Juli 2010

Webadres: www.pvge-geldrop.nl

ADVERTENTIE

Senior Computer Hulp
Geldrop

Tournooiveld 10

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

H

et is hoogzomer en bijna 30 graden als uw redacteur dit stukje aan het
schrijven is. De kabinetsformatie is aan de gang. Diverse grote
sportevenementen zijn bezig. Er gebeurt dus van alles in de wereld.
En bij de PVGE? Een groot deel van de leden en de bestuurders is nog op
vakantie of is net terug of is druk bezig met de voorbereidingen voor de
volgende vakantie.
Dat worden weer mooie verhalen en foto’s kijken met de familie. Hebt u er
ooit aan gedacht om uw vrienden bij de PVGE ook te laten genieten van uw
bijzondere vakantie(foto’s)? We ruimen er graag een plaatsje voor in op de
website of in de Nieuwsbrief.
Zoals u zult zien hebben we in deze Nieuwsbrief een wijziging doorgevoerd.
De rubriek Evenementen is naar bladzijde vier verhuisd zodat u nog
gemakkelijker kunt zien welke evenementen er binnenkort plaatsvinden. Ook
het clubnieuws is meer naar voren gehaald.
De oproep in de vorige Nieuwsbrief om uw e-mail adres op te geven teneinde
extra PVGE informatie naar u te kunnen sturen, heeft helaas nog maar weinig
reacties opgeleverd. Daarom herhalen we de oproep nog een keer in deze
Nieuwsbrief.
Inhoudsopgave Nieuwsbrief april 2010
Evenementen

Blz. 4

Van de Bestuurstafel

Blz. 9

Afdelingsnieuws

Blz. 12

INTERmezzo

Blz. 15

Belangenbehartiging

Blz. 17

Nieuws van de clubs

Blz. 19

Even terugblikken

Blz. 22

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief is woensdag 29 september 2010!
■
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AANKONDIGING LEZING ‘REIZEN IN EUROPA’ (27-08-2010)

EVENEMENTEN
Evenementenkalender 2010 / 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 2010 / 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.
Juli

21-07

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-3

Augustus

27-08

Evenement: kunst & cultuur
Lezing Ad van Himbergen over Reizen in Europa

September

24-09

Evenement: kunst & cultuur
Lezing Hr. Pannenborg over zijn reis naar Engeland
in 1943

08-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

20-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2010-4

05-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

26-11

Evenement: cohesiemiddag PVGE (club)bestuurders
+ vrijwilligers

D

e heer Ad van Himbergen uit Best heeft zich bereid verklaard om op 27
augustus a.s. voor onze PVGE afdeling in het kader van Kunst & Cultuur
een lezing met dia’s te geven over het onderwerp ‘Reizen in Europa’. De tip
voor deze lezing kregen we van onze zusterafdeling Best waar hij al twee
keer met veel succes een dergelijke lezing heeft gegeven. Het belooft dus
een boeiende, gezellige en leerzame middag te worden waar alle leden van
harte voor worden uitgenodigd. Inschrijving op volgorde van aanmelding!
De lezing is dus op 27 augustus a.s. De zaal gaat open om 13.30 uur. De
lezing begint om 14.00 uur stipt en duurt inclusief de pauze ongeveer 2 uur.
Plaats: Wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is weer gratis voor leden en bedraagt € 1,– voor introducés
(maximaal 2 introducés per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen!
Uiteraard is voor iedereen één consumptie (koffie/thee of fris) bij de entree
inbegrepen.
Voor het aanmeldingsformulier zie blz. 7.

■

Oktober

November

December

AANKONDIGING LEZING ‘EEN REIS NAAR ENGELAND IN 1943’
(24-09-2010)

