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Webadres: www.pvge-geldrop.nl

VAN DE REDACTIE

H

et merendeel van de redactieleden is ondertussen weer terug van de
vakantie. De mogelijkheid om vakantie te houden buiten het hoogseizoen
is één van de voordelen van gepensioneerden. Daar maken we, ieder op zijn
eigen manier, dan ook volop gebruik van. Voor de thuisblijvers was er altijd
nog sport op de TV. Eerst tennissen op Wimbledon en op het moment dat we
dit artikel schrijven is er dagelijks een live reportage van de Tour de France.
En straks is er weer voetbal. Geen wonder dat de tijd zo snel gaat.
Maar goed, we zijn weer met nieuwe energie gestart met de tweede helft van
het PVGE jaar en het eerste tastbare resultaat is deze nieuwe Nieuwsbrief. U
vindt hierin, zoals u van ons gewend bent, weer alle informatie over de
gebeurtenissen van de afgelopen en komende maanden. Trouwens, hebt u
de laatste Schouw al gelezen? Hierin presenteert onze afdeling zich aan de
gehele PVGE gemeenschap. Onze voorzitter, Pieter Groenveld, heeft hier
veel energie en tijd in gestoken. Het resultaat mag er zijn.
Gezocht. De kwaliteit van onze website www.pvge-geldrop.nl is nog steeds
niet om over naar huis te schrijven. Gebrek aan tijd en capaciteit is hiervan
de hoofdoorzaak maar de redactie wil dit structureel gaan verbeteren.
Daarom zouden we heel graag een webredacteur, verantwoordelijk voor de
inhoud van de website, aan ons redactieteam willen toevoegen. Wie voelt
zich geroepen? Stuur een mailtje naar gerard.wilmink@tiscali.nl en we
nemen contact met u op.
Het aantal abonnementen op de Nieuwsflits groeit gestaag. Wilt u voortaan
de Nieuwsflits 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”.
Inhoudsopgave
Evenementen
Van de Bestuurstafel
Afdelingsnieuws
Nieuws van de clubs

Blz. 4
Blz. 8
Blz. 9

Voorlichting

Blz. 14
Blz. 18

Even terugblikken

Blz. 20

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief in oktober is woensdag 28 september 2011!
■
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Aankondiging Wandelen in Mierlo (26-08-2011)
Evenementenkalender 2011

H

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

Augustus

26-08

Evenement: Sport & spel
Wandelen met gids in Mierlo

September

30-09

Evenement: Kunst & cultuur
Lezing ‘Het andere Iran’ door John Peeters

14-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

19-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-4

04-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

November

25-11

Evenement: Vrijwilligersmiddag
Bezoek Boerenbond museum

December

09-12

Kerst activiteit
Kerststukje(s) maken (?)

Oktober

D

e evenementencommissie dacht deze keer waarom gaan we niet eens
wandelen? Er zijn in onze gemeente bijzondere gebouwen die veel van
onze leden waarschijnlijk niet (her)kennen. Er is contact gezocht met de
heemkundekring Myerle in Mierlo. De heer Rinie Weijts van deze vereniging
was direct bereid om ons bij deze wandeling te begeleiden en uitleg te
geven. Kent u bijvoorbeeld Huize Karelstein en de mansardedaken in de
Kerkstraat?
De wandeling is ongeveer 3 kilometer lang en begint bij het Oude Raadhuis
in Mierlo (zie foto). Tegenover dit gebouw is voldoende parkeergelegenheid.
De maximale groepsgrootte is 25 personen. We verwachten u om 13.45 uur
en de wandeling start om 14.00 uur. Wel makkelijke schoenen aantrekken.
Onderweg of na afloop (dat weten we nu nog niet) is er gelegenheid om op
eigen kosten wat te drinken.
We gaan uit van eigen vervoer. Als u in uw auto een paar andere leden wilt
meenemen, kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
De wandeling is dus op vrijdag 26 augustus a.s. De deelname is gratis voor
leden van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Er kunnen
maximaal 5 introducés deelnemen (1 introducé per lid).



