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Van de redactie

O

ns jubileumfeest en de
seniorenbeurs zijn afgelopen en
u hebt een mooie Schouw in kleur in
de bus gekregen met veel aandacht
voor het verleden van onze PVGE.
Uw bestuur is echter alweer volop
bezig met de (nabije) toekomst.
Resultaten: leest u maar het artikel
over de lezing over de Grote Drie
(blz. 15) en de oproep voor een
Kookclub (blz. 20).
De Reisclub heeft ondertussen de
dagreis naar Gent ook alweer achter
de rug. De overige reizen van dit jaar
staan nogmaals vermeld in deze
Nieuwsbrief.
In de rubriek Vacatures kunt u lezen
dat we grote behoefte hebben aan
nieuwe vrijwilligers om alles te
kunnen blijven doen voor onze
afdeling. Bij voorkeur zouden we
graag versteking willen hebben van
een paar ‘jonge’ senioren.

D

VAN DE BESTUURSTAFEL

e jubileum vieringen liggen al weer achter ons en gelukkig is dat niet
bepaald onopgemerkt gegaan. Het bestuur heeft veel positieve reacties
gekregen en de leden hebben ook de weg naar de beurs in het Evoluon
weten te vinden. Met het symposium zal de naam PVGE bij velen een goede
herinnering oproepen vooral ook voor de genodigden. Maar nu we de 25 en
60 jaar achter ons hebben gelaten is het best leuk eens te filosoferen over de
komende 25 en 60 jaar.
De afgelopen 60 jaar werden gekenmerkt door een steeds maar toenemende
welvaart met steeds betere voorzieningen. Dit werd mogelijk doordat energie
de letterlijke en figuurlijke motor werd die dit alles aandreef. Daarmee heb ik
dan ook tegelijk de achilleshiel te pakken: een dergelijke energie overvloed
zal er de komende 60 jaar niet meer zijn. De olievoorraden beginnen duidelijk
te slinken en de eerste gevechten om wie beheerst welke bronnen zijn
letterlijk begonnen. Er is nog wel een behoorlijke voorraad steenkool maar
dat is nog milieu onvriendelijker dan olie en dat onderstreept het tweede
probleem waarmee onze (klein)kinderen te maken krijgen: de opwarming van
onze aarde. Een elfstedentocht zal een nostalgisch gebeuren worden. Door
de opwarming zal het dan ook tot 24 januari 5941 duren voordat een
volgende tocht kan worden gehouden. Er zijn dan slechts 67 deelnemers
want bijna niemand beheerst nog de schaatskunst. Maar we zijn dan wel
enkele duizenden jaren verder. Als zeer schrale troost hierbij: onze achterachter .......kleinkinderen zullen ons voor de huidige opwarming zeer
dankbaar zijn omdat het daardoor in die volgende ijstijd minder koud gaat
worden.
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Als gevolg van deze twee grote problemen (energie schaarste en
opwarming) zal er tekort ontstaan aan verschillende basisvoorzieningen
bijvoorbeeld de voorraad drinkbaar water maar ook voedsel. Dat heeft op zijn
beurt tot gevolg dat hiervoor meer betaald zal moeten worden wat de
discussie zal verscherpen over wie krijgt wat voor deel van de beschikbare
middelen en voorzieningen. De vraag is dan ook welk deel dat de ouderen
hiervan krijgen; een groep die op grond van de leeftijd juist extra
voorzieningen vraagt. In hoeverre kan en wil de werkende groep mensen de
financiële middelen beschikbaar stellen d.w.z. een deel van hun inkomen
bestemmen voor de ouderen (het doet er daarbij in eerste instantie niet toe of
het over pensioenen of bijv. medische verzorging gaat). Hierover zullen de
senioren met de werkenden van gedachte moeten wisselen om tot een
eerlijke verdeling van de schaarse middelen te komen. Wel belangrijk is
►
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daarbij dat de senioren als gezamenlijke belangengroep optreden om op die
wijze een duidelijk tegenwicht te kunnen vormen.
En daarmee ben ik dan weer terug bij de PVGE. Voor ons is er, in
samenwerking met de andere ouderenorganisaties, voor de komend
decennia een duidelijke rol weggelegd om hierin mee te spelen.
Ik wens u een goede en niet al te warme zomer toe!

