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Van de redactie

D

it is alweer de laatste Nieuwsbrief
van dit jaar. De tijd vliegt. De
kerstman en zeker Sinterklaas staan
alweer voor de deur. Een aantal
PVGE clubs zijn volop bezig met de
organisatie van speciale decemberactiviteiten. Kortom, gezelligheid kent
geen tijd. Ook het PVGE bestuur is al
druk bezig met de voorbereidingen
voor het jaar 2009. Zoals u wellicht
weet, bestaat onze afdeling in 2009
precies 25 jaar en dat willen we
natuurlijk samen met u gaan vieren.
Het overzicht met alle belangrijke
PVGE data kunt u vinden op pagina 22
van deze Nieuwsbrief. Kijk daar eens
naar en noteer alvast de voor u
belangrijke data in uw agenda. Op die
manier hoeft u niets te missen van wat
de PVGE vrijwilligers voor u organiseren.
Vooral het aantal evenementen
(centrale activiteiten) is verhoogd.
Lees hierover in het hoofdstuk
Evenementen in deze Nieuwsbrief.
De redactie heeft als doel dat elk lid
van onze PVGE afdeling iets van zijn of
haar gading vindt in onze Nieuwsbrief.
We zouden graag van u horen of we
daar in 2008 in geslaagd zijn. E-mail
adres redactie: gerard.wilmink@tiscali.nl
Attentie: de sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is:
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VAN DE BESTUURSTAFEL

ij het schrijven van deze bestuurstafel moet ik echt even omschakelen:
het is begin november als ik dit schrijf maar wel de laatste voor dit jaar
(dat moet een aantal weken voordat de Nieuwsbrief uitkomt i.v.m. opmaak).
En dat impliceert dat ik u goede kerstdagen en een goed 2009 ga toewensen
op een moment dat wat onnatuurlijk aanvoelt en met nog bladeren aan de
bomen.
Het leidt er ook nog toe dat je achterover gaat leunen en wat filosofeert over
“de dingen die voorbij gaan” (om Couperus zijn woorden te gebruiken). En
het afgelopen jaar was zeker afwisselend te noemen. Als het niet in onze
afdeling en Vereniging was, dan wel het gebeuren om ons heen. Om met de
afdeling te beginnen. Daar is veel goeds over te vertellen. Gerard Wilmink
had voor de laatste bestuursvergadering wat getallen verzameld die daarvan
een leuk beeld geven. Zo groeit het aantal leden gestaag en zijn we aardig
op weg naar de 950 leden (volgend jaar 1000?), van de leden is ongeveer
45% actief in één van de clubs en blijken er ruim 60 direct betrokken te zijn
bij het laten draaien van onze afdeling (clubbesturen, Nieuwsbrief, website,
ziekenbezoek, ....). Dat laatste was ook voor het bestuur een plezierige
constatering. Je hebt er wel een idee over, maar als je dan dat getal van ruim
60 ziet dan besef je toch wel dat, om een afdeling te laten draaien, er meer
nodig is dan het bestuur. Al heb ik daarover al wat gezegd op de interne
cohesiedag, waarop we deze “60” een ontspannende middag hebben
aangeboden, ook hier nog een keer een bedankje voor al die ondersteuning.
En dan hadden we het 60-jarig Verenigingsjubileum. Daarmee hebben we
onze bekendheid als PVGE lokaal en regionaal een behoorlijke duw in de
goede richting gegeven. En denken we als PVGE gezamenlijk in 2009 het
aantal van 10.000 leden te passeren.
Het gebeuren in de wereld buiten de PVGE was minder bemoedigend. De
huidige kredietcrisis – m.i. een direct gevolg van de internetcrisis 7 jaar
geleden – zet de zaak aardig op zijn financiële kop. We zullen daar in 2009
behoorlijk last van blijven houden en maar hopen dat er geen derde
achteraan komt t.w. een dollarcrisis. Uiteindelijk is Amerika zo goed als
failliet, maar wat veel erger is, veel Amerikaanse industrie is verplaatst naar
China, Taiwan enz. Het is dus heel moeilijk voor Amerika om geld te gaan
verdienen door producten te verkopen aan andere landen om daarmee de
grote schulden af te lossen. Obama zal dat weer op poten moeten zetten wat
niet eenvoudig is; 2009 wordt in dat opzicht heel cruciaal. Laten we hopen
dat het goed gaat want dat is ook voor onze pensioenen van belang.
►
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Maar onze gezondheid is toch wel het allerbelangrijkste en daarbij speelt
geld alleen een noodzakelijke bijrol. Voor 2009 hoop ik dat u en ik dit jaar dan
ook gezond zullen mogen doorbrengen al besef ik dat dat niet iedereen
gegeven zal zijn. Wij behoren nu eenmaal tot de groep senioren. Voor
diegene waarbij het toch allemaal wat gaat haperen: sterkte. Zeker wanneer
het tot het onvermijdelijke zal moeten leiden.
Pieter Groenveld (vz)
 040 – 224 0444
■