Aanmeldingsformulier Wandelen in Mierlo (26-08-2011)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem graag 1 introducé mee (doorhalen indien niet van toepassing).
Ik wil wel 1 / 2 leden meenemen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Formulier zo spoedig mogelijk opsturen naar Gerard Wilmink, Nimrodel 5,
5663 TE Geldrop. U kunt ook mailen naar pvge.evenementen@gmail.com
Denk erom, vol is vol! Aangezien er wel kosten worden gemaakt,
verwachten we wel dat u komt als u zich heeft aangemeld!
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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
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

Aankondiging lezing Het andere Iran (30-09-2011)

V

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
pvgeweb@antony.heywood.nl

erbaasd, verrast en opgetogen, dat werd John Peeters uit Best steeds
meer, toen hij met zijn vrouw Geertje een rondreis maakte door Iran.
Iran? Het land van die vreselijke ayatollahs, dat verderfelijke regime dat
vrouwen onderdrukt en de gevangenissen volstopt met onschuldige burgers?
Ja, maar ook het land waar de mensen vriendelijker en gastvrijer zijn dan
elders, spontaner en geïnteresseerder. Waar steden baden in kunst en
schoonheid, parken in de woestijn waterrijker en poëtischer zijn, moskeeën
kleur- en bloemrijker zijn dan waar dan ook en de overblijfselen van de 20
eeuwen oude Perzische cultuur indrukwekkend én ontroerend zijn.
Het komt niet zo vaak voor dat een land en de mensen die je bezoekt zo
volledig anders zijn dan het beeld dat je ervan hebt. Daarom wil het PVGE-lid
John Peeters uit Best u graag op vrijdag 30 september meenemen op reis
door dit bijzondere land en in woord en vooral beeld laten zien wat wij op tv
en in kranten niet te zien krijgen: een land dat veel weg heeft van een aards
paradijs..... (als het huidige regime zou zijn verdampt).
De lezing is dus op 30 september 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 gratis voor leden van de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende en bedraagt € 2,- voor introducés (maximaal 2 introducés per PVGE
lid). Een gratis consumptie (koffie of thee) is bij de entree inbegrepen. ■
Aanmeldingsformulier lezing ‘Het andere Iran’ (30-09-2011)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 1 / 2 introducé(s) 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
U ontvangt geen bevestiging van de inschrijving. Aangezien er wel kosten
6
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VAN DE BESTUURSTAFEL

om je terug van vakantie en word je geconfronteerd met je verleden:
teveel e-mails met nog meer “te veel” attachments. Voor weken
leesvoer! De enige reactie op zo’n moment is dan ook om de uitknop van je
PC in te drukken, op je racefiets van het mooie weer te gaan genieten en met
de buurman het glas te heffen omdat hij je grasveld prima heeft weten te
onderhouden.
Maar in de loop van de week dwingen de al eerder gemaakte afspraken je om
de e-mail box toch maar weer aan te spreken om de verschillende afspraken
of vergaderingen voor te bereiden. En omdat je dan vrij veel informatie in
korte tijd doorneemt krijg je een aardige bloemlezing van wat er speelt: de
pensioen perikelen, de onbetaalbare (?) ziektekosten, de financiële crisis die
maar blijft rondwaren, de gemeentelijke bezuinigingsperikelen. Al deze
problemen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de huidige financiële
middelen niet toereikend zijn om ons huidig welvaartsniveau te handhaven.
Een beeld dat past in een boek dat ik in mijn vakantie heb gelezen en dat min
of meer een vervolg vormt op het rapport van de club van Rome uit 1972. Wij
krijgen te maken met de eerste signalen van schaarser wordende
grondstoffen zoals bijv. fosfor wat zich vertaald in duurdere voedingsmiddelen
omdat fosfor essentieel is voor de productie ervan. Deze situatie wordt dan
nog versterkt door het hoge consumptieniveau dat we ons in de afgelopen
decennia hebben veroorloofd en daardoor teveel schulden hebben gemaakt.
Dit alles zal op de een of andere manier moeten worden recht getrokken en
wat uiteindelijk betekent het aanhalen van de buikriem. Ook als senioren
krijgen we hier mee te maken of beter gezegd hebben we hier al mee te
maken. Voorbeelden hiervan zijn het niet meer kunnen indexeren van de
pensioenen omdat aandelen en obligaties t.g.v. de financiële crisis niet meer
het noodzakelijke rendement leveren en de verlaging van de AOW
(partnertoeslag) om de staatshuishouding op orde te brengen.
Ik ben hierboven met zevenmijlslaarzen door een complex maatschappelijk
probleemveld gelopen waarmee ik heb getracht aan te geven dat een aantal
problemen mijns inziens veeleer van structurele aard zijn dan incidenteel.
Naar mijn mening zullen we hier de komende jaren in toenemende mate mee
te maken krijgen. Dit zal het maatschappelijke gebeuren sterk gaan
beïnvloeden. Als seniorenvereniging kunnen we een duidelijke rol spelen door
er voor te zorgen dat in de verschillende overlegorganen onze belangen op
evenwichtige wijze worden behartigd bij de welvaartsvermindering die ook
voor ons zal optreden. En daar kunnen wij als seniorenvereniging dan nog
8