VERSLAG VERENIGINGSRAAD 20-03-2008
Korte impressie van de vergadering van de verenigingsraad

H

et zwaartepunt van de vergadering lag bij het al of niet goedkeuren van
het door het PVGE bestuur in 2007 gevoerd beleid.

Aan de orde kwamen:
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444
■

Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 1ste kwartaal 2008
aanmeldingen:
18 leden
opzeggingen/vertrokken:
2 leden
overleden:
7 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 31 maart 2008

919
Nieuwe leden
Mevr.
Algra
Mevr.
Bouwman-Joose
Mevr.
van Gennip-Swinkels
Hr.
Hameeteman
Mevr.
van Hoof-van Lint
Hr.
Palmer
Hr. en mevr. de Poorter
Hr.
Wessels

Mevr.
Mevr.
Hr. en mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

van Bree
Bruin-Scheepens
Groeneveld
Heerings-Roest
Obbens
Plag
Verhees-Dijstelblom
van de Wiel

1.

De evaluatie van het werkplan 2007, zoals de punten “ontspanning en
vormende activiteiten”, “Individuele belangenbehartiging”, “Collectieve
belangenbehartiging”, de “Communicatie” en de “Ledental
ontwikkeling”. Er waren weinig opmerkingen. Wel ontstond er enige
discussie over de wijze waarop onze vertegenwoordigers in de
Pensioenraad worden gekozen. Duidelijkheid kwam er niet, wel de
toezegging dat over een week hierover een schriftelijke mededeling
zou komen (tot op heden echter nog niet ontvangen!).

2.

Het jaarverslag 2007. Zonder commentaar goedgekeurd.

3.

De jaarrekening 2007. Na een korte toelichting goedgekeurd. De
contributie voor 2008 blijft gehandhaafd (€ 15,– p.p.).

4.

Het verslag van de kascommissie en de benoeming van de nieuwe
commissie.

Op dit moment is de PVGE ondergebracht op de Bomansplaats te Eindhoven.
Het zou kunnen zijn dat er op termijn verhuisd moet worden, b.v. naar Strijp.
Verder was er wat informatie over het 60-jarig jubileum en werd de volgende
vergadering vastgesteld op woensdag 3 december a.s. Op die vergadering
zal er wel meer discussie zijn omdat dan de plannen voor 2009 ter sprake
zullen komen.
Herman Middelkamp
■

We heten de nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij snel de weg
naar de diverse activiteiten en clubs zullen vinden.

4
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SERVICES
Wist u dat…





Uitbreiding Redactie Team

U op werkdagen tegen een zeer aantrekkelijke prijs kunt lunchen in het
eigen PVGE restaurant aan de Bomansplaats 7 in Eindhoven.
Openingstijden van 12.00 tot 13.00 uur. Reserveren is niet nodig. Maar
wel moet u op verzoek uw lidmaatschapskaart kunnen tonen!
Alle leden, dus ook de leden zonder Philips verleden, kunnen
deelnemen aan een collectieve IAK-zorgverzekering.
Alle leden, dus ook de leden die nooit bij Philips hebben gewerkt,
kunnen kopen in de Myshop (vroeger de Philips personeelswinkel) in het
PSV-stadion.

Voor inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat van de PVGE
Vereniging voor senioren, Bomansplaats 7 in Eindhoven,  040 – 212 7504,
e-mail pvge@hetnet.nl
■

De huidige redactie van de Nieuwsbrief heeft dringend behoefte aan
versterking. We zouden bijzonder graag ons team willen uitbreiden met een
redactielid woonachtig in Mierlo en een redactielid uit de gemeente HeezeLeende.
Tevens zouden we graag in contact willen komen met iemand met
(praktische) kennis op het gebied van sociaal maatschappelijke zorg en
ondersteuning voor senioren.
Voor vragen en nadere informatie, gelieve contact op te nemen met Gerard
Wilmink,  040 – 285 6072; e-mail: gerard.wilmink@tiscali.nl

■

Gezocht: 1ste en 2de Secretaris
De huidige 1ste en 2de secretaris van onze afdeling hebben te kennen
gegeven dat zij, na vele jaren deze functie tot ieders volle tevredenheid te
hebben ingevuld, daar nu aan het einde van het jaar mee willen stoppen.
Beide functionarissen maken deel uit van het bestuur van de PVGE afdeling
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink, 040 – 285 6072

