Juli 2009

Webadres: www.pvge-geldrop.nl

ADVERTENTIE

Senior Computer Hulp
Geldrop

Tournooiveld 10

Weet u dat u iedere morgen van maandag
t/m vrijdag ons Computer-Helpcentrum
kunt bezoeken tussen 10.00 uur en 12.00 uur
in de periode van september tot mei.
U kunt met vragen komen als u problemen
heeft met uw computer, een beetje buurten
onder het genot van een kopje koffie.
Of internetten tegen een geringe vergoeding.
Onze Intro-basiscursus is voor de mensen
die nog nooit achter een computer hebben
gezeten in 13 lessen van 2 uur leren wij u
goed met een computer om te gaan.
Wilt u inlichtingen over onze overige cursussen
of workshops bel 040-2861213 (antwoordapparaat) of kijk
op onze website www.seniorcomputerhulp.nl
en in ons Helpcentrum kunt u zich ook laten
voorlichten en eventueel inschrijven.

M

VAN DE REDACTIE

idden in de zomer is dit alweer de derde Nieuwsbrief van dit jaar. Het
was dit keer wat moeilijker dan normaal om de kopij binnen te krijgen.
Vermoedelijk komt dit door het mooie zomerweer. Waarom binnen aan de PC
werken als je ook lekker buiten onder het genot van een drankje van de tuin
kunt genieten? En velen zijn deze dagen op reis. Dichtbij of veraf, overal kom
je senioren tegen die genieten van een andere omgeving. Maar uiteindelijk is
het uw redactie toch weer gelukt en we hopen dat iedereen in deze
Nieuwsbrief weer iets van zijn of haar gading zal vinden.
Er zijn weer een aantal zaken waarvoor we uw speciale aandacht vragen. In
de rubriek Evenementen vindt u alles over de eerstvolgende centrale
activiteit op 25 september 2009. En natuurlijk een uitgebreide terugblik op de
viering van ons 25-jarig jubileum, inclusief veel foto’s. De redactie heeft
vernomen dat het bestuur erg ingenomen was met de vele bezoekers en de
grote publiciteit in de lokale media.
Clubinformatie mag in deze Nieuwsbrief natuurlijk niet ontbreken. De
activiteitenclubs vormen het kloppende hart van onze afdeling en brengen de
betrokken leden wekelijks bij elkaar met sport en spel. Het is voor ons
senioren een goede zaak om regelmatig, zowel lichamelijk als geestelijk, in
beweging te blijven. Dus, kijk goed wat uw PVGE te bieden heeft en doe mee!
De reisclub gaat op 31 augustus weer op reis. Op het moment van het
schrijven van dit artikel waren er nog plaatsen vrij. Let wel, iedereen kan
inschrijven. Dus ook als u geen lid van de reisclub bent!
Tot slot belangenbehartiging. Het PVGE hoofdbestuur is druk doende om
daarvoor beleid te ontwikkelen. Want zoals ook al in de vorige ‘van de
redactie’ is gesteld, belangenbehartiging is en blijft een belangrijke
doelstelling van onze vereniging.
Hebt u vragen over belangenbehartiging, neem dan rechtstreeks contact op
met onze coördinatoren voor Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
Dringende oproep. Om het werk van de redactie over meer mensen te
kunnen spreiden en de kwaliteit van uw Nieuwsbrief nog verder te verhogen,
zoeken we dringend versterking (twee personen, m/v) voor ons redactieteam.
De Nieuwsbrief is ook uw clubblad! Kom ons helpen!
Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is woensdag 30 september 2009.
■
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VAN DE BESTUURSTAFEL

o nu en dan gebeuren er dingen waarvan je achteraf denkt: had ik het mij
eerder gerealiseerd dan had ik het anders geregeld. Dat overkwam mij bij
de voorbereidingen van het 25-jarig jubileum (eigenlijk moet ik “ons”
schrijven, want ik heb het 25-jarig jubileum zeker niet alleen georganiseerd).
Wij waren op zoek naar een fotograaf en ik kende een “goeie” in Heeze, die
echter met vakantie was. Dus wat dan? Waarop één van ons opperde: wij
hebben een lid dat uitstekend kan fotograferen, waarom hem niet gevraagd?
En aldus gebeurde. De resultaten heeft u onder meer al in De Schouw
kunnen zien!