een behoorlijke positieve noot aan toevoegen door de verschillende
ontspanningsmogelijkheden die wij aanbieden.
Dat waren dan wat overpeinzingen na een zonnige vakantie en waaraan,
hoop ik, de komende maanden nog veel zonnige dagen worden toegevoegd.
Een volgende keer weer wat meer over de PVGE zelf.
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444 ■
AFDELINGSNIEUWS
Ledenwerfactie

D

e PVGE wil graag nog verder groeien. Dit geldt natuurlijk ook voor onze
afdeling. Op dit moment hebben we inclusief de gastleden precies 963
leden. Het bestuur heeft nog steeds als doel om het magische aantal van
duizend (gast)leden te bereiken.
Hoe groter de PVGE is, des te beter kunnen we bij de verschillende
overheden opkomen voor uw belangen. Daarom maken we u graag attent op
de bon die is afgedrukt in de laatste Schouw (2011 nr. 4) op pagina 19. Met
deze bon ontvangt u voor ieder nieuw lid dat u aanbrengt een exemplaar van
de verzenbundel ‘Torenhaan’ of een VVV cadeaubon ter waarde van € 5,-.
Help uw vereniging en motiveer andere 50-plussers om ook lid te worden van
de PVGE.
Steuntje in de rug 2011

D

e Rabobank Dommelstreek kent tegenwoordig het sponsorfonds
‘Steuntje in de rug’ voor steun aan lokale verenigingen. Leden van de
Rabobank ontvangen automatisch een oproep om in oktober hun stem uit te
brengen op de club(s) die ze een warm hart toedragen. Het lidmaatschap
van de Rabobank is volledig gratis!
Uw PVGE afdeling heeft het voornemen om in 2011 ook aan deze sponsoractie
mee te doen om zodoende de financiën wat te versterken. Uw bestuur doet hierbij
een oproep aan alle PVGE leden in onze afdeling die al bankieren bij de
Rabobank om ook lid te worden van de Rabobank Dommelstreek. Op deze
wijze kunt u in oktober ook meestemmen om uw PVGE financieel te ondersteunen.
Jan van Gogh (penningmeester) ■
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Lintjesregen 2011

Gezinus (74) en Joke (64) Dekker, Geldrop-Mierlo

e afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende is trots op het feit dat ook
dit jaar twee van haar leden benoemd zijn tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

In Geldrop woont een bijzonder echtpaar. Gezinus en Joke zijn al jaren zeer
gemotiveerde vrijwilligers. Het begon allemaal bij de Christelijke
Korfbalvereniging Rust Roest in Eindhoven. Hier hebben ze elkaar namelijk
leren kennen. Het is dan ook geen wonder dat deze club een grote rol in hun
beider leven is blijven spelen. Gezinus heeft in het korfballen zowat alles
gedaan wat je kunt bedenken en Joke deed nauwelijks voor hem onder.
Binnen de PVGE is Gezinus vooral bekend van zijn vele werk voor de PCsoos ‘de Muis’. Hij is een enthousiaste docent en de inspirator voor de
clubleden om de mogelijkheden op de PC te leren kennen en toe te passen.■

D

De gedecoreerden zijn:
1. Gezinus Dekker, Geldrop-Mierlo
2. Joke Dekker-van der Gaarden, Geldrop-Mierlo
Namens het Bestuur hebben Jos von Reth en Gerard Wilmink het echtpaar
opgezocht en een boeket bloemen aangeboden. Beiden verrichten al vele
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 de heer en mevrouw Dekker van ganser harte met hun benoeming.
Proficiat!
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INTERmezzo

SERVICES EN KORTINGEN
door Bert Cornelissen

Komkommertijd

H

et is momenteel komkommertijd. Meestal is dat een rustige periode
waarin er niets gebeurd maar als je een beetje reuring in de tent wil
hebben moet je iets verzinnen.