Daarom zoeken we dringend twee vrijwilligers (m/v) die deze taak willen
overnemen.
De 1ste secretaris speelt u een belangrijke rol bij alle interne en externe
communicatie van onze PVGE afdeling. De rol van de 2de secretaris is
voornamelijk het vervangen van de 1ste secretaris in geval van afwezigheid
zoals vakantie, ziekte, etc.
Voor vragen en nadere informatie, gelieve contact op te nemen met onze
voorzitter, Pieter Groenveld,  040 – 224 0444; e-mail:
pieter_groenveld@kpnplanet.nl
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Het wordt weer zomer en de Barbecues komen tevoorschijn!
Hierbij is het erg belangrijk om te weten dat een man ook bepaalde kookkunsten kan
vertonen. Zie hieronder de details van de ons allen zo bekende barbecue ceremonie:
MAN
1. Man haalt barbecue en kolen uit de
schuur.

VROUW
2. Vrouw maakt de grill van de barbecue
schoon.
3. Vrouw gaat naar de winkel.
4. Vrouw gaat naar de slager.
5. Vrouw gaat naar de bakker.
6. Vrouw maakt de salades klaar en
bereidt de groenten.
7. Vrouw bereidt de diverse vleessoorten.
8. Vrouw legt al het vlees op een schaal
samen met alle andere barbecue
benodigdheden, zoals kruiden etc.
9. Vrouw brengt de schaal en de
schoongemaakte grill naar de man die
bij de barbecue staat te wachten met
een biertje in z’n hand.

10. Man legt het vlees een voor een op de 11. Vrouw gaat de tafel dekken.
barbecue.
12. Vrouw checkt de groenten die ze aan
het koken is.
13. Vrouw bereidt het dessert.
14. Vrouw gaat naar buiten om de man te
vertellen dat het vlees op de
barbecue aanbrandt.
15. Man pakt het aangebrande vlees van
de barbecue en geeft het op een
schaal aan de vrouw.

16. Vrouw pakt de borden en serveert het
serviesgoed uit.

17. Man schenkt de drankjes in.

18. Vrouw ruimt tafel af en gaat koffie zetten.
19. Vrouw serveert koffie en dessert.
20. Vrouw ruimt tafel weer af.
21. Vrouw gaat afwassen en de keuken
opruimen.

BELANGENBEHARTIGING
Verkiezing College van Beheer van het Philips’ Pensioenfonds

O

Belangrijk voor alle Philips gepensioneerden
p grond van de nieuwe Pensioenwet moeten de Philips
gepensioneerden binnenkort stemmen voor hun vertegenwoordigers in
het College van Beheer van het Philips’ Pensioenfonds. U ontvangt hiervoor
persoonlijk een verkiezingsbiljet per post.
Het bestuur van de PVGE vindt het zeer belangrijk dat er afgevaardigden van
de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden in het College
van Beheer worden gekozen. Het bestuur van de PVGE afdeling GeldropMierlo en Heeze-Leende – de afdeling is lid van de Federatie – is van
mening dat de afgevaardigden van de Federatie, die al vele jaren de
belangen van de Philips gepensioneerden met veel kennis van zaken
hebben behartigd ook nu weer in het College van Beheer moeten worden
gekozen.
Daarom roepen wij u op om:

In ieder geval uw stem uit te brengen

Bij voorkeur te stemmen op een vertegenwoordiger van de Federatie
Waarom is dit zo belangrijk voor u als gepensioneerde van Philips?
De werknemers en de werkgever – Philips – hebben al heel veel invloed op
het pensioenbeleid en op uw jaarlijkse pensioenaanpassing. De
afgevaardigden van de Federatie zijn de enige personen die uitsluitend de
belangen van de 60.000 gepensioneerden en van het Philips’ Pensioenfonds
behartigen. Vakbonden en werkgevers hebben nu eenmaal ook andere
belangen.
Vandaar onze oproep:
Stem op een kandidaat van de Federatie
Pieter Groenveld
Voorzitter PVGE Vereniging voor senioren
Afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
■