D

Geen centrale activiteiten gepland

■

e heer A. Pannenborg uit Geldrop, ex-lid van de Raad van Bestuur van
Philips, heeft toegezegd om op 24 september a.s. in het kader van
Kunst & Cultuur voor onze afdeling een lezing te houden over zijn reis naar
Engeland in 1943.
Inleiding
Vanuit de veronderstelling dat een aantal van de toehoorders de repressieve
sfeer in het door Duitsers bezette Nederland op zeer jonge leeftijd heeft
geproefd, wil spreker beginnen met deze sfeer weer op te roepen. Zelf
(jaargang 1922) was hij toen student in Delft. Studenten behoren altijd tot de
protesterende voorhoede; immers vrijwel volwassenen en daardoor met een
eigen oordeel, hebben zij nog geen verantwoordelijkheid voor een gezin en
zijn dus vrij zich bloot te stellen aan grote risico’s.
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Voor studenten spitste de situatie zich toe toen in maart 1943 van elke
student in Nederland de ondertekening van een loyaliteitsverklaring werd
geëist als voorwaarde om verder te kunnen studeren. In deze verklaring
beloofde de ondertekenaar niets tegen de Duitse bezetters te ondernemen.
Het gros van de studenten in Nederland weigerde te ondertekenen. Het
gevolg was: tewerkstelling in Duitsland dan wel zich te onttrekken door onder
te duiken.
Vrijwel gelijktijdig met het bovenstaande werd sprekers beste vriend
gearresteerd, veroordeeld en gefusilleerd door de Duitse bezetter. Dit bracht
spreker ertoe het risico aan te gaan om te proberen Engeland te bereiken om
van daaruit met open vizier tegen de Duitsers ten strijde te trekken.
Aanmelden
Zeker in deze maand (bevrijding Zuidoost Brabant) is het goed om nog eens
uit de eerste hand te luisteren naar de ervaringen van de heer Pannenborg in
deze oorlogsomstandigheden.
Attentie. Alle leden van onze afdeling zijn hierbij van harte uitgenodigd. Maar
omdat het hier om een erg persoonlijk verhaal gaat, willen we deze lezing
kleinschalig houden en wordt het aantal deelnemers beperkt tot maximaal
dertig! Aanmelden kan pas vanaf 16 augustus.
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld!
De lezing is dus op 24 september a.s. De zaal gaat open om 13.30 uur. De
lezing begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 1 uur.
Plaats: Wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is weer gratis voor leden en bedraagt € 2,– voor introducés
(maximaal 1 introducé per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen!
Uiteraard is voor iedereen één consumptie (koffie/thee of fris) bij de entree
inbegrepen.
Voor het aanmeldingsformulier zie blz. 7.

Aanmeldingsformulier lezing ‘Reizen in Europa’ (27-08-2010)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

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


Aanmeldingsformulier lezing ‘Een reis naar Engeland in 1943’
(24-09-2010)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 0 / 1 introducé(s) mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
■

Formulier s.v.p. 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!
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I