Kortingen

L



Ik zou een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief maar juist vanwege de
komkommertijd heb ik daar deze keer geen tijd voor.
Ik heb het ontzettend druk met mijn komkommers, sla en tomaten in bad te
doen en met groene zeep duchtig af te schrobbenen. Zojuist hoor ik dat ik de
taugé en de kiemgroentes ook nog moet doen. Zojuist komt mijn vrouw
binnen met alternatief voedsel omdat we de groenten niet meer vertrouwen.
Ze is naar de Chinees geweest en heeft een paar loempia’s meegebracht. Ik
had liever iets van de fritesboer gehad maar ik heb de hamburgers ook maar
in het verdachtenbankje gezet. Voor mij voorlopig geen hamburgers meer.
We gaan het eens over een compleet andere boeg gooien. We hebben er
een almanak bij gepakt. En we gaan alles benaderen vanuit de spreuken. Ik
heb er al een paar voor u verzameld.

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…






Regent het in mei dan is april voorbij





Voer geen oorlog, voer de eendjes





Ik hou van groen! Dan mag je tenminste doorrijden



Wie niet rookt, drinkt of auto rijdt is een belastingontduiker



Dat is er met de paplepel ingeslagen!

Zo dat was het dan. Ik moet nu stoppen want er komt weer een lading
komkommers aan!

eden van de PVGE ontvangen op vertoon van hun PVGE lidmaatschapskaart bij diverse bedrijven in onze afdeling korting.

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

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



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

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Joop van den Akker,
040 – 285 7296.
12
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NIEUWS VAN DE CLUBS

D

Club activiteitenkalender 2011

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

Activiteit

Omschrijving

18 augustus

Jeu de Boules

Uitwisseling met JBC Stiphout

8 december

Jeu de Boules

Kersttoernooi “’t Buutje”

14 december

Line dance

Kerstviering “The Country Jewels”

19 december

Bridge Heeze

Kerstdrive “’t Overslag”

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! ■
Mammie aan ’t Internet
Onze moeder was een schat.
Die kookte, naaide, dagelijks bad.
Nimmer was haar iets te veel.
Ieder kreeg op tijd zijn deel.
En vader kreeg voor ieder klusje
Altijd weer een dankbaar kusje.
’s Avonds rustig bij de haard,
’s Zondags lekker appeltaart.
Helaas, ’t is over met de pret:
Mammie is aan ’t Internet.
Nog steeds is pappie in de weer,
Maar hij krijgt geen kusje meer,
Zit vaak zielig bij de buis.
Mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart,
’t is Hotmail, Dot Com, Apestaart.
14

Zelden is er warm te eten,
Haar kookkunst is ze mooi vergeten.
Internetten uur na uur,
Eten trekken uit de muur.
Een bal gehakt en een kroket,
Want mammie is aan ’t Internet.

Tennissen bij de PVGE?

V

ele senioren zijn gelukkig nog goed gezond en op diverse gebieden
actief zowel binnen als buiten de PVGE. Binnen de PVGE zijn veel leden,
op dit moment ruim 40%, actief in één of meer van de twaalf activiteitenclubs
in onze afdeling. Buiten de PVGE betreft het vaak ondersteuning in de zorg
maar ook sporten zoals wandelen, (kampeer)vakanties, golven en tennissen.
De vraag die in het Bestuur opkwam was, zou het niet mogelijk zijn om in
onze afdeling een senioren tennisclub op te richten? Met als doel om in de
zomerperiode, b.v. van mei tot en met september, één keer per week gezellig
buiten een balletje te slaan. Groepsgrootte ongeveer 12 tot 16 personen.
Alvorens verdere stappen te ondernemen zouden we graag van u willen
weten of hiervoor überhaupt interesse bestaat.
Dus als u belangstelling heeft om samen met andere PVGE leden één keer
per week gezellig buiten te tennissen, stuur dan s.v.p. een mailtje naar
pvge.enquete@gmail.com met uw vragen c.q. commentaar en uw PVGE
lidnummer.
In de volgende Nieuwsbrief zullen we u informeren over de uitkomst van
deze enquête.
Namens het Bestuur
Gerard Wilmink
Clubcoördinator ■
Jeu de Boules club ’t Buutje.
25-jarig jubileum