D

eze tijd van het jaar is bij uitstek geschikt voor maken van typische
herfstgerechten. De heer Bert Cornelissen stuurde ons onderstaand
gerecht als een “specialiteit van het huis”. Uiterst simpel, dus makkelijk en
snel te maken.

Een stormachtige herfst

S

interklaas dient zich al aan in de winkels en in de tuincentra is iedereen
druk bezig met de voorbereiding op kerstmis. De bladeren vallen van de
bomen en het wordt s’avonds steeds vroeger donker. Het wordt kouder en de
CV en de open haard gaan weer aan. Kortom het is volop herfst en de
bezigheden verplaatsen zich naar binnen.

Wat ik ook graag als bladeren had willen zien vallen, zijn al die commissarissen
en adviseurs die tegen topsalarissen en bonussen elkaar de bal toespelen en
de zaak naar de gallamiezen geholpen hebben. Nederland gaat niet ten
onder aan vergrijzing maar aan vergraaiing. Ik ben stomverbaasd over al die
vele miljarden die los kunnen komen om terecht de crisis te keren maar in de
zorg zijn al vele jaren schrijnende tekorten en schrijnende gevallen waar
geen geld voor is. Het sociale stelsel wordt uitgehold omdat het niet meer te
betalen is Alleen al met de rente van bovengenoemde bedragen zou al heel
veel bereikt kunnen worden. Nog verbaasder ben ik dat je weinig hoort over
maatregelen die worden genomen om de graaiers buiten spel te zetten zodat
deze lieden niet nog een keer met ons goede geld aan de haal kunnen gaan.
Alweer! Schop ze eruit en laat ze naar dat buitenland vertrekken waarmee ze
al zo vaak hebben gedreigd. Waar zitten ze op te wachten? Laat die
megalomanen maar naar Dubai vertrekken, kunnen ze nog plezier beleven
aan elkaar.

Aardappel uienschotel
Ingrediënten:
¾ kilogram aardappelen, 3 deciliter bier, 3 rode uien, boter, peper, 3
eetlepels bloem, peterselie.
Bereidingswijze:
Kook de aardappelen, maar zorg dat ze nog iets hard zijn. Snijd de uien in
schijven en bak die in boter lichtbruin. Snijd de aardappelen in vrij dikke
plakken en bak ze mee. Haal de aardappelen en de uien uit de pan.
Verwarm 2 eetlepels boter tot lichtbruin, voeg roerend de bloem toe en laat
dit samen even doorkoken. Voeg, van het vuur af, het bier toe. Zet de pan
terug op het vuur, verwarm het tot een lichtgebonden saus en maak die op
smaak af met peper en zout. Doe de aardappelschijven en de gebakken
uienschijven in de saus en warm ze door. Bestrooi het mengsel met
fijngehakte peterselie.
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door Bert Cornelissen

De bladmanden zijn weer geplaatst maar nu doet zich een fenomeen voor en
ik denk dat het iets met de herfst te maken heeft net als met paddenstoelen.
Die zijn er s’avonds nog niet en de dag erop zijn ze er volop. Zo is het ook
met de bladmanden, s’avonds zijn ze nog leeg en de ochtend erop zitten ze
overvol terwijl alle bladeren nog aan de bomen zitten.