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

VAN DE BESTUURSTAFEL

ntussen zijn we twee stembusrondes verder en wordt er hard gewerkt om
een kabinet in elkaar te timmeren.
De nieuwe Tweede Kamer heeft intussen van zich laten horen maar dat geeft
de burger geen moed: de president van de Nederlandse Bank als persoon
schijnt belangrijker te zijn dan de gigantische problemen die we in Europa en
daarmee ook in Nederland op ons financiële bord hebben liggen. Die worden
niet aangepakt. En om de financiële problemen wat dichter bij ons senioren te
brengen: het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) heeft de
pensioenpremie ietwat verhoogd om de belabberde situatie waarin dit fonds
verkeert te gaan verbeteren. Dat betekent voor de werkenden dan een wat
lager salaris. Veel mogelijkheden voor verdere premieverhoging lijken er
(politiek gezien) niet meer aanwezig te zijn en dat betekent dan dat ook de
gepensioneerden in de toekomst wellicht met minder tevreden zullen moeten
zijn, om te beginnen met het niet meer toekennen van de inflatiecompensatie.
Er valt over het economisch wel en wee nog meer te vertellen maar ik wil
terugkeren tot het gebeuren in de PVGE en de overkoepelende Federatie.
Aan de pensioenkant wordt zowel in Philips verband (voor de Philips
gepensioneerden) alsook landelijk via de Nederlandse Vereniging van
Ouderen en Gepensioneerden (NVOG) voor alle gepensioneerden aandacht
gegeven aan de financiële stabiliteit van onze pensioenfondsen. In de NVOG
hebben twee vertegenwoordigers van de Federatie (en dus de PVGE) zitting.
Er is de laatste jaren veel veranderd waarvan u niets heeft gemerkt maar wat
op termijn wel consequenties zal hebben. Simpel gezegd: de
pensioenfondsen moeten zelf zorgen dat ze gezond blijven en eventuele
risico's worden daarom dan ook in toenemende mate bij de gepensioneerden
gelegd. Dat is wat ik hierboven bedoelde met dat ook wij wellicht met iets
minder tevreden moeten zijn. In Nederland zijn er tot nu toe nog geen
pensioenfondsen in grote (wel kleine) problemen gekomen. En dus hebben u
en ik daar ook nog niet zoveel van gemerkt. Het Philips Pensioenfonds blaakt
trouwens op dit moment van gezondheid.
Ook in de zorg voor senioren - die hierop verhoudingsgewijs een groot
beroep doen – zal men de financiële problematiek gaan merken. De
kostenstijgingen zullen hoe dan ook moeten worden beperkt, wat zal
(moeten?) leiden tot een verschraling van de voorzieningen. Het is van
belang dat er hier een evenwicht wordt gehandhaafd tussen wat de huidige
generatie werkenden aan voorzieningen in de zorg tot stand kan brengen en
wat de senioren zelf kunnen doen om het beroep op deze voorzieningen zo
gering mogelijk te laten zijn. Een er van is bijvoorbeeld het gebruik van
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verschillende elektronische hulpmiddelen waardoor men langer thuis kan
blijven wonen. De PVGE organiseert in het najaar (samen met de universiteit
van Tilburg) over deze ontwikkelingen een symposium. In “De Schouw” wordt
u daarover verder geïnformeerd.
Ik heb met het bovenstaande getracht u iets te vertellen over enkele punten
waarmee wij ons als PVGE, naast al het recreatieve gebeuren, bezighouden.
Hieraan zullen we de komende tijd aandacht moeten blijven geven om te
zorgen dat de belangen van senioren op de juiste wijze worden afgewogen
tegen die van andere groepen zoals onderwijs of sociale voorzieningen voor
andere groeperingen.
Al is financieel gezien de kou bepaald niet uit de lucht, wat het weer betreft is
dit wel het geval en zozeer zelfs dat ik u niet nog meer tropische dagen
toewens als u deze Nieuwsbrief krijgt. Tot slot: een groet voor de zieken en
beterschap!
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444
■

KEN UW PLEKJE

O

ns bestuurslid Joop van
den Akker wandelt graag
met de camera in onze regio in
de natuur. Ook in de winter.
Tijdens één van deze
wandelingen heeft hij de twee
bijgevoegde foto’s geschoten.
De vraag voor de lezers van de
Nieuwsbrief is natuurlijk: weet u
waar deze foto’s zijn gemaakt?
Oplossingen graag voor 1
september 2010 per mail naar
Joop van den Akker;
jwavdakker@onsmail.nl
■

VACATURE
Gezocht nieuw lid PVGE Verenigingsraad

D

e Verenigingsraad van de PVGE Vereniging voor senioren toetst het
beleid van de hoofdafdeling van de Vereniging en keurt de door het
hoofdbestuur gedane voorstellen al dan niet goed. Alle acht afdelingen van
de PVGE hebben hierin vertegenwoordigers. De afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende neemt met vier vertegenwoordigers hierin deel. Dit aantal is
gebaseerd op het ledental van de afdeling.
Willem de Vries, één van onze huidige vertegenwoordigers, heeft
aangegeven zijn positie beschikbaar te willen stellen met als gevolg dat we
dringend een opvolger voor hem zoeken. Deelnemen aan de
Verenigingsraad betekent kennis nemen van en meepraten over alle
facetten van de Vereniging. Buitengewoon boeiend en interessant voor
iemand die zich werkelijk betrokken voelt bij het wel en wee van onze
Vereniging.
Leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met
Pieter Groenveld,  040 – 224 0444.
10
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AFDELINGSNIEUWS
Lintjesregen

I

n april 2010 zijn maar liefst vier leden van onze afdeling, in elke woonkern
één, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden zijn:
1. Jan en Els Ramakers, Geldrop
2. Kees Maas, Mierlo
3. Aloys Wolters, Leende
4. Marion Baden-Looij, Heeze
Zij verrichten alle vier al jaren op diverse terreinen vrijwilligerswerk. Hulde!
Wat zou een maatschappij zijn zonder het vrijwilligerswerk van senioren?
Het Bestuur van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
feliciteert alle gedecoreerden van ganser harte met hun benoeming. Proficiat!