22. Man laat de barbecue staan; er
branden immers nog wat kooltjes.
23. Man vraagt aan vrouw of ze vandaag
blij is dat ze niet hoefde te koken.
24. Man ziet vrouw verbaasd kijken en
concludeert dat het onmogelijk is om
vrouwen gelukkig te maken.
Ingezonden door Mevr. Groenveld
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Valpreventie voor Senioren
Voorkom ongelukken: controlelijst test uw eigen veiligheid (deel 4)
39. U maakt regelmatig het filter van uw afzuigkap schoon.
Het rooster van de afzuigkap moet regelmatig vetvrij worden gemaakt.
Dan werkt de afzuigkap veel beter en bovendien is de kans van
vuuroverslag bij vlam in de pan kleiner.
40. U laat uw apparatuur wel eens stand-by staan.
Apparaten alleen stand-by laten staan als u er voor korte tijd geen
gebruik van maakt en als u thuis bent.
41. U gebruikt verdeeldozen om meer apparaten op één stopcontact
aan te sluiten.
Het aansluiten van teveel apparaten op één wandcontactdoos kan
overbelasting veroorzaken. Hierdoor ontstaat (overmatige)
warmteontwikkeling, die brand tot gevolg kan hebben.
42. Er liggen bij u snoeren onder het tapijt.
Snoeren onder het tapijt kunnen beschadigen, waardoor er kortsluiting
en vervolgens brand kan ontstaan. Maak losliggende snoeren vast op
bijvoorbeeld de plint met (zelfklevende) kabelclips, een snoer- of een
kabelgoot. Deze zijn te verkrijgen bij een doe-het-zelfzaak.
43. U laat brandende kaarsen en waxinelichtjes af en toe onbeheerd
staan.
Brandende kaarsen en waxinelichtjes kunnen omvallen, een gordijn dat
dicht in de buurt hangt kan in brand vliegen, kortom: er kan van alles
gebeuren wanneer u niet in de buurt bent.
44. U heeft geen rookmelder.
U moet minimaal één rookmelder ophangen in de gang of hal tussen
keuken en woon- en slaapvertrekken. Heeft uw huis meerdere
verdiepingen, dan ook nog op elke etage en de zolder één ophangen. In
geval van brand wordt u hiermee op tijd gewaarschuwd. Een
rookmelder is te verkrijgen bij een doe-het-zelfzaak.
45. U oefent uw vluchtplan regelmatig met uw huisgenoten.
Een vluchtplan is een plan dat iedereen kent om in geval van brand het
huis tijdig te verlaten. Dit vluchtplan moet u regelmatig oefenen om te
zien of het werkt en of er misschien iets aan uw situatie veranderd is.
46. Uw vluchtroute in huis is niet vrij van obstakels.
Zorg dat uw vluchtroute vrij is van fietsen, kratjes, etcetera.
47. Uw deuren zijn snel te openen en uw sleutels hangen op een vaste
plek.
Een vaste plek voor uw huissleutels is van levensbelang. Het komt vaak
genoeg voor dat mensen een brandend huis te laat kunnen ontvluchten,
omdat de deuren zijn afgesloten en de sleutels in de paniek onvindbaar
zijn!
►
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48. U rookt soms in bed.
Rook nooit in bed; een brandende sigaret kan uw bed snel in brand
zetten als u in slaap valt.
49. U rolt verlengsnoeren helemaal uit bij gebruik.
Rol verlengsnoeren altijd helemaal uit. Opgerold worden ze te warm,
wat brand tot gevolg kan hebben.
50. U heeft een aardlekschakelaar.
Een aardlekschakelaar schakelt de stroom uit wanneer er storing in het
elektrische systeem ontstaat.
51. U laat uw gasapparaten jaarlijks schoonmaken.
Laat uw gasapparaten eenmaal per jaar schoonmaken. Sluit hiervoor
een onderhoudscontract af met een installatiebedrijf. Voor
huurwoningen is dit de taak van de verhuurder. Zorg wel voor toegang in
uw woning!
52. U heeft een lijstje met alarmnummers bij de telefoon liggen.
Zorg dat u belangrijke telefoonnummers bij de hand heeft. Denk hierbij
aan het alarmnummer 1-1-2, het nummer van de huisarts en
bijvoorbeeld van buren of familie die u kunt waarschuwen bij een
noodgeval.
53. U heeft uzelf opgegeven voor een telefooncirkel of een
alarmeringssysteem.
Door middel van een telefooncirkel of een sociaal alarmeringssysteem
kunt u altijd contact opnemen met anderen. Alarmeringssystemen zijn er
in diverse uitvoeringen. Wanneer u de alarmeringsknop bij u draagt in
de vorm van een medaillon of een armband kunt u altijd iemand
bereiken, waar u zich ook in huis bevindt en wat er ook gebeurt.
54. U heeft goede afspraken met uw buren of familie voor het geval er
iets misgaat.
Geef familie, buren of vrienden een sleutel van uw woning. Zij kunnen,
in geval van nood, hiermee altijd naar binnen om u te helpen.
Bron: Veiligheidsinstituut Nederland
■
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Oproep vrijwilligers GALM project Heeze

