en
oase zou Piet van den Broek zorgen. Daar aangekomen bleken er al zo’n twaalf
dames aanwezig te zijn. Gelukkig was er voor ons nog een plaatsje. Na een kop
koffie of thee met iets lekkers en nog twee laatkomers konden we beginnen.

Ledenmutaties
de

Ledenmutaties in het 4 kwartaal 2011
aanmeldingen:
16 leden
opzeggingen/vertrokken:
33 leden
overleden:
geen
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-12-2011

947
Nieuwe leden

Piet zou eerst voordoen hoe we moesten beginnen. Nooit geweten dat je
oase met plakband kon bevestigen. Nou het begin was er en nu moest het
groen er in. Niet van boven beginnen zoals ik dacht, nee je begint aan de
onderkant, want dan schijn je symmetrisch te werken. Weer iets geleerd. Het
zag er heel gemakkelijk uit toen Piet het voordeed. Hij had binnen een
kwartier een prachtig kerststuk gemaakt. En nu wij! Allereerst wilden de
takken niet doen wat ik wilde maar met behulp van een mesje om ze aan te
punten lukte het toch. Warempel, het begon ergens op te lijken. Af en toe
moest ik wel de hulp van Piet inroepen maar daarin was ik gelukkig niet de
enige. Al met al had ik toch het idee dat ik het stukje zelf aan het maken was.
Gelukkig had Piet heel wat meer dan alleen wat groene takken meegenomen.
Er was ook voldoende ander materiaal, zoals kaarsen en leuke besjes (sorry,
ik ben een leek op het gebied van planten, dus voor mij waren het gewoon
besjes). Had ik niet aan gedacht. Na ruim een uur had ik mijn eerste stukje af
en toen was er voor iedereen een glas glühwijn. Maar omdat ik het zo druk
had vergat ik deze op te drinken.
Toen ik zo eens naar de anderen keek, was het wel leuk dat iedereen een
ander invulling had bedacht voor haar kerststukjes. De een werkte met verse
bloemen en een ander had als basis een boomstronk genomen. Nadat ik in
de resterende tijd nog (met veel hulp) een klein stukje had gemaakt was de
tijd om. Ik persoonlijk ben toen nog even gaan kijken bij de anderen. Mijn
enige commentaar is dat ik het jammer heb gevonden dat de gemaakte
kerststukjes op het einde niet even op een tafel werden tentoongesteld. Er
waren zoveel verschillende! Er waren er die prachtig waren en in een dure
bloemenzaak niet zouden misstaan.
Al met al was het voor herhaling vatbaar. Misschien iets voor de paasdagen,
dan doe ik vast weer mee! Nogmaals, Piet hartelijk bedankt voor al je hulp en
tussen twee haakjes, ik heb niet afgekeken.
Ineke Wilmink ■
30

Oktober:

Mevr. A. Huizinga
Mevr. L. Koch
Mevr. H. Peters-van Grinsven
Mevr. J. Rooijmans
Mevr. A. v.d. Vleuten
Mevr. C. van Wershoven
Mevr. J. Willems-van Brussel

Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Heeze

November:

Heer L. van Hooff
Hr. en mevr. J. Hoogland
Mevr. G. Ooms-Bok
Hr. en mevr. G. Tosseram

Geldrop
Geldrop
Heeze
Heeze

December:

Heer J. van Kuik
Heer J. Smeulders
Mevr. F. Spaan

Mierlo
Geldrop
Heeze

We heten alle nieuwe leden van harte welkom in onze afdeling. We hopen dat
u snel de weg naar de diverse evenementen, activiteitenclubs en PVGE services
zult vinden. U kunt de benodigde informatie altijd vinden in onze Nieuwsbrief.
U ontvangt ook zes keer per jaar het PVGE blad ‘de Schouw’.
Let op: 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. Namen en telefoonnummers zijn te vinden op onze website
www.pvge-geldrop.nl. Op deze website vindt u ook nog een aantal oude
Nieuwsbrieven en een recente folder over onze afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende.
■
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