Jan (72) en Els (67) Ramakers, Geldrop
In Geldrop woont een
bijzonder echtpaar. Jan
en Els zijn allebei al
jarenlang zeer
gemotiveerde
vrijwilligers. Jan, ex
Philips medewerker, heeft
een duidelijke voorkeur
voor secretariaatswerk
o.a. bij het
gehandicaptenplatform
Geldrop-Mierlo. Els is
altijd creatief bezig
geweest met keramiek bij
de Dreef en met bloemen
in de Coeveringkerk. Namens de PVGE feliciteert secretaris Jos von Reth hen
beiden met hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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Kees Maas (87), Mierlo
Voorzitter Pieter Groenveld feliciteert
Kees Maas met zijn benoeming tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Kees Maas is nog steeds zeer actief
met o.a. zwemmen (Lutra), bowlen,
zingen (zeemanskoor Mierlo),
bridgen en fietsen. Hij gebruikt de
fiets ook om ieder kwartaal de PVGE
Nieuwsbrief in Mierlo te bezorgen!

Alyos Wolters (82), Leende
In Leende kreeg Aloys Wolters
een lintje voor al zijn vrijwilligerswerk. Aloys is één van de
drijvende krachten achter het
Internet cafe in Leende en zeer
actief betrokken geweest bij
computercursussen voor
senioren. Momenteel werkt hij
actief aan een doorstart hiervan
nu het RIWO (Regionale Instelling voor Welzijn en Ouderen) haar deuren
heeft moeten sluiten.

Marion Baden (70), Heeze
Marion Baden kreeg haar
onderscheiding voor het
jarenlang actief zijn in het
welzijnswerk waar vooral moet
worden genoemd het Rode Kruis
en de hierbij behorende Welfare
aktiviteiten. Op het moment van
voorbereiden van deze
Nieuwsbrief krijgt Marion het
flesje wijn nog namens de PVGE
aangeboden.

Momenteel geen foto beschikbaar.
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INTERmezzo

AFDELINGSNIEUWS (vervolg)
Opgeven e-mail adres

door Bert Cornelissen

D

Vakantie gemopper

e Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar waardoor de leden vaak niet tijdig
kunnen worden geïnformeerd over activiteiten en evenementen die voor
senioren in de afdelingsvereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
interessant zijn.

I

Wij willen dit verbeteren door u de mogelijkheid te bieden om via e-mail door
onze evenementen commissie op de hoogte te worden gesteld van dergelijke
evenementen en activiteiten. Het betreft hier ook evenementen en/of
activiteiten die door andere organisaties dan onze eigen afdeling worden
georganiseerd. Bijvoorbeeld activiteiten die worden georganiseerd door
SeniorenBelang Heeze-Leende-Sterksel of Geldrop-Mierlo.
Het aantal e-mail berichten dat u van ons ontvangt zal beperkt zijn omdat de
evenementen commissie selectief te werk zal gaan. Ook zal uw e-mail adres
door ons niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Verder wordt de
informatie per e-mail zodanig verstuurd dat u de adressen van de overige
ontvangers van dezelfde e-mail niet te zien krijgt.

Een ding is me wel duidelijk geworden daar, die honderd miljard zien we
nooit meer terug en over een paar jaar is of Griekenland uit de EU verdwenen
of de euro bestaat niet meer. Waar ik dit op baseer? Als je de infrastructuur
van dat land bekijkt en bekijkt wat er de laatste 20 jaar veranderd is, zie je
nauwelijks verschil. Als je daarentegen naar Spanje kijkt, zie je dat die enorm
geïnvesteerd hebben in autowegen, spoorwegen en industrie.

Wilt u van deze nieuwe informatievoorziening gebruik maken, stuur dan een
e-mail naar joopvanden.akker@gmail.com. Vermeld in deze e-mail uw
volledige PVGE lidmaatschapsnummer(s) en de tekst “opgave e-mail
berichtgeving”.

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: Jos von Reth, Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop,
 040 – 286 0000.
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■

k ben net terug van een vakantie in Griekenland. Ik moest nog wat extra
euro's naar die arme mensen brengen, de sloebers! Het was er gruwelijk
heet. Zo heet dat we van armoede een auto hebben gehuurd omdat we niet
met z’n vieren in de koelkast pasten. Daarom hebben we maar een auto met
airco genomen.