Of we dan uiteindelijk in verenigingsverband iets gaan presenteren en hoe
we dat dan mogelijk zouden willen gaan doen, beslissen we pas later. Een
telefoontje of mailtje (pieter_groenveld@kpnplanet.nl) naar ondergetekende
vormt hiervoor een goed startpunt.
Voor het resterende deel van deze zomer wens ik u goed weer toe want dan
kan ik er zelf ook van genieten. En voor diegene onder ons waar de
gezondheid hapert: sterkte en beterschap!
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444 ■

Ook de lezing door ons lid Jan Broertjes – enkele maanden geleden – over
ongeveer tweeduizend jaar Genoenhuis en Geldrop hoort in dit kader thuis.
Een interessante en gedegen presentatie door een eigen lid waarvoor we
echt niet iemand van buiten de vereniging hoeven te vragen.

VACATURES BESTUUR PVGE
Deze twee gebeurtenissen brachten mij op het idee dat er binnen onze
vereniging vast wel meer leden zijn die een voor andere leden interessante
lezing of presentatie kunnen verzorgen. Dat kunnen geheel verschillende
onderwerpen zijn, bijvoorbeeld:






sport zoals bergbeklimmen, zeilen, etc.
geschiedenis over bijvoorbeeld kenmerkende historische
gebeurtenissen in de regio
het weer, ontwikkelingen betreffende het klimaat
fotoreeks van een bijzondere vakantie

Eigenlijk kun je stellen dat er altijd wel elementen in iemands hobby zitten die
voor anderen interessant zijn om er wat over te horen. En u ziet de bui
natuurlijk al hangen: we zouden graag in contact komen met leden die een
hobby of activiteit hebben waarover zij iets kunnen vertellen. Nu begrijp ik ook
wel dat er mogelijk wat drempelvrees aanwezig is ofwel dat u simpelweg te
bescheiden bent (het meest voorkomende euvel) om daarover zo maar wat te
presenteren. Om aan het probleem van die bescheidenheid tegemoet te
komen, mag u wat mij betreft ook de naam van een kennis of vriend
doorgeven waarvan u vindt dat hij of zij iets leuks te vertellen heeft. Zeg het
wel even tegen hem of haar dat u mij benaderd heeft.

GELDROP-MIERLO EN HEEZE-LEENDE

Aan het einde van dit verenigingsjaar zijn er vijf bestuursleden die hun termijn van drie jaar (of veelvoud daarvan)
er op hebben zitten. Pieter Groenveld draait dan inmiddels
6 jaar mee en is bereid de volgende termijn van drie jaar in
te vullen. Ook Gerard Wilmink en Willy Veenis (die dan
drie jaar in het bestuur zitting hebben) hebben aangegeven
mee te willen blijven doen.
Christine (1e secretaris) heeft 9 jaar deel uitgemaakt van
het bestuur en is daarom reglementair niet herkiesbaar.
Jacques (penningmeester) heeft aangegeven dat hij door
zijn persoonlijke situatie niet nog een termijn van drie jaar
kan invullen.
Het bestuur wil daarom graag in contact komen met leden
die interesse hebben voor een van deze functies. Zij kunnen
contact opnemen met Pieter Groenveld (040 - 224 0444) of
een van de andere bestuursleden (zie de colofon van de
Nieuwsbrief).

Daarom wil ik u het volgende voorstellen. Mocht u een hobby hebben waarover
best iets te vertellen zou zijn, neem dan contact op met mij of een ander
bestuurslid, zodat we daarover eens van gedachten kunnen wisselen.
►
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INTERmezzo
door Bert Cornelissen

Verder betalen we aan de zorgverzekering, dus ook die is gebaat bij een
adequate hulpverlening en kostenbesparing. Mogelijk resulterend in een
minder hard stijgende of mogelijk zelfs gelijkblijvende ziektekostenpremie.