Laatst verloor ze duizend yen,
Poker spelend met Dzjapaen.
En een man uit San Francisco
Wil nu met haar naar de disco.
Ze deed zich voor als een jonge meid
En nu raakt ze hem niet meer kwijt.
Pappie gaat alleen naar bed,
Want mammie is aan ’t Internet!
Ingezonden door: Hr. H. Schuurs ■

O

p 13 mei vierden wij ons 25-jarig
jubileum in De Dreef te Geldrop. We
begonnen met een druk bezochte receptie
gevolgd door een koffietafel. Hierna begon
de feestavond. Hieraan werd deelgenomen
door 80% van de leden en hun introducés.
De avond werd opgeluisterd door de Senior Jazzmen. Menigeen maakte een
dansje. Tijdens een pauze werd een bestuurswissel doorgevoerd zoals
afgesproken in de jaarvergadering. Met een mooie toespraak en een fles
“gezondheid” ►
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Informatie PC-soos “de Muis”

I

n november 2002 zijn we met deze activiteit gestart. Het
doel van de PC-soos is om oudere, beginnende PC’ers
over de drempel te helpen door ze bekend en vaardiger te
maken met het werken met de computer.


Het oude bestuur

Het nieuwe bestuur



werd afscheid genomen van de voorzitter Harrie van Gog. Voor zijn vrouw
Annie een mooie bos bloemen. Tevens werd het nieuwe bestuur voorgesteld
onder leiding van onze nieuwe voorzitter Guusje Bouwmeester. Daarna ging
het feest door tot middernacht. Al met al kunnen we terug kijken op een
geslaagde avond met vele leuke reacties.



Het Clubkampioenschap
Donderdagmiddag, 9 juni, traden we aan voor ons jaarlijkse
clubkampioenschap. Veertig leden hadden zich ingeschreven voor dit
evenement. Volgens een van te voren gepland schema speelden we drie
partijen met een wisselende samenstelling.
Je kunt met “goede” of met minder goede teamleden en tegenspelers te
maken krijgen. De banen zijn goed of slecht, net hoe goed jouw boules over
de baan rollen, het ligt niet aan jou manier van gooien natuurlijk. Teveel of te
weinig grint, te warm of teveel wind, blaadjes of stokjes of te grote steentjes.
Noem het maar op, er is overal wel een verklaring voor, maar het ligt niet aan
ons, wij gooien gewoon goed!
We speelden buiten onder een stralende zon en alleen daarom al waren allen
goed gehumeurd. Er was natuurlijk gezorgd voor drankjes en hapjes. Dit was
weer uitstekend gedaan door de dames o.l.v. Lia Hertogh. Het was gezellig
en we hadden veel plezier.
Na een zinderde strijd over drie partijen en een gespannen afwachten op de
uitslag werd als kampioen uitgeroepen Francien Zwegers. Zij ontving de
wisselbeker. Tweede werd Toon Sloots gevolgd door Antoon Bijsterveld,
Harrie van Gog en Jet van Stiphout.
We kijken terug op een geslaagde, sportieve en zonnige middag.
Mocht u na het lezen van dit alles denken dat lijkt me wel iets, schroom dan
niet contact op te nemen met Lia Hertogh  040 – 212 1141 of met Sjef van
Grootel  040 – 283 8170.
■
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€

Elke vrijdagmiddag van 13.45 - 16.00 uur (uitgezonderd de
schoolvakanties) in het Strabrecht college, ingang Dwarsstraat.
De middag starten we met “Vraagt u maar” en proberen we een
antwoord te vinden op brandende, actuele vragen uit de thuissituatie.
Daarna pakken we een nieuw onderwerp bij de kop of komen terug op
een al eerder besproken onderwerp. Daarbij passeren de meest
gebruikte/bekende programma’s de revue, van Word en Excel tot Email en Internet en van beeldbewerking tot telebankieren of andere
nuttige of leuke programma’s.
Dit alles gebeurt op een ontspannende, gezellige manier. Daarom is
de naam ook veranderd van PC-club naar PC-soos.
De contributie is € 20,– per jaar. Om lid te worden moet u ook lid zijn
van de PVGE (contributie 2011 € 15,– per jaar).

