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Van de redactie

VAN DE BESTUURSTAFEL

Wat vliegt de tijd! Alweer een nieuwe
Nieuwsbrief met opnieuw een zeer
gevarieerde inhoud. Nog steeds in
het vertrouwde jasje want het
nieuwe logo is nog niet klaar.

Uw voorzitter gaat er vandoor. Het is mooi geweest. En hij wenst u veel
sterkte voor de komende maanden! Voor deze komende maanden bent u
bestuursloos, althans wat de voorzitter betreft. Maar er blijven wel enkele
bestuursleden op hun post, zodat de PVGE Geldrop-Mierlo en HeezeLeende wel blijft draaien.

De 2de Nieuwsbrief van dit jaar bevat
weer een grote diversiteit aan
artikelen. Naast een uitgebreid
verslag over de belangenbehartiging
in Heeze-Leende is er weer veel
clubnieuws inclusief het
reisaanbod van de Reisclub
(inschrijven voor de reis naar
Cattolica voor 15 augustus).

Over “het draaien” van de afdeling gesproken: in het bestuur hebben we de
laatste tijd gediscussieerd over het versterken van de centrale activiteiten.
Tot nu toe worden er weinig centrale evenementen georganiseerd; er zijn
daarentegen een groot aantal goed draaiende clubactiviteiten. Maar we
willen graag wat meer centrale activiteiten organiseren om ook de leden
te bereiken die niet bij een club zijn aangesloten. Een aftrap vormt de
lezing die we in de herfst denken te organiseren over erfrecht en meer in
het bijzonder successiebelasting. Iets wat soms vervelende gevolgen kan
hebben voor de achterblijvende partner bij overlijden van de andere
partner. We denken er aan om meer lezingen en korte bezoeken in de
omgeving aan bijzondere evenementen te gaan organiseren. Die zullen
natuurlijk ook van een ontspannend karakter zijn.

Attentie: Het Bestuur zoekt dringend
actieve PVGE (club)leden voor de
cursussen Reanimatie en Belastingadviseur. Ook voor het organiseren
van centrale activiteiten/evenementen
worden vrijwilligers gezocht.
Zonder actieve vrijwilligers zijn we
niets en kunnen we niets!
Ouderenparticipatie = Meedoen!
Dus als u interesse heeft, reageer!
De redactie wenst u veel leesgenot
en alvast een prettige vakantie.
De sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is:
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Het bestuur wil hierbij graag ondersteuning hebben en daartoe een
evenementencommissie opzetten. U leest daarover elders in deze
Nieuwsbrief meer en mocht u hierover wat meer willen weten dan is een
telefoontje naar één van de bestuursleden altijd welkom (uw voorzitter is
er tijdelijk vandoor).
Verder vindt u in deze Nieuwsbrief een overzicht van wat er deze herfst
zoal plaatsvindt. Een aantal zaken zijn van typisch bestuurlijke aard: de
bijeenkomst met de penningmeesters en die met de clubvoorzitters. Op
beide vergaderingen zullen we van gedachte wisselen over hoe we op
termijn de vermindering ven de gemeentelijke subsidies moeten gaan
opvangen. De penningmeester geeft u in deze Nieuwsbrief alvast wat
getallen (zoals penningmeesters dat altijd doen).
Ik hoop in het september nummer aandacht te kunnen geven aan
belangenbehartiging. Dat hangt mede af van de reacties die zijn
ontvangen op de oproep voor de training van belastingadviseurs – zoals
elders in deze Nieuwsbrief opgenomen – alsook de wijze waarop onze
“belangenbehartigers” in het bestuur in de toekomst een ondersteunende
rol zouden kunnen gaan spelen.
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Zoals aangegeven ga ik er nu vandoor. Samen met mijn vrouw. Ik vlucht
naar Vancouver in Canada voor een vakantie waaraan ik in mijn jeugd
niet zou hebben durven denken. De emigranten die ik toen naar Canada
heb zien vertrekken, werden uitgezwaaid met het idee “die zien we nooit
meer terug”. Het is wel de bedoeling dat u mij terugziet.
Ook u een goede vakantie gewenst (voorzover al niet genoten) en diegene
onder ons waar de gezondheid niet optimaal is: sterkte en vooral
beterschap.
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444