Zorg & zorgen

I

k ben vrijdag 12 juni naar de jubileumbijeenkomst van de PVGE geweest
dat als thema had: “Zorgen voor de Zorg”. De laatste spreekster sprak
daarbij over Viedome, een nieuw initiatief op het gebied van ‘zorg op
afstand’. Hierbij is het de bedoeling dat zorgbehoeftigen zo lang mogelijk
comfortabel en verantwoord thuis blijven wonen doordat, op afstand, zorg
aan huis wordt geleverd.
Ik juich het Viedome initiatief van harte toe. In deze opzet speelt de computer
een belangrijke rol. Schrik niet, het betreft hier een gebruiksvriendelijke
variant. Het is een eerste aanzet en moet leiden tot een verantwoorde en
financieel beheersbare zorg.
Op dit moment zijn er zoveel zorgverleners dat er, behalve een grote
verscheidenheid, ook een grote overlap is. De vraag rijst, om te spreken met
Normaal icoon Gerard Joling, kan dat nou niet anders? Ja dus, het kan en
het moet anders.
Zorg. Als ik dat woord hoor dan bekruipt mij een gevoel van kwetsbaarheid
en zieligheid. Is dat terecht? Ik denk van niet. Mensen kunnen kwetsbaar zijn
en er zijn vaak schrijnende situaties. Maar toch kunnen de zorgproblemen
vaak tot tevredenheid worden opgelost.
Ik trap waarschijnlijk open deuren in maar ik houd me het recht voor om er
eens over te filosoferen. In de hele zorgsector is op dit moment al het nodige
aan de gang in de richting van het weer opzoeken van de kleinschaligheid
om zodoende tot een adequate hulp tegen beheersbare kosten te komen.
De kosten in de gezondheidszorg reizen tegenwoordig de pan uit en met het
oog op de al in gang gezette vergrijzing, moet er een zorgconcept komen dat
zowel werkbaar als betaalbaar is. Het kostenplafond is voor de zorgbehoeftigen
al lang bereikt. Het gebruik van Internet kan leiden tot een win-win situatie
voor alle betrokkenen.
Ik denk dat bij voorbeeld een bank er veel aangelegen zal zijn dat mensen
een abonnement afsluiten voor Internet bankieren. Er hoeven geen kosten
meer gemaakt te worden voor het maken en versturen van afschriften. Geen
transactiekosten en geen baliemedewerkers meer. De klant doet het werk
gratis. Pure winst voor de bank! Ook de Internet provider verdient eraan, dus
die mag ook niet klagen. De klant betaalt zelf de (hoge) rekening.
►
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Ik kan zo nog wel even doorgaan maar de senioren zijn financieel absoluut
de zwakste schakel. Er zal dus in de komende tijd nog veel gepraat moeten
worden. Het blijft passen en meten. Het Viedome idee is goed en dus zou het
jammer zijn als dit een gemiste kans wordt. Maar ik ben er rotsvast van
overtuigd dat we er nog veel van zullen horen.
Rest mij nog u te groeten en een zorgenvrije zomertijd toe te wensen.

■

SERVICES
Wist u dat…





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

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


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

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

■
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HOVO Brabant

BELANGENBEHARTIGING

V

Mantelzorg dementerende ouderen

H

et steunpunt mantelzorg van de LEVgroep organiseert op dinsdag 8
september de informatieavond “ONDERSTEUNINGSGROEP
DEMENTERENDE OUDEREN”.
Zorgen voor een dementerende oudere is, ook al doet men het met nog
zoveel liefde, een zware opgave. U krijgt als partner, zoon of dochter, een
goede buur of vriend een heel andere rol. Daarbij kunt u ongetwijfeld wel wat
ondersteuning of hulp gebruiken.
Regelmatig worden er in deze regio ondersteuningsgroepen georganiseerd
voor partners en familieleden of goede vrienden van dementerende ouderen.
Eind oktober start bij voldoende deelname een ondersteuningsgroep voor
mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo en Nuenen. Ook mantelzorgers uit Son en
Breugel zijn welkom.
De groep wordt georganiseerd en begeleid door ZuidZorg en het
maatschappelijk werk van de LEVgroep. Op de informatieavond zal de GGzE
afdeling ouderenzorg aanwezig zijn om een en ander toe te lichten en vragen
te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomsten van de ondersteuningsgroep
worden mensen met elkaar in contact gebracht om ervaringen uit te wisselen
en elkaar een ruggensteuntje te geven.
Naast informatie over het doel en de activiteiten van de ondersteuningsgroep, wordt ook gesproken over dementie en de betekenis daarvan voor u
en uw omgeving.
De informatieavond wordt gehouden op dinsdag 8 september van 19.30 –
21.30 uur bij de LEVgroep , locatie Geldrop, Stationsstraat 33. De toegang en
een kopje thee/koffie zijn gratis.
Voor meer informatie of een folder kunt u bellen naar het steunpunt
mantelzorg van de LEVgroep:
Geldrop-Mierlo,  040 – 286 7525
Nuenen,  040 – 283 1675
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ijftig plussers worden weer warm onthaald tijdens de najaarscursussen
van HOVO Brabant. Met een aanbod van 46 gevarieerde cursussen in
Tilburg, Breda, Eindhoven en Den Bosch, is er weer volop keuze.
Door de steeds groeiende interesse in de samenleving in kunst- en
cultuurgeschiedenis, filosofie en muziek(geschiedenis) blijft er veel aanbod
voor deze vakgebieden. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden tot
verdieping in psychologie, Internationale politiek, Taal en letteren,
Geschiedenis, Biologie, enzovoorts.
HOVO Brabant heeft een hoogstaande reputatie op het aanbieden van