HEERLIJKE HERFSTGERECHT

Nawoord
Reacties op dit gerecht en beschrijvingen van uw eigen speciale
wintergerecht zijn van harte welkom op lcornelissen@onsbrabantnet.nl

INTERmezzo

Ook sta ik in dit licht ervan te kijken dat de belastingen de afgelopen tijd zo
zijn verhoogd getuige de tik op de vingers door de Europese bank Waar blijft
al ons geld?

■

En als we menen trots te moeten zijn op onze bestuurders voor hun
adequate ingrijpen, moeten we beseffen dat ze alleen bezig zijn met
zandzakken voor de deur te plaatsen en hopen dat het goed komt want ze
hebben zitten slapen.

►
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We betalen ons scheel aan belastingen en de rekening voor de economische
malaise wordt ook nu weer bij de gewone burger neergelegd. De ziekte van
deze tijd is niet dat bestuurders en managers gewoon rijk worden en een
goed leven willen leiden, nee ze willen zo snel mogelijk schatrijk worden en
ten koste van wie is niet interessant. En het punt is niet dat ze zo goed zijn
maar dat ze in de positie zitten om zich het geld toe te eigenen.
We kennen ze allemaal die mensen van de (voormalige) nutsbedrijven,
ziekenzorg, beleggers met voorkennis, advies en onderzoek bureaus,
yoghurt fabrikanten, topfiguren van de NAVO en regeringsleiders die indirect
het bedje aan het spreiden zijn.

Wist u dat…





Goed, even tot tien tellen en tot rust komen. Er is ook nieuws dat tot
tevredenheid stemt, de bouwplannen van onze kroonprins zijn afgefloten. Het
ging ten slotte niet alleen om een huisje in Mozambique maar om een
complete residentie met infrastructuur want je denkt toch niet dat ZKH op
vakantie is en de pleuris breekt uit, dat hij eerst op een ezel het land verlaat
en vervolgens ergens op een vliegtuig stapt. Hij heet geen Jozef en zij geen
Maria. Wat ik wel een leuke toevalligheid vind is dat een witte man in Afrika
wil neerstrijken en dat een zwarte man leider wordt van de Verenigde Staten.



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.
70-plussers op vertoon van hun lidmaatschapskaart korting kunnen
krijgen voor de verplichte medische keuring voor het rijbewijs.

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


Want dat is het goede nieuws, Barack Obama’s verkiezing tot president van
de Verenigde Staten. Het lijkt mij een kwestie van de juiste man op de juiste
tijd op de juiste plek voor de huidige omstandigheden zoals de wereld
omvattende crisis. Laten we eens een keer kiezen voor het welzijn van
iedereen en niet alleen voor het grote geld.

U tegen een kleine vergoeding hulp kunt krijgen bij het invullen van uw
belastingaangifte. Voorwaarde: uw bruto inkomen is lager dan € 30.000,–

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Herman Middelkamp,
 040 – 286 2154

Ik wil eindigen met een gratis advies aan onze regering, nee geen dank! Ik
vind dat deze regering er alles aan moet doen om de maagzuurremmers in
het ziekenfondspakket te houden want deze ploeg is niet in staat om het
beloofde zoet op de juiste plek te krijgen.
Poldermodel, matigen en werkgelegenheid, weet u nog wel?

SERVICES

■

VACATURES
Uitbreiding redactieteam
■

D

e huidige redactie van de Nieuwsbrief heeft nog steeds behoefte aan
versterking. We zouden 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
■
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De financiële crisis en uw pensioen

BELANGENBEHARTIGING

D

e laatste maanden heerst er in de wereld een financiële crisis. Wat
begon met een zwaar onderschatte hypotheekcrisis in de VS, is op dit
moment uitgegroeid tot een wereldwijde crisis bij de banken, op de beurzen,
bij de bedrijven en bij onze pensioenfondsen. Maar zult u zeggen, ik krijg nog
steeds elke maand mijn pensioen gestort. Dat klopt en daar hoeft u zich ook
geen enkele zorg over te maken!