Ledenmutaties
Van 1 februari tot en met 30 april
hebben zich aangemeld 30 leden
hebben opgezegd / zijn vertrokken 8 leden
zijn overleden 4 leden
Het totaal aantal leden van onze afdeling is per 30 april 2007

889

Nieuwe leden
Hr. en mevr. v.d. Broek Hr. Brugmans
Mevr. Heuvel
Mevr. v.d. Heijden
Mevr. Van Deurzen Hr. Reulen
Hr. en mevr. Nuijts
Mevr. v.d. Reek
Hr. de Groot
Hr.en mevr. Tournoy
Mevr. v.d. Wiel
Hr. Verbeek
Mevr.Bergmans-Bouman Hr. Rooijackers
Hr. Vossen
Mevr. v.d. Harst-Boon
Mevr.van Schaik
Hr. v. Roosendaal
Hr. en mevr. Koffeman Hr. en mevr. v.d. Wiel Hr. en mevr. Smits
Hr. en mevr. Kastelijn Mevr. Stravers-v.Spaandonk

Verlaging van gemeentelijke subsidies
Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende is een nieuwe
subsidieverordening opgesteld en aangenomen door de beide
gemeenteraden. Als gevolg hiervan zullen de subsidies aan instellingen,
verenigingen, stichtingen etc. verlaagd worden. In de pers hebben we
regelmatig kennis kunnen nemen van de financiële problemen bij beide
gemeenten. De met veel tamtam aangekondigde plannen voor de bouw
van een nieuw gemeentehuis voor de gefuseerde gemeente Geldrop-Mierlo
werden in de ijskast gezet toen plotseling een tekort van € 3 000 000
bleek te gaan ontstaan. Ook de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende wordt geconfronteerd met een verlaging van de tot nu toe
ontvangen subsidiebedragen. Meteen na het ontvangen van de brief met
de bijgestelde bedragen hebben we een bezwaarschrift ingediend, maar
met een beroep op de door de gemeenteraad bekrachtigde nieuwe
subsidieverordeningen werd ons bezwaar afgewezen.
Wat houdt een en ander nu concreet in? In een overgangssituatie van
twee jaar vermindert de totale subsidie van beide gemeenten in 2008 van
€ 4538 tot € 3684. In 2009 daalt de subsidie verder naar € 3337 en bij
ongewijzigd beleid zal de subsidie vanaf 2010 en volgende jaren € 3000
bedragen. Een beduidende verlaging dus.
Overvallen door deze gebeurtenissen zijn we echter niet. Inmiddels is er
een reserve gevormd om in ieder geval voor het jaar 2008 een ongewijzigd
beleid te kunnen voeren.
In de loop van het jaar zal het bestuur van de vereniging zich, in
samenspraak met de voorzitters en penningmeesters van de
activiteitenclubs, beraden over het te voeren beleid op langere termijn.
J. Verhagen, penningmeester
7 mei 2007