Nieuwe leden (en met name dames) zijn op dit moment van harte welkom,
enige ervaring met het werken met de computer is gewenst. Hebt u dat nog
niet dan verwijzen we u graag naar “Senior Computer Hulp”. Dit is een helpen lescentrum dat cursussen verzorgt voor de beginnende computeraar.
Te bereiken via  040 – 286 1213.
Voor informatie over de PC-soos “de Muis” kunt u terecht bij Gezinus Dekker.
 040 – 285 6256 of via e-mail gezinus.dekker@onsmail.nl
■
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VOORLICHTING
Stop ouderenmishandeling

V

Als zorg aan ouderen ontspoort…
eel mensen nemen de zorg voor een partner, ouder, familielid of kennis
met de beste bedoelingen op zich. Ze willen klaarstaan voor hun naaste.
Maar soms worden de verzorgende taken te zwaar. Bijvoorbeeld omdat
iemand steeds verder in gezondheid achteruit gaat. Of omdat een verzorger
zelf te veel aan zijn/haar hoofd heeft. Het gevolg kan zijn dat een verzorger
een oudere dan geestelijke en/of financiële schade toebrengt of
verwaarloost. In veel gevallen gebeurt dit onbedoeld. Uit onmacht, onkunde
of onwetendheid.

I

KEN UW PLEKJE

n de vorige uitgave (april) van de Nieuwsbrief was geen nieuwe opgave
opgenomen maar we pakken de draad nu weer op met een originele
spiksplinternieuwe opgave.
De opgave luidt deze keer: waar in onze afdeling staat onderstaand
openluchtmeubilair?
Onder de inzenders van de goede oplossing wordt weer een VVV cadeaubon
ter waarde van € 10,– verloot.
Oplossingen graag voor 1 oktober 2011 per mail naar Joop van den Akker;
jwavdakker@onsmail.nl
■

Maar soms mishandelt iemand bewust. Bijvoorbeeld omdat hij of zij er
financieel beter van wil worden of kwaad is op het slachtoffer. Hoe dan ook:
in beide gevallen is sprake van mishandeling.
Één op de twintig zelfstandig wonende mensen van 65 jaar of ouder is
slachtoffer van mishandeling in de thuissituatie.
Als zorg aan ouderen ontspoort, kunt u terecht bij de Steunpunten Huiselijk
Geweld,  0900 – 126 2626 (5 cent per minuut).
De medewerkers luisteren naar uw verhaal en geven gericht advies en
informatie. U kunt daarom anoniem blijven.
Uit: de folder Stop ouderenmishandeling, uitgereikt op een trainingsavond
over dit onderwerp.
Gerda Bolt ■

Openluchtmeubilair om te relaxen?
Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 60 72
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was om zijn apparatuur in te stellen was er ruim
voldoende tijd om gezellig met wat vrienden of
bekenden bij te kletsen.

EVEN TERUGBLIKKEN
Lezing Staatsbosbeheer

H

et is iedere keer onzeker of de keuze voor een bepaalde activiteit van
de evenementencommissie bij onze leden aanslaat of niet. Bij de lezing
op 20 mei jl. over de grote brand op de Strabrechtse heide waren we er echt
van overtuigd dat er een grote opkomst zou zijn. Maar niets was minder
waar. Er waren helaas maar tien aanmeldingen zodat we genoodzaakt waren
om de lezing af te gelasten.
Oorzaak? Was de datum niet goed gekozen of sprak het onderwerp onze
leden toch niet aan? We weten het niet!
De evenementencommissie ■

Om twee uur begon de inleider zijn verhaal.
Tientallen schilderijen werden vertoond en de door
de eeuwen heen gebruikte symboliek toegelicht. Dit
alles werd mooi ondersteund met goed gekozen
klassieke muziek. De heer Verbeek toonde opnieuw
een uitbreide kennis van zaken en een prettige
manier van presenteren. Maar een aantal
toehoorders miste toch de echte bezieling zoals ze
zich die herinnerden van de lezing over ‘de grote drie’ in 2008. Toch vloog de
tijd om. Ook de boekjes met twee CD-ROM’s waren in een mum van tijd
uitverkocht.
Gerard Wilmink ■

Lezing Liefde en hartstocht in de muziek en kunst

O

p 24 juni jl. was er opnieuw een kunst & cultuur lezing in de Dreef in
Geldrop. De inleider was een oude bekende van de PVGE namelijk de
heer Toon Verbeek uit Eindhoven. Ditmaal stond de liefde en hartstocht in de
kunst centraal. Bijna veertig leden waren aanwezig en de verwachtingen
waren hoog gespannen. De koffie smaakte goed en terwijl de inleider bezig

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.