EVENEMENTEN

D

e RIWO organiseert samen met de KBO Heeze een fitheidstest. De test
bestaat uit tien onderdelen en bij elk onderdeel staat een vrijwilliger die
vooraf uitleg geeft en het testresultaat vastlegt op een scorekaart. Wij zijn
dus op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. De fitheidstest
vindt plaats in de week van 22-26 september. Op woensdag 3 september
vindt om 13.30 uur een instructiebijeenkomst plaats voor alle kandidaatvrijwilligers.
Meer informatie en aanmelding bij de RIWO: Ad van Neerrijnen of Sabine
Aarts, 0495 – 592 206 of e-mail: bsi@riwo.org.

Foto’s van onze Jubileumviering:

■

Terugblik op de Jubileumviering

D

e PVGE bestaat dit jaar 60 jaar. Het jubileum is gevierd
met een lokaal feest en een centrale seniorenbeurs in het
Evoluon in Eindhoven. Tot slot was er nog een symposium
voor genodigden.
De lokale viering voor de leden van onze afdeling vond op 8 april jl. plaats in
het NH hotel aan het Bogardeind in Geldrop. Bijna 300 leden hebben dit
festijn bijgewoond. Op het programma stonden naast een heerlijke Brabantse
koffietafel ook een tweetal optredens van Gerard van Maasakkkers. Verder
verleenden het Oriole combo en het Geldropse visserskoor Boegbeeld
muzikale medewerking. In de pauze was er nog een demonstratie van de
Line Dance Club. Tevens lagen er op de gangtafels allerlei informatie van de
diverse clubs.
De sfeer was opperbest waarbij vooral de optredens van Gerard van
Maasakkers bijzonder in de smaak vielen. Men zat geboeid te luisteren en
zong regelmatig met hem mee. Diverse bekende liedjes passeerden de
revue. O.a. Hee goadde mee, Doar is de zon en Achter de schuur. Iedereen
genoot met volle teugen en de avonturen van Janus Dekker met z’n trekker
werden door het enthousiaste publiek dan ook met luid applaus begroet.
Tijdens de pauzes was er volop tijd om met vrienden en bekenden wat bij te
kletsen, een drankje te drinken en te genieten van de pauze optredens. Er
werd zelfs door een aantal paren gezellig gedanst.
Als laatste was er tijd voor het optreden van het zeemanskoor Boegbeeld.
Velen waren na Gerard van Maasakkers gebleven om ook dit optreden bij te
wonen. De bekende Nederlands liederen nodigden uit om mee te zingen en
het koor kreeg regelmatig enthousiaste reacties van het publiek.
Rond zes uur kwam er een einde aan de optredens. Er werd daarna nog
lange tijd nagekaart over deze uitermate geslaagde feestmiddag.
De centrale viering vond plaats van 23 t/m 25 april in het Evoluon door
middel van een kleine intieme maar gezellige beurs. Verder was het erg leuk
om het Evoluon nog eens van binnen te kunnen bekijken. De eerste dag trok
erg veel bezoekers. Op de volgende twee dagen was het een stuk rustiger
►
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met als voordeel dat de standhouders alle tijd konden schenken aan
geïnteresseerde bezoekers. Eén van de standhouders was Thea Ottenheim
met een schitterende old-timer en diverse shows.
Ter afsluiting van de jubileumfestiviteiten vond er nog een boeiend
symposium plaats met als thema ‘samen actief, samen sterk’ gevolgd door
een receptie.
Alles bij elkaar een waardige viering van het 60-jarig jubileum van onze PVGE
met de complimenten voor de leden van de centrale en lokale
Evenementencommissies.
■

Lezing met beeld en geluid over de grote drie van het Nederlands
cabaret

D

e hoofdrollen in deze lezing zijn voor Wim Kan, Wim Sonneveld en
Toon Hermans. Tijdens deze presentatie, gegeven door de heer Toon
Verbeek uit Eindhoven, zullen de bekendste liedjes en conferences van deze
drie cabaretiers de revue passeren. Tevens zal er aandacht worden
geschonken aan hun voorlopers Louis Davids en Koos Speenhoff.
U luistert naar het verhaal over de levens en successen van deze artiesten
en u kijkt op grootbeeld naar foto’s en filmpjes over hun wel en wee, ups en
downs en hun absolute hoogtepunten. Al met al een presentatie met veel
humor en sentiment. Het geheel staat dan ook garant voor een plezierige en
ontspannen middag.