We heten de nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij snel de
weg naar de diverse activiteiten en clubs zullen vinden.
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BELANGENBEHARTIGING
Kooprecht Philips Myshop
De PVGE heeft met de Myshop (voorheen de Philips
Personeelswinkel) een overeenkomst gesloten om ook kooprecht te
verlenen aan leden van de PVGE zonder arbeidsverleden bij Philips.
Om artikelen in de Philips Myshop te kunnen kopen is een speciaal
pasje nodig. Dit pasje werd tot nu toe alleen verstrekt aan
medewerkers van Philips. Na pensionering kunnen deze
gepensioneerden hun pasje gewoon blijven gebruiken.
In deze situatie is nu verandering gekomen. Als PVGE-lid zonder
arbeidsverleden bij Philips kunt u voortaan ook gebruik maken van de
Philips Myshop.
Wanneer u als PVGE-lid zonder arbeidsverleden bij Philips ook in
aanmerking wilt komen voor dit kooprecht in de Philips Myshop, dan
moet u dat schriftelijk melden aan het secretariaat van de PVGE in
Eindhoven. Hiervoor kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier
dat in de laatste Schouw van 5 mei j.l. is afgedrukt. Hierop staat ook
het adres vermeld waar u het formulier naar toe moet sturen.
De Raad Welzijn Ouderen (RWO) in Heeze-Leende-Sterksel
De RWO heeft een prachtige nieuwe website. We hopen dat U verder
leest om iets meer over ons te weten te komen, maar de website bekijken
is ook een echte aanrader: www.rwoheeze-leende.nl.
Het volgende artikel is grotendeels ontleend aan deze website.
Wie zijn we? De Raad Welzijn Ouderen Heeze-Leende-Sterksel (RWO) is
een overkoepelende organisatie voor de senioren in Heeze-LeendeSterksel. In het bestuur zitten afgevaardigden van de lokale bonden voor
ouderen (KBO’s en PVGE) en het Vrijwilligers Organisaties Platform
(VOP). De RWO wil als belangenbehartiger van alle senioren in HeezeLeende-Sterksel het aanspreekpunt voor de gemeente zijn voor alle zaken
die met het ouderenbeleid te maken hebben.
Wat doen we? In de toekomst zullen senioren in toenemende mate en zo
lang mogelijk voor zichzelf moeten gaan zorgen. Om hierop voorbereid te
zijn moet beleid ontwikkeld worden voor zowel de zelfredzame, de
kwetsbare en de zorgafhankelijke ouderen.
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De RWO heeft in goede samenspraak met de gemeente Heeze-LeendeSterksel voorstellen gedaan voor het te voeren ouderenbeleid. Deze
voorstellen zijn verwoord in het Seniorenbeleidsplan “Aan de Slag”.
Daarin staan aanbevelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. In
september 2006 heeft de gemeenteraad dit Seniorenbeleidsplan
aangenomen als het gemeentelijke seniorenbeleid. Er vindt regelmatig
overleg plaats met de gemeente over de uitvoering van het beleid.
Hoe doen we dat? Om het Seniorenbeleidsplan handen en voeten te
geven heeft de RWO de Werkcommissie Implementatie
Seniorenbeleidsplan (WIS) opgericht. Binnen de WIS zijn meerdere
project- en werkgroepen actief op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
Tevens waren enkele leden van het RWO-bestuur op persoonlijke titel
benoemd tot lid van het gemeentelijk Kwaliteitspanel Het
Kwaliteitspanel hield zich onder andere bezig met de invoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Het in oprichting zijnde
Burgerparticipatiepanel, dat de WMO uitvoering blijvend zal begeleiden,
kan ook op onze deelname rekenen.
Twee keer per jaar, in april en oktober, organiseert de RWO een
SeniorenContactOverleg (SCO), een bijeenkomst waar alle senioren
worden geïnformeerd en zelf kunnen vertellen wat zij willen. Voor de SCO
bijeenkomsten worden ook de organisaties uitgenodigd die in het belang
van de senioren werkzaam zijn.
De eerstvolgende SCO bijeenkomst is op 26 oktober 2007. We denken aan
een snuffelmarkt met allerlei “meedoe” activiteiten op het gebied van
Bewegen voor ouderen. Tijd en plaats worden nog nader bekend gemaakt.
Om het Seniorenbeleidsplan tot uitvoering te brengen, zal de RWO zeker
ook een beroep moeten doen op tal van maatschappelijke organisaties,
instellingen, verenigingen, het bedrijfsleven en uiteraard de senioren zelf.
WIS. De WIS (Werkcommissie Implementatie Seniorenbeleidsplan) is een
onderdeel van de Raad Welzijn Ouderen.
De WIS moet er voor zorgen dat de beleidspunten zoals die in het
Seniorenbeleidsplan staan ook daadwerkelijk als beleid worden
overgenomen door de daarvoor in aanmerking komende partijen. De WIS
zal er op toezien dat die partijen dat beleid in acties, maatregelen en
daden omzetten.
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Het Seniorenbeleidsplan is het resultaat van heel veel praten en denken
met de andere bewoners van onze gemeente over de onderwerpen wonen,
zorg en welzijn. Het plan geeft dan ook veel aanzetten en oplossingen om
het leven van senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn te
verbeteren en te veraangenamen. Alle aandachtspunten van het
Seniorenbeleidsplan zijn overzichtelijk bijeengebracht in een schema: het
49-puntenplan.

Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo via de SBG-M

De belangrijkste partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de
realisatie van het 49-puntenplan zijn de gemeente, de grote en kleine
leveranciers van woonaccommodaties, zorg en welzijn en de senioren zelf.

De WMO Raad is een project van de SBG-M. Diverse groeperingen hebben
reeds afgevaardigden als lid of leden voor de WMO raad kandidaat gesteld.
De WMO raad moet een afspiegeling zijn van de totale samenstelling van
de leefgemeenschap in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is geen raad van
alleen ouderen. Diverse stichtingen zoals de Gehandicapten, Minima en
Wijkverenigingen maken deel uit van de nieuwe raad. De SBG-M heeft 2
afgevaardigden, de heren J. Timmermans en P. Sleegers, in de WMO
Raad. De volledige samenstelling van de WMO Raad zal in de volgende
Nieuwsbrief worden opgenomen.

Huidige projecten. Actiepunten uit het 49-puntenplan die op dit
moment ter hand zijn genomen zijn:
Wonen
 Maken woonvisie
 Grondbeleid
 Revival van “Blijvend thuis in eigen huis”
 Boekelse situatie
 Bevorderen levensloopbestendig bouwen
Zorg en welzijn
 Meldingen voor klachten en ongemakken
 Meldingen van ongewenste situaties en overbodige regels
 Ontmoetingsplaatsen voor senioren
 Consultatiebureau voor senioren
 Vervoer en mobiliteit
 Domotica

Hoe staan de zaken ervoor? Allereerst, het onderlinge overleg wordt als
positief ervaren. Maar de resultaten zijn voor de buitenstaanders nog niet
duidelijk zichtbaar. Waarom niet? De diverse partijen komen eerst naar
de overlegtafel met hun ideeën alvorens men met deze ideeën naar buiten
komt. Deze werkwijze wordt als een grote winst ervaren.

Wat teleurstellend is dat de bijeenkomsten, georganiseerd door de WMO
projectgroep van de gemeente Geldrop-Mierlo in samenwerking van de
SBG-M, nauwelijks bezocht worden door de bewoners van de gemeente
Geldrop-Mierlo.
Oproep. Voor de themagroepen, Wonen/Veiligheid. Ruimtelijke ordening,
Welzijn en Zorg/Dienstverlening, zoekt de SBG-M kandidaten die op basis
van kennis de plannen van o.a. de gemeente Geldrop-Mierlo, beoordelen
en adviseren. Interesse? Aanmelden bij het secretariaat s.v.p.
Joop van den Akker

Actiepunten die zijn gerealiseerd

Valpreventie voor Senioren

Klussendienst: per 1-1-2007 functioneert de klussendienst voor HeezeLeende-Sterksel. Dit is het resultaat van een nauwe samenwerking van
de RWO met de hulpdienst St. Maarten.

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de zorgbehoefte van
senioren wordt veroorzaakt door fysiek ongemak als gevolg van vallen,
zich stoten en uitglijden. Preventie is ook hier het beste medicijn. Goede
voorlichting over mogelijke maatregelen is dus van groot belang.

Hoe kunt u meedoen? Op verschillende terreinen worden door de WISwerkgroepen allerlei activiteiten ontwikkeld. Als u daar ook een bijdrage
aan wilt leveren, kunt u voor achtergrondinformatie en aanmelding terecht
bij de voorzitter van de WIS, Willem Heemskerk,  040 – 206 15 88,
e-mail: wat.heemskerk@hetnet.nl
8