Het geld in Griekenland vloeit in de zakken van de happy few volgens
Italiaans concept. Ik denk dat zowel nu als bij de invoering van de euro slecht
uitgewerkte afspraken zijn gemaakt en ook nu vrees ik voor het ergste. Een
gebrek aan concrete afspraken over de besteding van het geld en dat verwijt
kan onze voormalige kandidaat president van de EU in zijn zakken steken.
Vriendelijk volk die Grieken overigens maar alleen niet voor dieren. Ik heb
daar het nodige portie dierenleed moeten verwerken. Katten worden nog wel
gevoederd door deze of gene maar honden zijn daar behoorlijk de klos. Aan
een metertje touw gebonden in de volle zon (40C) en geen water, onder de
vlooien en niemand durft er wat van te zeggen. Bang voor ruzie met de
buren. Bah, Bah!
Als ik dit schrijf zitten de verkiezingen er weer op. Verkiezingen! Wat een
misleidend woord, we mogen een stem uitbrengen maar kiezen doen ze in
Den Haag wel voor ons. Ik heb de laatste twee weken voor de verkiezingen
geen TV meer kunnen zien. Ik werd compleet misselijk van het verkiezingsgebral en onfatsoen. Deze shows zijn niet nodig want een oud spreekwoord
zegt “een vos verliest wel zijn haren maar nooit zijn streken”. Dus ik stem
maar op mijn gevoel, dat is meestal het beste.
Is het u ook opgevallen? De geweldige slagkracht van ons demissionaire
kabinet. Eerst kunnen ze niets beslissen en nu ze eigenlijk niets meer te
zeggen hebben, jassen ze het ene na het andere besluit erdoor. De oppositie
staat er bij en kijkt er (niet) naar. Ik dacht dat die momenteel toch de 
15

meerderheid hebben of kan het kabinet ons zo risicoloos een loer draaien?

BELANGENBEHARTIGING
Lezing Dementie, óók onze zorg!

Zo genoeg gemopperd en nu genieten van een mooie zomeravond en
morgen barbecuen met de familie, lekker koud biertje erbij en lekker fikkie
stoken. Vind ik leuk!
Ik wens u allen een mooie zomer toe en een gezellige vakantieperiode.

Als je vergeet dat je wat vergeten bent hoef je je dan nog geen zorgen te maken?
Maakt u zich ook wel eens zorgen dat u iets vergeet of dat u opeens ergens
even niet op kunt komen? Bent u dan benieuwd hoe het is gesteld met uw
geheugen of dat van uw partner of ouder?
Vergeetachtigheid is iets waar bijna iedereen wel eens last van heeft.
Dementie echter komt veel minder vaak voor, maar is wel het schrikbeeld
voor vele ouderen.
Maar wat is het verschil tussen normale vergeetachtigheid en Dementie?
Welke kansen en risico’s loop je als je ouder wordt en de ziekte Dementie
kunt krijgen?

■

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

Iedereen wil graag op een prettige wijze ouder worden, maar niets is zeker
als het om je gezondheid gaat. Daarom is het van belang goed geïnformeerd
te zijn. Wat kun je doen en wat moet je niet doen. En als het niet gaat zoals
we graag willen, wat zijn de wegen om geïnformeerd te worden of om bijtijds
hulp te vragen.

Wist u dat…






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

De lokale gezamenlijke ouderenorganisaties willen u graag uitnodigen om
tijdens het drinken van een kopje koffie of thee nader te informeren over het
plezierig oud worden als uw geheugen u in de steek laat.
Noteer vast een van de onderstaande data:

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, e-mail 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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Mierlo:
6 oktober in de Vliegert in Mierlo, aanvang 10.00 uur
Heeze, Leende en Sterksel:
13 oktober in de Valentijn in Sterksel, aanvang 14.00 uur
Geldrop:
15 oktober in het Kruispunt in Geldrop, aanvang 10.00 uur
Deze uitnodiging wordt van harte ondersteund door onze
Gemeentebestuurders, ouderenorganisatie, Stichting Alzheimer en vele
andere organisaties die belast zijn met de zorg en verpleging van mensen
met de ziekte Dementie.
Laat dit óók uw zorg zijn! En kom!.
Projectgroep Dementie, óók onze Zorg!