Vooruitblik op 2009

D

e Evenementencommissie is al begonnen na te denken over het
evenementenprogramma voor het jaar 2009. Het doel is om verdeeld
over het jaar een zestal verschillende evenementen te organiseren.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan een:

Culturele activiteit

Lezing over bv. de zorg, de natuur, etc.

Sociale/ontspannende activiteit

Kennismakingsbijeenkomst(en) voor nieuwe leden

Contactmiddag voor leden

Contactmiddag speciaal voor de vrijwilligers
Eventueel kunnen we iets combineren met de Algemene Ledenvergadering
2009.
Maar er staat onze afdeling nog iets bijzonders te wachten. Velen zullen dit
niet weten maar onze oprichtingsdatum is 7 juni 1984. Dit betekent dat we in
2009 vijfentwintig jaar bestaan! Uiteraard gaan we dit op gepaste wijze
vieren.
VERZOEK: PVGE leden die ons willen helpen bij de uitvoering van

bovengenoemde activiteiten zijn van harte welkom! Een mailtje naar
ondergetekende is voldoende.
Gerard Wilmink
E-mail: gerard.wilmink@tiscali.nl
■
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De lezing is op vrijdag 13 juni a.s. aanvang 13.30 uur.
Plaats: wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is gratis voor leden en € 2,50 voor introducés (max. 1 introducé
per PVGE lid). . Lidmaatschapskaart meenemen! Uiteraard is een
consumptie (koffie of thee) bij de entree inbegrepen.

Aanmeldingsformulier lezing Grote Drie



Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Ik neem 1 / 2 introducés mee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Formulier voor 10 juni inleveren bij Gerard Wilmink, Nimrodel 5, 5663 TE
Geldrop of bij Pieter Groenveld, Ranger 5, 5591 PT Heeze.
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 ingeschreven heeft!

15

D

10-daagse reis naar Praag-Dresden-Leipzig van 17 t/m 26 augustus:
(inschrijven tot 15 juli)

REIZEN

e reisclub CIVIO van onze afdeling organiseert in 2008 in samenwerking
met de reisorganisatie EMA te Valkenswaard nog een tweetal dagreizen
en een meerdaagse reis.

12.00 uur vertrek vanaf Toernooiveld achter NS-station Geldrop
13.00 uur koffie/thee met gebak in de Financiën te Loon op Zand
15.00 uur boottocht op de Maas vanaf rederij Wolthuis te Den Bosch
17.30 uur afscheidsdiner in het Witte Huis te Zeeland
20.15 uur aankomst Geldrop

Dagreis Achterhoek-Montferland-Zutphen vridag 17 oktober 2008
Kosten maximaal € 53,00 p.p. Inschrijven tot 15 september
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08.45 uur vertrek vanaf Toernooiveld achter NS-station Geldrop
10.00 uur koffie/thee met appelgebak in Zaal Verploegen te Wijchen
12.30 uur koffietafel in ’t Centrum te Babberich
18.00 afscheidsdiner in het Witte Huis te Zeeland
20.45 uur aankomst Geldrop.

€ 750,00
€ 148,00

Bij de reissom is inbegrepen:

alle kamers voorzien van bad/douche, wc, telefoon, KTV en radio.

verzorging op basis van halfpension

de excursies (geen entree’s, m.u.v. de boottocht over de Moldau en

entree Theresiënstadt)

boottocht op de Moldau met diner aan boord

entree Theresiënstadt

Gids in Praag, Nederlands sprekend op dag 4 en 6

Gids in Dresden en Leipzig

Afscheidsdiner

Diensten van uw chauffeur/reisleider

Middagtocht mini-cruise over de Maas op vrijdag 18 juli 2008
Kosten maximaal € 48,50 p.p. Inschrijven tot 15 juni






Reissom
Toeslag 1-persoonskamer:

►

Met deze reis bezoeken we een combinatie van bezienswaardige historische
steden afgewisseld met een verscheidenheid aan natuurlijk schoon. Praag
heeft een keur aan indrukwekkende monumenten en kerken, interessante
musea en bijzondere vakwerkgevels. Over de Moldau ligt de beroemde
Karelsbrug die beide stadshelften verbindt. Vanwege de rijkdom aan cultuur
en architectonische schoonheden kreeg de stad de bijnaam van Zlatá Praha
(het “Gouden Praag”). Voorts bezoeken we de voormalige Oost-Duitse
cultuurstad Dresden met zijn vele mooie gebouwen. Recentelijk is de
restauratie van de Frauenkirche voltooid. Vanuit Altenburg waar we twee
dagen verblijven, bezoeken we Leipzig, van oudsher een stad van handel,
wetenschap en cultuur.
Ook onze andere excursies naar o.a. Maránské Láznì (Marienbad), Karlovy
Var (Karlsbad) en Erfurt staan in het teken van veel natuurlijke en culturele
pracht maar natuurlijk hebt u ook voldoende vrije tijd om de omgeving van
onze hotels te bekijken.
►
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Verkorte weergave van het reisprogramma:

Reisverslag busreis Gent

Dag 1:

rijdagmorgen 9 mei stond een groep van ruim 40
personen gereed om in de bus te stappen voor
een gezellig uitstapje naar Gent. Iedereen had goede
zin, het was prima weer en complimenten, iedereen was
keurig op tijd. Nadat reisleider Evert alles gecontroleerd
had, konden we vertrekken. Na een eerste stop voor
een bakje koffie werd koers gezet naar St. Niklaas
voor een heerlijke lunch op de Grote Markt.
Een schitterend plein met mooie beelden en typisch
Belgische geveltjes.

vanuit Geldrop rechtstreeks naar Hotel Chemnitz Park in Chemnitz
waar we 2 nachten te gast zijn.
Dag 2: bezoek aan Dresden met gids.
Dag 3: onderweg naar ons hotel in Praag, hotel Avion, bezoeken we
Theresiënstadt.
Dag 4: rondleiding door Praag.
Dag 5: via Pilsen bezoeken we Mariënbad en Karlsbad.
Dag 6: 2e keer rondleiding Praag met ’s avonds boottocht over de Moldau
met diner.
Dag 7: vrije dag.
Dag 8: vertrek uit Praag via Weimar naar Altenburg waar we twee nachten
verblijven in Parkhotel am Grossen Teig.
Dag 9: bezoek aan Leipzig met gids.
Dag 10: via Erfurt terug naar Nederland voor ons afscheidsdiner.
N.B. Voor alle reizen geldt dat inschrijvingen van leden van de reisclub CIVIO
altijd het eerst aan bod komen.
Voor inlichtingen: E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 3940, e-mail: reisclub.CIVIO@chello.nl

■


INSCHRIJFFORMULIER REIZEN 2008
middagtocht mini-cruise over de Maas op vrijdag 18 juli 2008, prijs €48,50 p.p.
10-daagse reis naar Praag-Dresden-Leipzig van 17 t/m 26 augustus 2008
dagreis Achterhoek-Montferland-Zutphen op vrijdag 17 oktober 2008,
prijs €53,00 p.p.
Hokje □ aankruisen als u wenst deel te nemen
Naam:

Aantal:

Adres:

Lidnummer:

Pc+Plaats:

Tel. nummer:

V

Helaas werd een van onze medepassagiers getroffen door hartklachten en
moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Evert ging mee als steun en
toeverlaat.
Namens alle reisgenoten wensen we de patiënt van harte beterschap.
Daarna was de beurt aan Gent. Bij aankomst stonden er twee gidsen op ons
te wachten. Zij namen ons mee op een ruim twee uur durende wandeling
door het centrum van Gent. Door de enthousiaste en uitgebreide verhalen
zijn we weer veel wijzer geworden over de historie van de stad. Het enige
minpunt was eigenlijk dat er te weinig tijd was om op een zonnig terrasje te
gaan zitten en van een lekker Belgisch biertje te genieten. Terwijl het toch
zo’n mooi weer was.
Moe maar tevreden werd de terugreis ingezet. Dat liep niet zo soepel want bij
Antwerpen kwamen we in een mega file terecht. Daardoor kwamen we veel
te laat bij ons diner in restaurant Kruidengeur in Casteren. Maar omdat
iedereen toen toch wel honger had, smaakte het diner dus te beter.
Chauffeur Toon werd bedankt voor z’n goede diensten en uiteindelijk
kwamen we moe maar voldaan om 22.00 uur weer terug in Geldrop.
■