kwalitatief hoger onderwijs op diverse wetenschapsgebieden en telt jaarlijks
ongeveer 2000 studenten.
Geïnteresseerden kunnen de brochure onder meer vinden in hun lokale
bibliotheek. Ook is deze vrijblijvend aan te vragen via info@hovobrabant.nl of
tel. 013 – 466 8119. Inschrijven voor de cursussen van HOVO Brabant is
mogelijk tot 7 september 2009 tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Bron: ANBO Nieuwsbrief 2009 nr. 4
■

Wel en Wee
Wel
50, 55 of 60 jaar getrouwd?
Meld dit aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van de kaart die u
rondzendt.
Wee
Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar
u lid van bent. Bent u geen lid van een club, meld dit dan aan het
secretariaat van de afdeling.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de
afdeling te melden.
Secretariaat: Christine van den Brom, Hofdael 99, 5664 GM Geldrop.
 040 – 285 5217.
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EVENEMENTEN
Aankondiging bezoek Beiaardmuseum

D

e evenementen commissie heeft in nauwe samenwerking met het
bestuur weer een gezamenlijke kunst & cultuur activiteit georganiseerd.
Ditmaal ligt het accent op cultuur. Deze keer gaan we op vrijdag 25
september 2009 een bezoek brengen aan het Nationaal Beiaard- en
Natuurmuseum, Ostaderstraat 23 in Asten.
Tijdens een aantal rondleidingen van ongeveer 30 minuten met deskundige
uitleg zult u het nodige opsteken. Per rondleiding kunnen er maximaal 20
personen mee. De overige tijd bent u volkomen vrij om te gaan en staan
waar u wilt.
Tijdschema:

13.00 uur

13.30 uur

14.00 – 14.30 uur

14.30 – 15.00 uur

Uiterlijk 17.00 uur

Vertrek vanaf de verzamelpunten
Aankomst bij het museum
Rondleiding 1
Rondleiding 2
Vertrek vanaf het museum

Museum informatie
Per 01-01-2007 zijn het Nationaal Beiaardmuseum en het Natuurhistorisch
museum samen gegaan in één museum. Vandaar de subtitel; één museum
dubbele belevenis. Het museum is rolstoelvriendelijk. Ook zijn er rolstoelen te leen.
Pashouders. Mensen met een vrienden-, senioren-, gezins- of vrijwilligerspas
krijgen gratis toegang tot het museum. Daarnaast krijgen mensen met een
Museumkaart of Rembrandtkaart gratis toegang tot het museum. Zie ook de
website www.carillon-museum.nl.
In het museum bevinden zich diverse
afdelingen met een zeer uitgebreide en
gevarieerde beiaardcollectie zoals
onder andere ‘Het oude China’, ‘Klokjes
uit de Oudheid’, ‘Klokkengieten’,
‘Torenuurwerken’ en volledig nieuw in
de collectie: het Springcarillon.
De Natuurhistorische collectie De Peel
wordt verdeeld in vijf afdelingen;
Fossielen, insecten, vogels en zoogdieren en reptielen. Hierbij wordt de Peel
als uitgangspunt gebruikt. Dat betekent dat het grootste deel van de
►
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collectie hier gevonden is en dus uit deze streek afkomstig is. Nieuw in de
collectie is een compleet Mammoetskelet.
Vanaf 1972 zijn er rondom het museum een groot aantal tuinen aangelegd
met de bedoeling de bezoekers te laten genieten van de vele soorten
bloemen en planten en om mogelijkheden aan te bieden voor de aanleg van
een eigen tuin.
In 1990 is begonnen met een volledige renovatie die nog steeds voortduurt.
Het ontwerp, aanleg en onderhoud gebeurt in samenwerking met vele
vrijwilligers en medewerkers van Atlant en omvat talrijke tuinen zoals een
vaste plantenborder, Rotstuin met waterloop, Veentuin of turftuin,
Kruidentuin, Recyclingtuin, Vlindertuin,
Mariatuin, Grassentuin, Vergeten groenten
en kleinfruit, Bostuin met educatief
wandelpad, Paddenpoel, Wilde bijen- en
insectenmuur, Vogelbosje met
vogelvoederplaats, Vogelobservatiehut,
Vleermuizenkelder, Sloot met
waterplanten, Moerasplanten,
Kuipplantenhoek, Campanula- of
klokjestuin, Bamboetuin, Hosta- en
Astilbetuin.
Het centrum van de tuin wordt gevormd door de unieke kruidenschob die
gedurende de zomermaanden open is. In deze schob wordt informatie
gegeven over de tuinen, over het zaaien en stekken van planten en over het
gebruik van kruiden en planten.
De gehele tuin is voorzien van brede wandelpaden en rustbanken. Alle
planten zijn voorzien van duidelijke naambordjes met zowel de Nederlandse
als de wetenschappelijke naam.
Kosten
De kosten voor deze culturele middag zijn € 5,00 per persoon en € 6,00 voor
introducés (maximaal één introducé per PVGE lid). Voor pashouders (zie
Museum Informatie) zijn de kosten respectievelijk € 0,00 en € 1,00. Voor
iedereen is een consumptie (koffie of thee) bij de prijs inbegrepen.
Gelieve het bedrag (indien van toepassing) over te maken op rekening
1597.05.010 ten name van PVGE e.o. afd. Geldrop.
Om de kosten van dit uitstapje zo laag mogelijk te houden, gaan we uit van
eigen vervoer. Het ligt in de bedoeling dat een aantal vrijwilligers (tegen een
kleine vergoeding) ieder een paar passagiers meenemen.
►
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De verzamelpunten zijn:
1.
Mierlo voor het gemeentehuis
2.
Geldrop bij de Dreef
3.
Heeze voor het gemeentehuis
4.
en indien nodig Leende voor restaurant De Scheutert