Workshops over indicatiestelling hulp bij het huishouden,
woonvoorzieningen, individuele voorzieningen en
vervoersvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

W

oensdag 10 december 2008 organiseert de gemeente Heeze-Leende
een workshop avond over de indicatiestelling voor voorzieningen Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De workshops worden verzorgd door een aantal externe deskundigen en de
medewerkers van het team maatschappelijke ondersteuning.

Toch heeft de crisis wel degelijk invloed op de dekkingsgraad van de
pensioenfondsen en dus op ons als senioren. De dekkingsgraad is een
maatstaf voor het kunnen nakomen van de toekomstige pensioenuitkeringen.
De regering heeft bepaald dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds
minimaal 120 moet zijn. Als de dekkingsgraad lager dan 120 is, worden de
pensioenfondsen verplicht om maatregelen te nemen zoals b.v. een hogere
premie voor de werkenden of geen indexatie (prijscompensatie) voor de
gepensioneerden.

Tijdens de workshops zal aandacht gegeven worden aan de procedure van
indicatiestelling, denk aan een aanvraag voor een vervoersvoorziening,
woningaanpassing en/of hulp bij het huishouden.
Firma Doove, leverancier individuele voorzieningen, zoals scootmobielen en
rolstoelen, zal informatie geven tijdens de workshop over individuele
voorzieningen.

Ook Argonaut Advies zal deze avond aanwezig zijn om toelichting te geven
over de aanmeting en advisering van een woonvoorziening.

De dekkingsgraad is in de afgelopen periode vooral gedaald door de
waardedaling van de beleggingen van de pensioenfondsen. Als voorbeeld
het Philips’ Pensioenfonds. Begin 2008 was de dekkingsgraad nog op 137 en
aan het einde van het derde kwartaal 127. Nog altijd ruim boven de kritische
grens van 120. In principe is het Philips’ Pensioenfonds dus nog in staat om
de pensioenen aan te passen aan de inflatie. Definitieve besluiten worden
pas begin 2009 genomen.

Tevens is er de mogelijkheid om aan de diverse medewerkers vragen te
stellen.

Voor alle gepensioneerden geldt dus in dit verband “let op uw pensioen
saeck”!

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is aanwezig om toelichting te
geven over de berekening en inning van de eigen bijdrage.

■

Belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond.
De workshops worden gegeven van 19.00 uur tot 21.00 uur in het
gemeentehuis te Heeze.
Hebt u belangstelling? Dan kunt u zich aanmelden bij het Loket
maatschappelijke ondersteuning of  loketmo@heeze-leende.nl
Het loket is iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur en
telefonisch bereikbaar op  040 – 224 1455.
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Datum: 10 december 2008
Tijdstip: 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Heeze, Jan Deckersstraat 2

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

■
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EVENEMENTEN
Opgelet, datum wijziging

Z

oals u in de activiteiten kalender heeft kunnen zien, zijn er in 2009 al een
zestal evenementen (centrale activiteiten) gepland. De eerste activiteit was
gepland op 30 januari maar is noodgedwongen verschoven naar 6 februari!
Aankondiging lezing kunst & cultuur (6-2-2009)

D

e evenementencommissie prijst zich buitengewoon gelukkig dat ze de
heer Peter Thoben heeft kunnen strikken voor deze dag. Peter Thoben
is Conservator-Directeur van het Kempenland museum in Eindhoven en zal
een lezing met dia’s verzorgen over “De schilderkunst in de Kempen”. Het
belooft een boeiende en leerzame middag te worden.
De lezing is dus op 6 februari a.s. en de aanvang is voorlopig gepland om
13.30 uur. Plaats: wijkcentrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop.
De toegang is weer gratis voor leden en € 2,50 voor introducés (max. 2
introducés per PVGE lid). Lidmaatschapskaart meenemen! Uiteraard is een
consumptie (koffie of thee) bij de entree inbegrepen.