In het kader van de belangenbehartiging van senioren is de PVGE
afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende van plan om hier regelmatig
aandacht aan te besteden.
De volgende keer kunt u hier meer over lezen.
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Gemeentelijk Loket WMO
De PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende speelt tot op heden
samen met de andere ouderenbonden een actieve rol bij de inrichting van
het gemeentelijke WMO beleid. Nu de WMO een half jaar in werking is,
zijn we erg benieuwd naar de eerste praktijkervaringen met het
functioneren van de WMO in onze twee gemeentes.
Daarom het volgende verzoek: heeft u op- of aanmerkingen die het
functioneren van het Loket WMO in uw gemeente kunnen verbeteren,
laat u ons dat dan svp weten.
Bij voorkeur schriftelijk, aan:
Voor Heeze-Leende-Sterksel:
Mevr. W. Veenis, Heipoldersstraat 47 5591 KA Heeze
Voor Geldrop-Mierlo:
Dhr. J. van den Akker, Schepenenstraat 77, 5663 GH Geldrop
CURSUSSEN
Ouderen-Adviseur Belastingopgave
Veel senioren hebben problemen bij het invullen van hun jaarlijkse
belastingopgave. Temeer daar de fiscus nu vraagt dit elektronisch te doen.
Verschillende seniorenorganisaties hebben dit probleem onderkend en
willen senioren die daarom vragen de helpende hand bieden. Het gaat hier
om de categorie senioren met een bruto inkomen lager dan ca € 30 000.
Diegene die deze hulp aanbiedt moet over voldoende basiskennis beschikken
om deze doorgaans eenvoudige belastingaangiftes te kunnen afhandelen.
De PVGE biedt – in samenwerking met de ANBO – de mogelijkheid aan
haar leden een cursus te volgen bij de belastingdienst om deze basiskennis te
verwerven dan wel te verbreden. Het ligt in de bedoeling deze cursus dit
najaar opnieuw te laten plaatsvinden. Onderzocht wordt nog om de cursus op
twee niveaus te geven te weten een cursus op elementair niveau (voor zeer
eenvoudige aangiftes) en een voor deelnemers die reeds over enige kennis
beschikken (bijv. die hun eigen en wat gecompliceerdere belastingaangifte
zelf verzorgen). Deze laatste groep deelnemers kan dan senioren
assisteren bij het invullen van de wat moeilijkere aangiftes.
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Het volgen van deze cursus impliceert dat u andere senioren van onze
vereniging, die daarom vragen, wilt helpen bij het invullen van hun
belastingbiljet. Veelal zijn dit senioren die de 80 al zijn gepasseerd.
Mocht u in het volgen van een dergelijke cursus geïnteresseerd zijn dan
kunt u uw interesse kenbaar maken voor 15 juli 2007 bij onze secretaris
Christine v.d. Brom (040 – 285 5217, e-mail cvdbrom@hetnet.nl). U
wordt dan na de zomervakantie verder geïnformeerd over hoe een en
ander zal worden georganiseerd.
Herhaalde Oproep Cursus Reanimatie
Het bestuur van onze afdeling is van plan om in het najaar weer een
cursus reanimatie te organiseren voor de leden van onze clubs. Ook zal er
een herhalingscursus worden georganiseerd voor hen die de cursus al
eerder hebben gevolgd. Wilt u uw kennis actueel houden en het diploma
rechtsgeldig laten blijven, meldt u dan aan voor deze herhalingscursus.
U krijgt geen persoonlijke uitnodiging. Beide cursussen zijn voor de leden
van onze clubs gratis.
Aanmelden voor één van beide cursussen kan bij het secretariaat tot
uiterlijk 30 september 2007.
Christine van den Brom
 040 – 285 52 17
cvdbrom@hetnet.nl
De Nieuwsbrief
De redactie prijst zich gelukkig met een aantal “vaste correspondenten” die
voor de Nieuwsbrief interessante artikeltjes schrijven. Wat de redactie echter
node mist zijn ‘spontane’ artikeltjes van de PVGE (club)leden zelf. De
Nieuwsbrief is uw blad, dus ook uw gedachten, vragen, wensen, op- of
aanmerkingen en belevenissen zijn van harte welkom. Elk blad kent een
rubriek “Ingezonden Brieven” of “Meningen van lezers” dus waarom wij niet?
Een goed voorbeeld in deze Nieuwsbrief is het verslag van de groepsreis
naar de Weerribben door een van de deelnemers (Joop Camerlink).
U kunt uw stukjes altijd kwijt bij de Redactieleden Gerard Wilmink en
Evert Yntema (zie het colofon aan het begin van deze Nieuwsbrief).
De Redactie
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EVENEMENTEN
Opzetten Evenementen Commissie
Het bestuur wil graag meer aandacht gaan geven aan het organiseren van centrale
activiteiten en daartoe een evenementen commissie opzetten.
De meeste andere PVGE afdelingen hebben al een dergelijke commissie. Zoals het
woord al aangeeft is het de bedoeling dat deze commissie jaarlijks een aantal
evenementen organiseert. De voorzitter van de commissie zal deel gaan uitmaken
van het bestuur.
De te organiseren activiteiten zullen een divers karakter hebben zoals het
organiseren van een discussiemiddag over een gemeentelijk onderwerp waarbij de
belangen van senioren ter sprake komen, het houden van lezingen over een
cultureel onderwerp, het organiseren van bezoeken aan een tentoonstelling, etc.
De lezing over erfrecht, die dit najaar zal worden gehouden, is een voorbeeld van
een dergelijke activiteit. Zie voor verdere details over deze lezing de aankondiging
elders in deze Nieuwsbrief. Ook ons jubileumjaar in 2008 vormt een goede
gelegenheid om wat meer centrale activiteiten op de rit te zetten.
Wij zouden het fijn vinden als enkele leden ons willen helpen bij het vormgeven aan
deze activiteiten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter
( 040 – 224 04 44) of één van de andere bestuursleden (zie het colofon aan het
begin van deze Nieuwsbrief).
Lezing erfrecht
In oktober 2007 zal de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende een lezing
voor haar leden organiseren aangaande het nieuwe erfrecht en de
successiebelasting. In de Nieuwsbrief van begin september en via de website zullen
wij u daarover nader informeren (datum, aanvangstijd en plaats).