Boucher: Rustend meisje

Klimt: De kus

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.
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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Manet: Déjeuner sur l’herbe
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Bridgeclub “Op Dreef” 20 jaar jong (deel 3)
Lies en de “stopconventie”
e vorige keer heb ik U beloofd om iets te vertellen over Lies Hollenberg,
een lid uit de begintijd van de club en haar anekdote tijdens het bridgen.
Een verhaal dat past in de geschiedenis van 20 jaar Bridgeclub “Op Dreef”!
Even voor de niet-bridgers het volgende:
Bridgen is een kaartspel dat zijn charme krijgt door een biedmethode die met
een min of meer vastgesteld systeem (een conventie) informatie doorgeeft
over de kaarten die de “maat” in haar of zijn hand heeft. Bridgen – een brug
slaan.
Het gaat erom hierdoor op voorhand in te schatten hoeveel slagen je samen
met je maat kunt maken. Dat heet dan een contract.

D

Maar goed, ik geef hier geen bridgeles maar de inleiding was voor het
volgende van belang. Lies was een uiterst serieuze vrouw met een groot
gevoel voor humor. Sportief. Ze trad niet op de voorgrond – maar als ze vond
dat er ergens iets gebeurde wat haar niet aanstond dan wist ze dit heel goed
kenbaar te maken.
Haar broer Jaap wist daarover mee te praten want menig keer wist ze heel
fijntjes Jaap te corrigeren. Over zijn roken hadden we het al eerder!
Lies speelde bridge en het volgende voorval moeten we vasthouden als
herinnering aan haar. Tijdens het bieden om een contract te verwerven was
op een gegeven moment duidelijk dat ze, Lies en haar maat, niet op “één
noemer” zaten. Iets wat in principe wel meer voorkomt bij bridgers. Ondanks
alle z.g. afspraken, allemaal behorende tot de sportieve regels, begrepen ze
elkaar niet. Na alle pogingen legde Lies op een zeker moment een STOP
kaartje. Dit is bedoeld om de medespelers duidelijk te maken dat ze attent
moeten zijn op een speciaal bod want het houdt een verandering in – een
belangrijke wijziging!
Haar maat en ook de tegenspelers waren daarover verbaasd en reageerden
meteen “Lies dat hoef je helemaal niet te doen, je verhoogt het bod niet”.
Reactie van Lies: Dat weet ik wel maar ik wil dat zij stopt – het bod is hoog
genoeg!
Complete verbijstering want dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat zal
duidelijk zijn – maar wel ludiek en iedereen heeft erom gelachen.
De Lies Hollenberg conventie was geboren!
Tot een volgende keer, Hannibal ■
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Jeu de boules club ’t Buutje

D

onderdag, 30 juni zijn we naar Ons Genoegen in
Lieshout gaan jeu de boulen. Het weer was ons
gelukkig goed gezind. We hebben het tot ongeveer 4 uur droog kunnen
houden en toen waren de meeste wedstrijden al gespeeld. Het is inderdaad
altijd een genoegen om een toernooi met Lieshout te spelen. Gemoedelijk
buiten, intussen elf banen, twee jaar geleden waren het er vier en een heel
ontspannen sfeertje. De uitslag: 1. Jan Staadegaard (L); 2. Nelly Mommers
(G); 3. Gerard van Kemenade (G); 4. Piet Swinkels (L); 5. Christien Biemans
(L) en 6. Martien Leijten (G).
Jullie zien het, Geldrop heeft het heel goed gedaan. Volgend jaar komen ze
weer deze kant op.
Kom ook eens een middagje kijken. Voor informatie, kijk op www.pvgegeldrop.nl. Of bel naar onze PR  040 – 212 1141 of  040 – 283 8170.
Guusje Bouwmeester - van Gerwen (vz) ■
Jaarlijkse fietstocht Line dance club “The Country Jewels”