REIZEN
12 Daagse busreis naar Noord-Spanje

Iedereen wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij Thea
Ottenheim. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier “bezoek
Beiaardmuseum” in deze Nieuwsbrief. Hebt u nog vragen, neem dan contact
op met Thea Ottenheim,  040 - 286 7570,  theahappydays@gmail.com.
Let op: U bent pas definitief aangemeld, als wij het aanmeldingsformulier én
uw financiële bijdrage (indien van toepassing) hebben ontvangen!
■
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag

N

a het succes van de eerste PVGE vrijwilligersmiddag in november 2008,
gaan we natuurlijk ook dit jaar weer een vrijwilligersmiddag organiseren.
Daarom vrijwilligers en (club)bestuurders: noteer alvast 27 november 2009
in uw agenda!
We gaan ook dit jaar ons weer lekker in het zweet werken met een
bijzondere “sportieve” activiteit. Uiteraard aangevuld met een natje en een
droogje. Ook deze middag zal weer plaats vinden in Heeze.
Voor de rest verklappen we nog niets. Alle details + het inschrijfformulier
komen in de volgende Nieuwsbrief (eind oktober 2009).

■

Treurig bericht

Z

oals u ongetwijfeld in de activiteitenkalender in de vorige Nieuwsbrief
heeft gelezen was er op 31 juli 2009 een sportieve activiteit (bij
voorbeeld wandelen of fietsen) gepland door de Evenementen commissie.
Echter, door gebrek aan menskracht is de commissie er deze keer niet in
geslaagd om deze sportieve activiteit te organiseren. Daarom kon het
Bestuur niet anders dan de activiteit af te blazen.
Hieruit blijkt eens te meer het belang van voldoende vrijwilligers. Willen we in
2010 weer met succes een aantal evenementen organiseren, dan moeten we
absoluut een aantal extra vrijwilligers hebben om dit te organiseren!
■
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Reissom
plm. € 610,00 p.p.
Vertrek: maandag 31 augustus 2009; terugkomst vrijdag 11 september 2009.
De reisclub CIVIO organiseert deze busreis in samenwerking met de reisorganisatie Bolderman. Er zijn geen 1-persoonskamers meer beschikbaar.
Bij de prijs zijn inbegrepen:
 Verblijf in **** hotels
 2 overnachtingen in Frankrijk
 6 overnachtingen in Spanje
 3 overnachtingen in Andorra
 Verzorging op basis van 1/2 pension
 Comfort-class touringcar
 Alle excursies (excl. entree gelden)
 Eventuele toeristenbelasting
 Afscheidsdiner
 Attentie voor de chauffeur
Niet inbegrepen zijn:
 Lunches
 Entree gelden
 Verzekeringsgelden
 Uitgaven van persoonlijke aard
 Eventuele brandstoftoeslag 1 euro p.p. per dag
Verkorte weergaven van het reisprogramma:
Dag 01: Vertrek vanuit Geldrop met overnachting in Frankrijk
Dag 02: Vertrek uit Frankrijk, aankomst hotel in Noord Spanje
Dag 03: ½ dagtocht botanische tuinen in Blanes
Dag 04: Dagtocht naar Montserrat
Dag 05: Dagtocht – Figueras (museum Dali) en kustroute via Caldaqués
Dag 06: Dagtocht naar Barcelona
Dag 07: Vrije dag
Dag 08: Reisdag naar Andorra (3 overnachtingen)
Dag 09: Dagtocht naar Val de Nuria
Dag 10: ½ dagtocht hoofdstad Andorra La Vella
Dag 11: Vertrek naar overnachtingadres in Frankrijk
Dag 12: Aankomst in Nederland met afscheidsdiner
Eventuele wijzigingen in het reisprogramma voorbehouden.