Seniorendag Heeze, Leende en Sterksel

O

p vrijdagmiddag 10 oktober konden alle senioren uit Heeze, Leende en
Sterksel terecht op de jaarlijkse seniorenmarkt in D’n Toversnest. Deze
informatiemarkt werd georganiseerd door de lokale KBO’s en de PVGE.
Namens de PVGE werkte Tonny van Hout hieraan mee.
Onder het motto “met pensioen…dan kun je heel wat doen” konden de
bezoekers zien wat voor talenten de senioren nog in huis hebben. Er was
voor elk wat wils zoals sieraden maken, fotograferen, schilderen en bloemstukjes maken. In totaal werden een kleine twintig verschillende activiteiten
gepresenteerd. Ook de seniorenverenigingen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk
waren paraat met informatie over hun organisatie en activiteiten.
Tussendoor was er volop gelegenheid om bij te praten bij een kopje koffie
met gebak van eigen makelij. De recepten kon men mee naar huis nemen
om zelf ook aan de slag te gaan.
Voor de PVGE was deze middag een uitmuntende gelegenheid om haar
naamsbekendheid te vergroten. Dat dit nodig is bleek wel uit de meest
gestelde vraag “de PVGE, wat is dat?” Velen meenden dat wij een Philips’
vereniging waren terwijl dat al ruim dertig jaar niet meer het geval is. Hier ligt
dus nog een mooie taak voor ons allen!

In de Nieuwsbrief van januari 2009 zal deze aankondiging nog een keer
worden opgenomen inclusief het inschrijfformulier. Als u nu al wilt inschrijven
dan kan dat al door het zenden van een e-mail naar gerard.wilmink@tiscali.nl.
Aankondiging Algemene ledenvergadering 2008 (13-2-2009)

E

en week na de lezing kunst & cultuur zal de algemene ledenvergadering
van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende plaatsvinden.
Traditioneel vindt deze vergadering ook plaats in wijkcentrum de Dreef. Voor
de agenda en overige informatie, zie de volgende Nieuwsbrief.

Onze stand

Het bestuur hoopt dat vele leden weer de vergadering zullen bijwonen. Er zal
onder andere een bestuurslid aftreden en een nieuw bestuurslid worden
voorgedragen.
Het ligt in de bedoeling om het formele gedeelte van de vergadering wat in te
korten zodat we ruimte hebben voor een buitengewoon interessante lezing
over “De kastelen van Heeze en Geldrop” door de alom bekende heer Bas Aarts.
■
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REIZEN
2008

H

Foto’s van de reis naar Kroatië

et reisseizoen 2008 van de reisclub CIVIO zit er weer op. Er waren dit
jaar wel wat tegenvallers want de mini-cruise over de Maas op vrijdag
18 juli en de 10-daagse reis naar Praag konden wegens te weinig
inschrijvingen helaas niet doorgaan.
In plaats van de reis naar Praag heeft het bestuur van CIVIO echter een mooi
alternatief kunnen regelen namelijk een 10-daagse reis naar Kroatië van
15 t/m 24 september.
Deze reis was een groot succes. Een prima hotel in Lovran en leuke
uitstapjes naar o.a. Reijka, Opatija en de Plitvicer meren. En niet te vergeten
de schitterende natuur. De bijgevoegde foto’s spreken voor zich.
De terugreis was ook gedenkwaardig want een flink aantal mensen in de bus
werden ziek (overgeven, diaree). Waarschijnlijk een of ander virus dat
plotseling toesloeg.
De dagreis naar Montferland en Zutphen op vrijdag 17 oktober was een
gezellige busreis door prachtige natuurgebieden waarin de herfstkleuren al
de overhand begonnen te krijgen. Zutphen bleek een leuke oude stad en erg
prettig om te wandelen en te winkelen. Zoals gewoonlijk ging de tijd weer
veel te snel voorbij.
2009