REIZEN
Reisclub CIVIO van onze afdeling, organiseert samen met reisorganisatie EMA te
Valkenswaart een:
Meerdaagse reis van 10 t/m 20 september a.s.
11-daagse reis naar CATTOLICA - ADRIATISCHE RIVIÈRA in Italië.
De reissom bedraagt
€ 765,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer
€ 200,00
Bij de reissom is inbegrepen:
– de reis per luxe touringcar voorzien van bar, toilet en airco
– de verzorging op basis van halfpension tijdens de gehele reis
– alle kamers voorzien van douche, wc, telefoon, föhn, kluisje, airconditioning en tv
– welkomstdrankje
– ¼ liter witte of rode wijn en ½ liter water bij alle diners
– de excursies (geen entrees, met uitzondering van genoemde entrees)
– lift Urbino
– entree zoutmuseum Cervia
– Nederlands sprekende gids op dag 4 en 6
– entrees Ravenna, Basiliek San Vitale, Tombe van Galla Placidia en Basiliek
Sant’Apollinare Nuovo
– het afscheidsdiner
– de diensten van uw chauffeur/reisleider
U kunt zich hiervoor uiterlijk tot 15 augustus aanmelden.
Najaars-dagtocht op donderdag 11 oktober a.s.
Een boottocht van MAASTRICHT naar LUIK.
De Reissom bedraagt:
€ 52,00
Hierbij zijn inbegrepen:
– de buskosten
– de boottocht
– koffie/thee met vlaai aan boord
– het diner
– attentie voor de chauffeur
Tot uiterlijk 1 september worden aanmeldingen in behandeling genomen.
N.B. Voor alle reisen geldt dat inschrijvingen van reisclubleden het eerst aan bod komen.
Voor inlichtingen: E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 39 40, e-mail: reisclub.CIVIO@chello.nl
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INSCHRIJFFORMULIER REIZEN

□
□

11-daagse reis naar CATTOLICA, Italië op 10 september 2007
dagreis boottocht MAASTRICHT-LUIK op 11 oktober 2007

Hokje □ aankruisen als u wenst deel te nemen
Naam:

Aantal:

Adres:

Lidnummer:

Pc+Plaats:

Tel. nummer:

Inleveren bij E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 39 40, e-mail: reisclub.CIVIO@chello.nl



Kort verslag groepsreis naar de Weerribben op 27 april 2007
Er zijn van die groepsreizen die je begint met:
eens kijken wat dat nou oplevert.