■

Joop van den Akker ■
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Activiteiten kalender 2010 / 2011

NIEUWS VAN DE CLUBS

De activiteitenkalender 2010 / 2011 bevat alle bijzondere clubactiviteiten in
onze afdeling. Het overzicht zal ook op onze website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

6 september

Bridge Heeze

Opening nieuwe
bridgeseizoen “’t Overslag”

6 september

Bowling Mierlo

Start nieuwe bowlingseizoen
“Pin Down”

20 december

Bridge Heeze

Kerstdrive “’t Overslag”

December

Jeu de Boules

Kersttoernooi “’t Buutje”

Mist u nog bijzondere activiteiten van uw club in bovenstaand overzicht,
meldt dit dan aan het bestuur van uw club. Met één simpel e-mailtje van de
voorzitter of secretaris van uw club naar de redactie (gerard.wilmink@tiscali.nl)
staat de aangemelde clubactiviteit in de eerstvolgende Nieuwsbrief.
■
PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

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. Waasdorp 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 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
pvgeweb@antony.heywood.nl

Bowlingclub “Pin Down”

H

et zomerseizoen loopt tot 6 september. Bij voldoende deelname (tot nu
toe elke week!) is er maandags bowlen van 17.00 tot 19.00 uur in de
Brug in Mierlo. Iedereen kan meedoen (ook niet-leden). Wel even van
tevoren aanmelden bij Kees Büthker 040 – 286 3631 of bij Jan v.d. Noord
040 – 280 2189.
De start van het nieuwe bowlingseizoen is op maandag 6 september om
17.00 uur in de Brug in Mierlo. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vervoer
kan geregeld worden.
Nadere informatie
Onze al 6 jaar bestaande bowlingclub “Pin Down” kan nog best enkele
nieuwe leden gebruiken! Bowlen is echt een fijne sport en de leden zien elke
week weer reikhalzend uit naar de maandag.
Ja, wij spelen op maandag en wel van 17.00 tot 19.00 uur in “De Brug” in
Mierlo. Waarom zo’n rare tijd vraagt menigeen zich af. Het antwoord is
verrassend eenvoudig. Een uur bowlen is te kort en twee uur bowlen is
normaal onbetaalbaar. Maar tussen 17.00 en 19.00 uur gelden gereduceerde
tarieven zodat wij met een gunstige contributie uitkomen.
Bowlen is een uitstekende sport voor ouderen. Je bent goed bezig en toch is
het niet echt vermoeiend. Ballen zijn er in velerlei gewichtsklassen, ook heel
lichte.
Dat leeftijd geen belemmering is blijkt wel uit het feit dat we verschillende
leden van boven de 70 jaar hebben.
Kom eens vrijblijvend en gratis kennis maken!
Geeft u op bij C. Büthker 040 – 286 3631 of bij J.v.d. Noord 040 – 280
2189 of beter nog, kom gewoon eens kijken op maandagavond om 17.00 uur
in “De Brug” te Mierlo. Vervoer kan altijd geregeld worden.
Kees Büthker
Voorzitter
■
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Jeu de Boules clubkampioenschap 2010

Nieuwe club bloemstukken / tuinieren

O

p donderdag, 10 juni j.l. speelden we weer voor de grote beker van het
clubkampioenschap.
Het weer werkte niet mee, daarom speelden we binnen. Zoals gewoonlijk
was er weer goed voor de inwendige mens gezorgd en na afloop van het
intensieve sporten werd er gezellig nagepraat.
Het is wel te merken dat we allemaal wat beter op de buut mikken want het
verschil in punten tussen nummer 1 en ex equo 2 is minimaal:
1ste prijs mevrouw Jet van Stiphout met een telling van + 15 op de score en
6 punten.
2de prijs mevrouw Lena Maas en de heer Piet Lammers ieder met + 14 score
en 6 punten.
De voorzitter feliciteerde de winnaars van harte en wenste iedereen wel
thuis.
We kunnen nog vier belangstellenden verwelkomen op maandag en
donderdagmiddag om 13.20 uur in de zaal aan de Linze naast Schonmoeder
en de sporthal. We hebben reserve ballen zodat je eerst kunt proberen of het
jouw sport wel is.
Ingezonden door Guusje Bouwmeester ■
Line Dance ‘The Country Jewels’