■
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Dagtochten 2009

INSCHRIJFFORMULIEREN

Dagtocht Vianden, Luxemburg op vrijdag 16 oktober 2009







INSCHRIJFFORMULIER REIZEN 2009

08.30 uur vertrek vanaf het Toernooiveld achter het NS station Geldrop
09.45 uur kopje koffie/thee met vlaai in de Harmoniezaal te Geulle
12.30 uur koffietafel in Hotel Belle-Vue in Vianden
Na de koffietafel vrije tijd te besteden in Vianden
19.00 uur diner in restaurant Geraats te Grathem

Prijs per persoon:

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

€ 54,25

Bij de prijs zijn inbegrepen:

de buskosten
–

de koffietafel
–

de groepsreisverzekering –

kopje koffie/thee met vlaai
het diner
attentie voor de chauffeur

Naam:

Aantal:

Adres:

Lidnummer:

Pc+Plaats:

Tel. nummer:

Inleveren bij E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 39 40,  reisclub.civio@onsbrabantnet.nl

Attentie: Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt!



N.B. Voor alle reizen geldt dat de inschrijvingen van leden van de reisclub
CIVIO altijd het eerst aan bod komen.
Informatie over bovenstaande reis kunt u verkrijgen bij:
Evert Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
 040 – 286 39 40,  reisclub.civio@onsbrabantnet.nl

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

Aanmeldingsformulier bezoek Beiaardmuseum (25-9-2009)
■

Dhr.

:

Mevr.

:

Tel. nummer

:

Pashouder?

Ja / Neen

Ik stap op bij verzamelpunt 1 / 2 / 3 / 4

en/of

(doorhalen wat niet van toepassing is)
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik neem 0 / 1 / 2 passagier(s) mee in mijn auto (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik gebruik wel / geen rollator

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Formulier volledig invullen en zo spoedig mogelijk opsturen naar Thea
Ottenheim, Haagdoorn 10, 5666 BW Geldrop. U kunt haar ook bellen /
mailen,  040 – 286 7570 / theahappydays@gmail.com.
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NIEUWS VAN DE CLUBS

JUBILEUMBIJEENKOMST 12-06-2009

Zwemclub de Dol-Fijn formeel van start

D

e oprichting van de zwemclub de Dol-Fijn is bijna
afgerond. De proefperiode is, met dank aan Thea
Ottenheim, bijzonder succesvol verlopen. Na de start op
17 maart jongstleden is het aantal deelnemers nu gegroeid
tot boven de twintig. Op dinsdagmiddag wordt er met veel
enthousiasme in zwembad de Smelen gezwommen. Niet
alleen door de dames maar ook door een aantal heren.
Hoe gaat het nu verder?

P. Groenveld
(PVGE afdelingsvoorzitter)

D. Warners
(PVGE verenigingsvoorzitter)

Per 1 september aanstaande gaat de club officieel van start.
De opzet is om elke week in clubverband, maar verder wel individueel, te
gaan zwemmen op de dinsdag van 11.45 tot 13.15 uur. De kosten bedragen
€ 3,25 per keer; dit is een korting van € 1,50 op het normale tarief. Op deze
manier bent u geen geld kwijt als u een keer verhinderd bent! U hebt de
beschikking over het diepe en ondiepe zwembad, de sauna, een bubbelbad
en een Turks stoombad. De keuze wat u wilt gaan doen, is helemaal aan u
zelf! Het is wel de bedoeling om na het zwemmen gezellig samen te lunchen
of koffie te drinken (op eigen kosten).
Het lidmaatschap van de PVGE is een vereiste om lid te kunnen worden van
de zwemclub. De contributie voor de club is, tot de club zelf anders beslist,
nul euro.
Als laatste moet de club in een formele oprichtingsvergadering nog een
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kiezen.
Zwemt u graag en lijkt het u leuk om dat in clubverband te doen?
Neem dan rechtstreeks contact op met Thea Ottenheim:
 040 – 286 7570  theahappydays@gmail.com