De terugweg langs grote aantallen nieuwe windmolens en een smaakvol diner in een
leuke omgeving in de Harskamp en een chauffeur die zijn vak zo goed onder de knie
heeft door bijvoorbeeld files te missen.
Logisch dat er bij navraag geen enkele wanklank te horen was.
Begrijpt een ieder, dat we nu al uitkijken naar de volgende tocht?
Joop Camerlink

Nou, naar de Weerribben, héél wat.
Bij het instappen ’s morgens proefden we met
z’n allen dat we met elkaar op stap gingen.
Alles werkte mee zoals het weer; geen files
(alleen een kleintje op de terugweg). Een zeer
goed verzorgde lunch op de Weerribben in een gezellige omgeving. De rondvaart
werd met een prima uitleg vergezeld, door een
schipper met tonpraterskwaliteiten. Die kan zo naar
Brabant komen.
Wie wist dat aan rieten daken zoveel vast zit? De
teelgrond, het onderhoud daarvan, de zorg en moeite
voor zoveel hectaren rietbegroeiing die met één
nachtvorst in mei geheel verloren kan gaan!
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NIEUWS VAN DE CLUBS

Jeu de Boules Club ’t Buutje – eerste vrouwelijke kampioen

Bridgeclub Op Dreef Geldrop
De bridgeclub bestaat dit jaar 17 jaar. Op 13
december 1990 werd deze opgericht.
Op donderdagmiddagen wordt gespeeld in Sociaal
Cultureel gebouw “de Dreef”
bij het Winkelcentrum in de Coevering.
Vanaf het begin werd duidelijk dat de bridgeclub een
belangrijk uitgangspunt koesterde namelijk
“Gezelligheid is troef”. Er wordt slechts twee keer per
jaar met het “mes op tafel” gespeeld....
Twee keer, een keer wanneer de overbekende
Paasbrunch wordt verzorgd en de tweede keer bij het
Kerstdiner.
Door de medewerking van de leiding en de
vrijwilligers van “de Dreef” kunnen onder eigen
regie twee bijzondere evenementen worden
georganiseerd.
We spelen nu in de nieuwe Dreef. De
accommodatie is mooier geworden, ruimer,
moderner. In de zaal wordt niet gerookt. Natuurlijk
was het even wennen. De verwarming moest nog ingesteld worden maar we voelen
ons er nu helemaal thuis.
De club gaat behoorlijk met zijn tijd mee want de uitslagen worden tegenwoordig,
praktisch dezelfde dag, doorgemaild via de computer door de wedstrijdleider Henk
van Egmond.
Ondanks het feit dat de meeste clubs een zekere teruggang in het ledental moeten
accepteren is de belangstelling voor onze club weer groeiende. We hebben op dit
moment het afgesproken maximum aantal leden van 64 weer bereikt.
Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om even te
informeren bij Henk van Egmond  040 – 285 1140
naar een opengevallen plaats of melden dat U op de
wachtlijst gezet wil worden.
Harry Lefferts
Voorzitter
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Donderdagmiddag, 26 april 2007, traden we aan voor ons jaarlijks clubkampioenschap.
Volgens een van te voren gepland schema speelden we drie partijen met een
wisselende samenstelling wat de pret nog groter maakte.
Je kunt met “goede” of met minder goede samen- en tegenspelers te maken krijgen.
De banen zijn goed of slecht, net hoe goed jou boule over de baan rolt, 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 een
verklaring voor, maar het ligt niet aan ons, wij gooien goed!
We speelden buiten onder een stralende zon en met wisselende samenstelling en
allemaal heel goed gehumeurd.
Er was natuurlijk gezorgd voor drankjes en hapjes. De dames van de Lammen Errem
zorgden uitstekend voor onze natjes en onze PR-vrouw met wat assistentie voor de
hapjes en dat allemaal onder een stralend blauwe hemel. Je werd er helemaal vrolijk
van. Na een zinderde strijd over drie partijen en een gespannen afwachten van de
uitslag, won, tot onze grote verwondering en vreugde, de eerste vrouwelijke
kampioen van onze vereniging, Nelleke Mommers
de trofee en wel met drie punten voorsprong op
onze tweede man, Michel Sanders. Op de gedeelde
derde plaats stonden Bert van de Kerkhof en Wil
Sanders, ook geen kleine jongens die een aardige
boule kunnen gooien.
We kijken terug op een bijzonder geslaagde, sportieve
en zonnige middag en gaan op naar onze uitgestelde
jubileumviering op vrijdag 27 juli aanstaande.
Guusje Bouwmeester – van Gerwen, Secretaris
Rikken
De Rikclub is opgericht op 14 oktober 1999 en telt momenteel 14 enthousiaste
leden. Er wordt elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het BWI gebouw
aan het St. Jozefplein 2 gerikt aan drie of vier tafels, afhankelijk van het aantal leden
dat aanwezig is. Er wordt niet gerookt in de zaal. De koffie staat altijd klaar. Verder
wordt er eens per jaar een gezellig etentje georganiseerd.
Omdat er altijd leden zijn die willen kaarten en omdat de vakanties altijd verspreid zijn,
kennen we geen vakantiestop. Met veertien leden zijn we een van de kleinere clubs binnen
onze PVGE afdeling. We kunnen dus nog wel enkele nieuwe leden gebruiken. Graag zelfs.
Dus heb je interesse, bel dan voor informatie naar Joke van der Velden  040 - 285 2482
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Activiteiten kalender PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Hierbij vindt u de eerste aanzet van een (jaar)overzicht van alle bijzondere
gebeurtenissen binnen onze afdeling. De redactie realiseert zich dat dit overzicht nog
verre van compleet is. Mist u iets, laat het ons dan weten.
Het overzicht zal ook op onze Website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