O

p vrijdag 28 november 2008 komen de leden van de reisclub bijeen in
Het Wapen van Zesgehuchten om de reizen voor 2009 te bespreken.
Voorgesteld zijn o.a. een voorjaarsreis naar Leuven in België, een 12-daagse
reis naar Noord-Spanje en een najaarsreis naar Vianden in Luxemburg.
De leden van de reisclub beslissen gezamenlijk, dus na 28 november kan
alles weer anders zijn. Wat echter zeker is dat we in de eerste Nieuwsbrief
van 2009 (eind januari/begin februari) u het volledige reisprogramma 2009
zullen presenteren.
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NIEUWS VAN DE CLUBS

Oproep klaverjasclub

U

Voortgang oprichting Kookclub
zult zich misschien afvragen hoe het staat met de Kookclub. Het
bestuur is samen met Johan Geervliet vooral bezig om de financiën
rond te breien. Hierbij kijken we naar mogelijke subsidies en lokaties voor de
keuken. Het doel is om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te
houden en dat kost tijd.
Er is ook goed nieuws. Johan is ondertussen geopereerd en alweer redelijk
ter been. Dus dat is straks gelukkig geen belemmering meer.

N

Zwemclub
u de gemeente heeft besloten om zwembad De Smelen nog minstens
vijf jaar te blijven subsidiëren, is het plan ontstaan om hier wekelijks in
PVGE-verband recreatief te gaan zwemmen. Thea Ottenheim, zelf een
enthousiaste zwemster, wil dit wel coördineren. Interesse om hieraan mee te
doen?
Neem dan even contact op met Thea Ottenheim:
 040 – 286 7570 of  theahappydays@gmail.com

■

Gezocht:
Waar:
Wanneer:

gezellige mensen om te klaverjassen.
het BWI-gebouw, St.Jozefplein 1 in Geldrop
elke dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur

Kom eens kijken of doe een middag mee.
Opgeven kan bij Johan Geervliet, Goorstraat 18 in Geldrop,  040 – 280 0475.
Club informatie

D

e club heet officieel de “Eerste Geldropse Klaverjasclub” en werd in
februari 2001 opgericht door een aantal mensen die graag gezellig een
spelletje wilden kaarten maar niet altijd zin hadden in bridgen, rikken of
toepen. Het was geen wonder dat de keuze viel op klaverjassen want de
meeste oprichters waren ooit van boven de grote rivieren naar Brabant
gekomen.
De club telt thans ruim twintig leden en er wordt gespeeld vanaf de eerste
dinsdagmiddag in september tot de laatste dinsdagmiddag in mei. Er is
natuurlijk een interne competitie maar gezelligheid staat voorop en het “mes”
komt nooit op tafel.
Door het jaar heen worden er aangepast aan de gelegenheid speciale
middagen georganiseerd: Sinterklaasklaverjas, Kerstklaverjas,
Paasklaverjas, enzovoort. Kortom iedere gelegenheid wordt aangegrepen
om er iets bijzonders van te maken.

■

Klaar voor
de start?
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Eerste lustrum Bowlingclub “Pin Down”