M

Rectificatie
Naar aanleiding van het verslag van de jaarvergadering van 19-02-2010 is
een vervelende onduidelijkheid ontstaan. In het verslag wordt als mogelijke
nieuwe clubactiviteit genoemd het maken van bloemstukjes e.d. in het BWIgebouw aan het St. Jozefplein. Twee dames, mevr. Lubbecke en mevr.
Rozendal, hebben zich volgens het verslag spontaan aangemeld als
vrijwilligster voor deze nieuwe clubactiviteit.
Mevr. Rozendal heeft ons echter laten weten dat zij zich niet heeft
aangemeld voor het maken van bloemstukjes. Dat was zeker niet haar
bedoeling maar haar idee was veel meer een nieuwe activiteit tuinieren.
Dit is bij de secretaris niet goed overgekomen waarvoor onze welgemeende
excuses.
Voor de goede verstandhouding; bij tuinieren kunnen we denken aan
compost maken, grondsoorten bespreken, tuinaanleg en onderhoud, stekken
en zaaien, planten uitwisselen cq ruilen, tuinen bezoeken, etc.
Iets voor u?
Een nieuwe clubactiviteit is pas levensvatbaar als er voldoende trekkers en
potentiële leden zijn. Daarom hierbij het dringende verzoek of de mensen die
belangstelling hebben voor het maken van bloemstukjes, e.d. dit kenbaar
willen maken bij Guusje Bouwmeester,  040 – 286 7722.
Gaat uw belangstelling echter meer uit naar een clubactiviteit tuinieren, laat
dit dan s.v.p. even weten aan Marianne Rozendal,  040 – 787 6626.
■

et ingang van 1 juni 2010 is de functie van secretaris van "The Country
Jewels" overgenomen door Corry Waasdorp, Raamveld 37, 5665 SZ
Geldrop,  040 – 285 4001. Het e-mail adres is
cwaasdorp@onsbrabantnet.nl
Namens het bestuur wens ik haar veel succes toe in het vervullen van haar
nieuwe functie.
Tevens willen wij natuurlijk Jeanne Sanders, die deze functie ruim zes jaar
heeft vervuld, hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor haar toewijding en
inzet voor onze club.
Guus Kurvers
Voorzitter
■
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EVEN TERUGBLIKKEN
Hartstilstand en gladiolen

E

r bestaat een spreekwoord “De dood of de Gladiolen”.
Eigenlijk betekent dit spreekwoord “Liever dood dan verliezen.”
Voor mij werden dit de gladiolen, want gedurende mijn Trekzakspel ter
begeleiding van “Annie en Beppie” tijdens het PVGE Lentefeest op 28 mei jl.
in de Dreef, dacht Magere Hein mij even te komen halen. Hij had echter niet
gerekend op de vrienden om mij heen, de staf van de Dreef en de
dokterspost op de hoek.
Zelf heb ik niets meegekregen wat er op dat moment gebeurd is. Wel weet ik
dat ik op dat moment mijn lievelingslied “Rose of my Heart” speelde.
Op de spoedeisende hulp van het Sint Annaziekenhuis kwam ik weer tot mijn
positieven. Daar vertelde men mij wat er gebeurd was. Een hartstilstand!
Ik heb toen de gladiolen heel goed vastgehouden. Terwijl ik dit schrijf ben ik
gast in het Sint Annaziekenhuis waar men van plan is bij mij, om herhaling te
voorkomen, een ICD (mini defibrillator) in te bouwen. Magere Hein moet dan
toch nog maar even wachten.
Een dankbaar gevoel naar al die lieve mensen, die mij zo goed geholpen
hebben, zal ik nog lang blijven koesteren.
De Harmonicaspeler: Jan Wansink ■
Midgetgolfmiddag 29 juni 2010

M

ama mia! Wat was het warm of beter
gezegd heet tijdens de
midgetgolfmiddag georganiseerd door de
Evenementencommissie in nauwe
samenwerking met onze midgetgolfclub ‘de
Putters’. Het aantal aanmeldingen was
teleurstellend laag (10 personen) maar de
wegblijvers hebben absoluut wat gemist!
Iedereen ontving twee bonnetjes voor een
drankje en na de onderlinge kennismaking
werd er eerst gezellig een half uurtje
gekletst. Maar toen werd het toch tijd om te
beginnen. Herman Middelkamp verdeelde
de spelers in groepjes. De clubleden deden
ook mee en gaven op elke baan waar nodig
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technische en tactische tips. De oh’s en
ah’s waren niet van de lucht en er werd
smakelijk gelachen als een balletje weer
eens alle kanten uitvloog.
In de pauze was de frisdank niet aan te
slepen want iedereen weet dat senioren
met dit hete weer voldoende moeten
drinken. Daarna voor de liefhebbers –
allemaal! – nog een rondje en tot besluit
weer drinken, lachen, vers fruit van Thea
eten en ervaringen uitwisselen. Zo rond vier uur ging iedereen warm maar
voldaan weer terug naar huis. Midgetgolf is top!
■
Lentefeest 28 mei 2010