5 juli

Bridgen

Start zomerbridge bridgeclub ‘Op Dreef’

27 juli

Jeu de Boules

Feestavond 20-jarig jubileum ‘’t Buutje’

9 augustus

Bridgen

Vervolg zomerbridge bridgeclub ‘Op Dreef’’

10 september

Reizen

11-daagse reis naar Cattolica

15 september

Nieuwsbrief

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2007-3

13 september
28 september
september/
oktober
oktober
11 oktober
19 oktober
oktober/
november

Bridgen
Bestuur PVGE/
Clubs

Openingsdrive competitie bridgeclub ‘Op Dreef’
Penningmeester overleg

Cursussen

Cursus belastingadviseur voor ouderen

Evenementen/
lezing

Lezing nieuwe erfrecht en successierechten

Bestuur PVGE/
Clubs

Clubvoorzitter overleg

Reizen

Boottocht van Maastricht naar Luik

Cursussen

Cursus Reanimatie voor clubleden

november

Rikken

Jaarlijks etentje van de Rikclub

november

Bestuur PVGE

Contactmiddag met de nieuwe leden

13 december

Bridgen

Kerstdiner/drive bridgeclub ‘Op Dreef’

15 december

Nieuwsbrief

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2007-4

17 december

Bridgen

Kerstdrive bridgeclub ‘’t Overslag’

8 februari 2008

Bestuur PVGE

Algemene ledenvergadering 2007

INFORMATIE CLUBS
Biljarten ‘Niks Wert’
Jeu de Boules ’t Buutje’
maandagmorgen in DC St. Jozefplein
maandag- en donderdagmiddag in de
T. Tulp  040 – 286 20 22
Linze. Mevr. G. Bouwmeester
 040 – 286 77 22
Bridge ‘Op Dreef’
donderdagmiddag in De Dreef
H. van Egmond  040 – 285 11 40

Bridge ‘’t Overslag’
maandagmiddag in D’n Toversnest in
Heeze
P. van der Kroon 040 – 226 37 56

Midgetgolf ‘de Putters’
Klaverjassen
dinsdagmiddag golfbaan golfclub “Geldrop” dinsdagmiddag in DC St. Jozefplein
H. Middelkamp  040 – 286 21 54
J. Geervliet 040 – 280 04 75
Line Dance ‘The Country Jewels’
woensdagmiddag in De Dreef
Guus Kurvers 040 – 285 25 51
Quilten
maandagmiddag in DC St. Jozefplein
Mevr. R. de Roos 040 – 286 22 53
Reizen
E. Yntema 040 – 286 39 40

Rikken
woensdagmiddag in DC St. Jozefplein
Mevr. J. Van der Velden
040 – 285 24 82

PC-Soos
vrijdagmiddag in Strabrechtcollege, Dwarsstraat, Geldrop
G. Dekker 040 – 285 62 56
Bowlingclub “Pin Down”,
maandagvond in "De Brug", Mierlo
C. Büthker 040 – 286 36 31

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.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat te
melden. Secretariaat: Christine van den Brom, Schoutstraat 25,
5663 EX Geldrop.  040 – 285 52 17.
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