A. Pijnenborg
(vz. Zorgcoöperatie Hoogeloon)
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■

D. van den Heuvel
(VieDome verpleegkundige Zuidzorg)

17

Jeu de Boules clubkampioenschap 2009

EVEN TERUGBLIKKEN

Op donderdag 23 April heeft Jeu de Boulesclub ’t Buutje weer het jaarlijkse
clubkampioenschap gespeeld. Het was goed weer, dus we hebben gezellig
buiten gespeeld. We waren met 28 spelers en speelsters. Er werd
buitengewoon serieus gespeeld want een mooie beker wil iedereen wel
winnen, toch?
Uiteindelijk ging de eerste plaats naar Bert van den Heuvel. Hij mocht dus de
felbegeerde kampioensbeker mee naar huis nemen. Een goede tweede werd
Marinus Sweegers en de derde plaats was voor Fred Baarslag.
Na de prijsuitreiking door de voorzitter, werd er afgesloten met een hapje en
een drankje.
Ingezonden door Lia Hertogh
■

PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

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

Lezing Heemkundekring “De bodem en zijn bewoners”
Op 8 mei jongstleden vond in de kleine zaal van
wijkcentrum de Dreef een lezing plaats van de
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-LeendeZesgehuchten’. De lezing werd verzorgd door Jan
Broertjes van de werkgroep Archeologie (zie foto).
Behalve een enthousiaste amateur-archeoloog is Jan ook
een actieve PVGE vrijwilliger, in het bijzonder bij de
bridgeclub ‘Op Dreef’ en als bezorger van de Nieuwsbrief.
De lezing werd bezocht door bijna dertig zeer geïnteresseerde personen. De
interesse van toehoorders bleek vooral uit de vele vragen en soms zelfs
aanvullingen.
Als eerste werd er een heldere uitleg gegeven over het ontstaan van de
geologische situatie zoals we die nu kennen. Het werd nog boeiender toen
de inleider door middel van schitterende dia’s liet zien hoe we de kennis
hebben vergaard van de bewoners van deze streek door de eeuwen heen.
Verschillende opgravingen in Heeze en Geldrop (Zesgehuchten) passeerden
uitgebreid de revue. Juist dit ‘dicht bij huis’ aspect maakte de lezing super
interessant.
De evenementencommissie is naar aanleiding van het succes van deze
middag zeker van plan om in onze afdeling door te gaan met de organisatie
van (educatieve) activiteiten op het gebied van Historie & Natuur.
■
25-jarig jubileum afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

D

e viering van het 25-jarig jubileum van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo
en Heeze-Leende op 12 juni 2009 is voor de vereniging een doorslaand
succes geworden. Het bestuur had gekozen om de viering van het jubileum
te focussen op het zorg element in de belangenbehartiging. Tevens lag het in
de bedoeling om de naamsbekendheid van de PVGE vereniging in onze
leefgemeenschap te vergroten.
Voor de jubileumbijeenkomst waren naast alle leden van onze afdeling een
groot aantal gasten van diverse maatschappelijke organisaties uitgenodigd
voor een kort symposium met als thema ‘Zorg goed voor de Zorg’ gevolgd
door een receptie. De mooie zaal in ’t Kruispunt was met ongeveer 150 ►
19

personen goed gevuld. Bij de drie presentaties luisterden de aanwezigen
zeer geïnteresseerd naar de diverse sprekers. Vooral de Viedome
presentatie leidde tot veel vragen van de toehoorders. Tijdens de afsluitende
(informele) receptie, met aan de piano ons eigen lid Jan de Goede, werd er
onder het genot van een hapje en een drankje nog lang nagepraat met
vrienden en bekenden. Bij de uitgang op weg naar huis, kreeg elke bezoeker
nog een leuke verrassing als herinnering aan deze bijzonder geslaagde
middag.
Door de uitgebreide berichtgeving in de lokale media is onze PVGE
vereniging onder de aandacht gekomen van vrijwel alle inwoners van
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. In de laatste Schouw (2009 nr. 4) is er
eveneens uitgebreid aandacht geschonken aan ons jubileum.
De volgende pagina’s tonen een uitgebreide impressie van de jubileumbijeenkomst met foto’s die gemaakt zijn door ons eigen lid Henk van
Egmond. De foto’s, maar dan in kleur, kunt u ook op onze website
www.pvge-geldrop.nl vinden.
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U

Ledenwerfactie

EEN MOOI ZOMERGERECHT
it de inzendingen voor een zomergerecht heeft de redactie gekozen voor
een zomersalade ingezonden door Hanna Geervliet.