D

e jaarlijkse fietstocht is dit jaar verreden op
woensdag 7 juli en was ook ditmaal uitgezet door
An Plekkenpol en Marijke Kurvers. Dames, hartelijk
dank.
De tocht voerde ons door het mooie Brabantse
landschap via de bossen richting Heeze, Leender Strijp
en via Soerendonk, Leende, Heeze weer terug naar
Geldrop. De afstand bedroeg zo rond de 40 km dus er
moest flink worden doorgetrapt.
Ook degenen die niet aan de
fietstocht hadden deelgenomen
maar na afloop rechtstreeks naar
het eindpunt kwamen, hadden alle
lof voor de sluiting van deze dag.
Die bestond uit "De Frietkraam"
waar iedereen naar hartelust frites
met 'n snack kon eten. De drank
was voor eigen rekening maar dat
mocht 'm de pret niet drukken
want de prijzen waren betaalbaar
23

INGEZONDEN BRIEVEN
Sollicitatie bij een notaris

E

en notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn akten af te stempelen.
En omdat op sommige formulieren wel 10 stempels nodig zijn, moet de
nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen.
De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten en de notaris vraagt of hij tot 10
kan tellen. Ja, natuurlijk, antwoordt de man, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ja goed, zegt de notaris, maar kun je dat ook vooruit? Nee, is het antwoord.
Ik heb hiervoor bij de NASA gewerkt en daar telden we altijd zo.
Niet geschikt! Ik wens u nog een prettige dag verder en stuurt u a.u.b. even
de volgende naar binnen.
De volgende sollicitant, als hij gevraagd wordt of hij tot 10 kan tellen zegt:
Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2.
Ja maar, kunt u niet van 1 tot 10 tellen in de normale volgorde? Nee, zegt de
man, ik ben postbode geweest en zo heb ik altijd geteld als ik de
huisnummers naliep.
Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b.!
in het LEV gebouw aan het St. Jozefplein. Een dag om wederom niet te
vergeten en voor herhaling vatbaar.
Nogmaals dank aan de organisatie incl. fotografe Diny Vinks en iedereen een
prettige vakantie toegewenst.
Guus Kurvers ■

De notaris weer, kunt u tot 10 tellen? De derde kandidaat: Zeker, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10.
Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt? Nou, bij de gemeente. Bij de
gemeente? Daar sta ik van te kijken. Zeg eens, niet dat het nodig is, maar
kunt u ook verder tellen dan 10? Maar natuurlijk, boer, vrouw, koning, aas!
Ingezonden door: Hr. G. Kurvers ■

Het Eindhovens Woordenboek.
Eindhoven heeft nu zijn eigen verklarend woordenboek, in het Eindhovens
Dialect! Weinig steden kunnen daarop bogen, maar wij hebben het! En dat
dankzij de enorme inzet van Hennie de Groot om ons dialect bekendheid te
geven én te behouden.
Volg onderstaande weblink en download gratis deze 41 pagina’s tellende
uitgave.
www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/number28820.asp
Geknipt uit: Eindhoven-in-beeld ■

INFORMATIE CLUBS

Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 2de kwartaal 2011
aanmeldingen:
17 leden
opzeggingen/vertrokken:
5 leden
overleden:
3 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 30-06-2011

963
Nieuwe leden
April:

Mei:

Juni:

Mevr. G. Beumer
Hr. en mevr. U. Biermann
Mevr. D. Poortvliet (gastlid)
Hr. en mevr. J. Sieben (gastleden)
Hr. J. Starmans
Hr. J. van Toor (gastlid)
Mevr. M. van Wijgerden

Geldrop
Geldrop
Nuenen
Nuenen
Heeze
Helmond
Geldrop

Mevr. G. Birza - Knapper
Mevr. Y. Bloemers - Geboers
Hr. G. Dillen
Hr. H. de Leeuw
Mevr. A. Verleg

Geldrop
Heeze
Geldrop
Geldrop
Geldrop

Hr. L. Gravendeel
Hr. G. Rieck
Mevr. M. Wildschut

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 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.

Biljarten ‘Niks Wert’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
T. Tulp  040 – 286 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON DE NIEUWSBRIEF
Driemaandelijkse uitgave van de PVGE Vereniging voor Senioren, afdeling Geldrop-Mierlo
en Heeze-Leende.
Redactiecommissie:
Joop van den Akker
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