E

indelijk was het zover. De eerste
keer dat we in onze afdeling gewoon
een leuk feest was georganiseerd.
Zonder speciaal thema, nee gewoon een
middag gezellig samen zijn met goede
muziek, optredens en leuke activiteiten.
Oorspronkelijk zou het feest al in maart
plaatsvinden maar door diverse
oorzaken moest het worden verschoven
naar eind mei. De organisatie kwam door de vele mei vakanties aardig in de
problemen. Maar vooral door de geweldige inspanning van Thea Ottenheim
en haar team kwam alles uiteindelijk toch in orde.
En hoe! De ruim 80 gasten kregen een
zeer afwisselend programma
voorgeschoteld. Vanaf de binnenkomst
met twee lakeien zat de stemming er
meteen goed in. De Senior Jazzmen,
helaas zonder hun zangeres, speelden
gedurende de hele middag enthousiast.
Diverse mensen waagden een aantal
keer een dansje op de vloer. Gelijktijdig
was er in de Funzaal een activiteitenprogramma bestaande uit Tai chi en koersbal. Degenen die zich daarvoor
hadden ingeschreven genoten met volle teugen. Iets geheel anders was de
wijnproeverij. Proeven, vragen stellen en nog eens proeven. De wijn-experts
van Vinho Portugal uit Mierlo hadden voor iedereen tijd en aandacht.
23

In de pauze was er ruimschoots de tijd
voor de “hartige hapjes op z’n Brabants”
uitgeserveerd door Hanna Geervliet en
haar vrijwilligers. De pauze act van de
Dekselse Dames viel ook bij de meeste
gasten erg in de smaak.
Na de pauze werd het normale het
programma weer hervat. Gedurende de
hele middag was onze goochelaar Hans
Koopmans aan de diverse tafels met
veel succes bezig met zijn kaarten trucs.
Je zit er bij en je snapt er niets van. Heel knap!

Hier is het!

Aan het eind van de middag met ook
nog een demonstratie Line Dance was
er nog een slotoptreden van de
Dekselse Dames onder begeleiding
van Jan Wansink op de trekharmonica.
En toen gebeurde er iets vreselijks wat
een onmiddellijk einde maakte aan het
verder zeer geslaagde feest; Jan zakte
in elkaar. Hartinfarct! Door snel en
adequaat handelen van in eerste
instantie de medewerkers de Dreef is

Koersbal: spannend, hé!

Wijnproeven: Portugese wijn, lekker!

zijn leven gered.
De door de gasten ingevulde enquête gaf het Lentefeest gemiddeld een 8 als
waardering. Voldoende aanleiding voor het bestuur om aan de evenementen
commissie te vragen om volgend jaar weer een Lentefeest te organiseren.
Maar dan wel eind maart. Dus tot volgend jaar op het tweede Lentefeest van
de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
■

Koersbal: deskundig uitleg

Deksels: wat een dame!

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

Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 2de kwartaal 2010
aanmeldingen:
16 leden
opzeggingen/vertrokken:
5 leden
overleden:
3 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 30-06-2010

956
Nieuwe leden
April:

Mei:

Juni:

Hr. G. den Braven (gastlid)
Hr. en mevr. R. Baden
Mevr. J. van Bommel
Hr. J. van Gogh

Helmond
Heeze
Heeze
Geldrop

Hr. en mevr. G. van Veen
Hr. J. Slijpen
Hr. C. Popeijns

Heeze
Geldrop
Geldrop

Mevr. M. van Doorne
Mevr. J. de Ruijter
Mevr. van Glabbeek
Mevr. C. Geboers
Hr. en mevr. Th. Neijts
Hr. J. v.d. Burgt

Geldrop
Geldrop
Leende
Geldrop
Geldrop
Geldrop

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.

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

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

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

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

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

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

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

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