U hebt hiervoor nodig:
Een pak noedels
Een halve groene, een halve rode en een halve gele paprika
Een gerookte en in reepjes gesneden zalm
Mayonaise
Een prei
Een teentje knoflook
Room

e PVGE wil graag nog verder groeien. Dit geldt natuurlijk ook voor onze
afdeling. Op dit moment hebben we inclusief de gastleden precies 937
leden. Het bestuur heeft als eerste doel om het magische aantal van duizend
leden te bereiken.
Daarom maken we graag attent op de ledenwerfactie zoals beschreven in de
laatste Schouw (2009 nr. 4) op pagina 9. Hierin staat ook een bon waarmee
u € 5,00 ontvangt voor ieder nieuw lid dat u aanbrengt!
Help uw vereniging en motiveer andere 50-plussers om ook lid te worden van
de PVGE.
■

Bereidingswijze:
Het pak noedels gaar koken. Noedels afgieten als ze gaar zijn.
Snij de paprika’s en de prei heel dun en knijp de knoflook fijn. Doe dat alles
door de noedels heen en aanlengen met mayonaise en room. Tot slot doet u
de zalm er door heen (u kunt ook ham in reepjes snijden in plaats van zalm).
Smaakt erg goed met een stukje stokbrood.
Smakelijk eten.
Nawoord van de redactie
Reacties op dit gerecht kunt u sturen naar Hanna Geervliet op
jgeervliet@onsbrabantnet.nl.
Wilt u uw speciale gerecht voor de Nieuwsbrief van de maand oktober
insturen? Inzendingen zijn van harte welkom op
lcornelissen@onsbrabantnet.nl of gerard.wilmink@tiscali.nl.

D

Ledenmutaties
de

Ledenmutaties in het 2 kwartaal 2009
aanmeldingen:
9 leden
opzeggingen/vertrokken:
5 leden
overleden:
4 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31-06-2009

937
■

Nieuwe leden
Mevr. H.J. van Kasteren-Wernars
Hr.M. T. Otten
Mevr. C. Fortanier-Hunger
Mevr. A.W. van Genechten
Hr. en mevr. J.J. van Broekhoven
Hr. M. Gerstel
Hr.Th. G. van Hoof
Mevr. M.A. Cliteur

Geldrop
Mierlo
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Leende

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

H

Activiteiten kalender 2009/2010 PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

INFORMATIE CLUBS
Biljarten ‘Niks Wert’
Jeu de Boules ‘’t Buutje’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
maandag- en donderdagmiddag in de Linze.
T. Tulp  040 – 286 2022
Mevr. G. Bouwmeester  040 – 286 7722

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

Activiteit

Eind aug / begin
sept

Midgetgolf

3 september

Bridgen

7 september

Bridgen

10 september

Bridgen

25 september

Evenementen

9 oktober

Bestuur / Clubs

16 oktober

Reizen

Dagtocht naar Vianden

27 oktober

Bowlen

Viering 5-jarig jubileum
bowlingclub “Pin Down”

6 november

Bestuur / Clubs

Overleg clubvoorzitters /
verenigingsraad

27 november

Evenementen

Vrijwilligersmiddag (club)
bestuurders + vrijwilligers

21 december

Bridgen

12 februari 2010

Bestuur

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

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

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

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

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

Omschrijving
Clubkampioenschap De
Putters
Openingsdrive bridgeclub
Op Dreef
Seizoensstart bridgeclub
‘t Overslag
Competitiestart bridgeclub
Op Dreef
Bezoek Beiaardmuseum in
Asten
Overleg
clubpenningmeesters

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

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

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

COLOFON DE NIEUWSBRIEF
Driemaandelijkse uitgave van de PVGE Vereniging voor Senioren, afdeling GeldropMierlo en Heeze-Leende.

Kerstdrive bridgeclub ‘t
Overslag
Algemene ledenvergadering
2009

Redactiecommissie:
Antony Heywood
Gerard Wilmink
Evert Yntema
Opmaak: Antony Heywood
Druk:
Offsetdrukkerij de Witte B.V.
Kopij:
Gaarne sturen naar gerard.wilmink@tiscali.nl
■

Website: www.pvge-geldrop.nl