Inleveren bij E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 39 40, e-mail: reisclub.CIVIO@chello.nl
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Clubkampioenschap 2008 Jeu de Boules club ’t Buutje

NIEUWS VAN DE CLUBS
EEN NIEUW INITIATIEF: EEN KOOKCLUB

N

aar aanleiding van een discussie tijdens de laatste algemene
ledenvergadering over de mogelijkheden voor het oprichten van nieuwe
activiteitenclubs in onze afdeling, heeft een van onze leden (Johan Geervliet)
het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe club, namelijk een
Kookclub.
Kookclub
Johan Geervliet wil graag een kookcursus opstarten voor 50-plussers die nu
om welke reden dan ook graag de grondbeginselen van goed koken willen
leren.
Bij genoeg belangstelling (minimaal 8 personen) kunnen we dan dit najaar
starten met een basiscursus van 10 ochtenden in het BWI-gebouw aan het
St. Jozefplein te Geldrop.
Voor alle vragen en nadere informatie, kunt u contact opnemen met
Johan Geervliet
Goorstraat 18
5666 EC Geldrop
 040 – 280 0475
Email: jgeervliet@onsbrabantnet.nl
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D

onderdag, 13 maart jl. hebben we weer flink
gevochten om de mooie beker in ons bezit te
krijgen! Een herinneringsplaatje met je naam op de
beker is wel het ultieme dat je in de jeu de boules kunt
bereiken. Tot in lengte van jaren kan iedereen zien dat
je de beste was dat jaar en dat is nogal niet niks. Dus gaan we er bijna
allemaal voor. Net als vorig jaar deden de dames de heren weer de boks op.
Eerste werd Willy Veenis, tweede Dorrie van der Kooi en pas op de derde
plaats was de eerste man, Toon Sloots. Gelijk op de vierde waren Annie van
Gog en Ed Stijnman. Onder luid applaus werden de beker en de leuke
attenties uitgereikt door onze PR vrouw Lia Hertogh en de voorzitter, Harrie
van Gog. Bij heel dit gebeuren werden de deelnemers voorzien van eten en
drinken door onze gastvouw en gastheer van de Lammen Errem. Zonder
onze schrijver kunnen we niets, Louis Boon wist nauwkeurig de stand bij te
houden en was ook nog scheidsrechter. Gelukkig hoefde daar niemand echt
gebruik van te maken. Het was een sportieve en heel gezellige middag.
We hebben wel besloten om voortaan dit kampioenschap wat later in het jaar
te spelen, omdat we dan de buitenbanen kunnen gebruiken. Nogmaals, voor
de liefhebbers van een leuke, gezellige en sportieve middag: we kunnen nog
een paar leden erbij hebben.

■

Informatie en opgave bij ondergetekende,
.
Guusje Bouwmeester-van Gerwen (secretaris)
 040 – 286 7722
■
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Activiteiten kalender 2008 / 2009 PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

H

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

Activiteit

Omschrijving
Lezing met beeld en geluid
over de grote drie van het
Nederlands cabaret
Middagtocht: mini-cruise over
de Maas - Heusden
11-daagse reis naar Praag –
Dresden - Leipzig
Externe cohesiedag PVGE
Vereniging
Bridgeclub Op Dreef: Bridge
weekend in Oisterwijk
Dagreis Montferland en
Zutphen

13 juni

Evenementen

18 juli

Reizen

17 t/m 26 augustus

Reizen

29 augustus

Evenementen

10 t/m 12 oktober

Bridgen

17 oktober

Reizen

24 oktober

Bestuur PVGE/Clubs

Najaar 2008

Bridgen

21 november

Evenementen

18 december

Jeu de Boules

Kersttoernooi

23 januari 2009

Reizen

Algemene ledenvergadering
2008

29 januari 2009

Jeu de Boules

Jaarvergadering 2008

Clubvoorzitter overleg
Eerste lustrum bridgeclub
’t Overslag’
Interne cohesiedag afdeling
Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

■
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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
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

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

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

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

Quilten
maandagmiddag in DC St. Jozefplein
Mevr. R. de Roos  040 – 286 2253

PC-Soos
vrijdagmiddag in Strabrechtcollege, Dwarsstraat,
Geldrop
G. Dekker  040 – 285 6256

Reizen
E. Yntema  040 – 286 3940

Bowlingclub “Pin Down”,
maandagvond in "De Brug", Mierlo
C. Büthker  040 – 286 3631

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