O

p 27 oktober jl. vierde de bowlingclub “Pin
Down” haar eerste lustrum. Tijdens dit lustrum
hield de voorzitter Kees Büthker een toespraak.
Hierbij het verslag.
Het was uit onvrede met het reizen naar het
bowlingcentrum in Veldhoven dat de families Middelkamp en Büthker
getracht hebben een bowlingactiviteit in Geldrop-Mierlo op te zetten. Na een
oproep begin 2003 hadden zich 10 leden aangemeld. De
oprichtingsbijeenkomst was op 6 juli na een introductiemiddag op 23 juni.
Onze eerste reguliere speeldag was op 8 september 2003. De kosten
bedroegen toen € 30,– per half jaar. Vanaf de start zijn nog steeds lid mevr.
Willemsen, mevr Gerits, mevr Schiebroek en de families Middelkamp en
Büthker. Het ledental ging snel omhoog. Na een top van 17 leden in 2005
zijn we op dit moment met 15 actieve leden.
Helaas zijn twee leden inmiddels overleden. In 2004 onze zeer gemotiveerde
secretaris-penningmeester Joop Kamp en in het afgelopen jaar Hinke v.d.
Noord.
Op de eerste jaarvergadering werd de naam “Pïn Down” geaccepteerd (Pinup zou, daar we nogal wat vrouwelijke leden hebben, wellicht ongewenste
associaties met zich meebrengen).
We zien het bowlen vooral als een prettig en sociaal gebeuren. Onze
resultaten, vooral van de nieuwelingen onder ons, gaan in stijgende lijn.
Zolang we de 300 punten nog niet hebben gehaald blijft verbetering mogelijk
(Zelfs de 200 is nog niet langs gekomen).
Het lustrum hebben we gevierd met een bezoek aan het DAF museum,
gevolgd door een gezellig en uitgebreid wokgebeuren in een Chinees
restaurant.
We hopen ook in de toekomst op vele fijne bowlingavonden en als het kan
nog iets meer leden. Wij spelen op maandagavond van 17.00 tot 19.00 uur in
“De Brug” in Mierlo. Voor nadere informatie bel of mail naar:
Kees Büthker  040 – 286 3631;  ceesbuethker@onsbrabantnet.nl
U kunt ook vrijblijvend een keer kennismaken op een maandag (in verband
met de baanhuur is het wel gewenst even van te voren te bellen).
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Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 3de kwartaal 2008
aanmeldingen:
11 leden
opzeggingen/vertrokken:
5 leden
overleden:
4 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 30-09-2008

944
Nieuwe leden
Hr. en mevr.
Hr. en mevr.
Mevr.
Mevr.

Vonk
de Jong
v.d. Heuvel
te Velde

Mevr.
Hr. en mevr.
Mevr.
Hr.

Hendriks
ter Vrugt
v.d. Beemd
van Otterlo

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

Overwinteren
Ik tel weer af, nog twaalf nachten,
Kan haast niet slapen,
Lig maar steeds naar thuis te smachten,
Naar huis, naar huis!
Ach, overdag dan gaat ’t wel,
’t is hier zo mooi, die witte stranden,
Maar waarom wil ik hier dan weg,
Of zijn ’t toch familiebanden?
Ik weet ’t niet maar ik wil naar huis,
Naar huis, naar huis!
Soms zit ik aan m’n tuin te denken
Of aan m’n vijvertje met vis,
De ober komt de wijn inschenken,
De zon die schijnt, er is niets mis,
En toch zit ik mij af te vragen
Hoe ’t met die stomme vijver is!
Want ik voel me hier niet thuis;
Ik wil gewoon naar huis,
Naar huis, naar huis!
Ingezonden door Mevr. v. d. Dungen - de Vet
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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
Eerste lustrum bridgeclub
’t Overslag’
Kerstdrive bridgeclub
’t Overslag’

8 december

Bridgen

15 december

Bridgen

18 december

Jeu de Boules

Kersttoernooi

23 januari 2009

Reizen

Ledenvergadering 2008

29 januari

Jeu de Boules

Jaarvergadering 2008

6 februari

Evenementen

Kunst & cultuur activiteit

13 februari

Bestuur

Algemene ledenvergadering
2008

6 maart

Bestuur / Clubs

Overleg clubvoorzitters

27 maart

Evenementen

Voorjaarsbijeenkomst

8 mei

Evenementen

Lezing

9 juni

Bestuur

25-jarig jubileum PVGE
Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

31 juli

Evenementen

Sportieve activiteit

25 september

Evenementen

Kunst & cultuur activiteit

9 oktober

Bestuur / Clubs

27 oktober

Bowlen

6 november

Bestuur / Clubs
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Overleg
clubpenningmeesters
Viering 5-jarig jubileum
bowlingclub “Pin Down”
Overleg clubvoorzitters

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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