Oktober 2011

Webadres: www.pvge-geldrop.nl

V

VAN DE REDACTIE

oor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Het redactieteam is
er weer in geslaagd om ook deze Nieuwsbrief op tijd gereed te krijgen.
Dat lijkt gemakkelijk maar het is toch iedere keer weer een hele opgave om
u, onze lezer, op een prettige, leesbare manier van de juiste informatie te
voorzien. Teksten verzamelen, teksten schrijven. Daarna de teksten
opmaken en rangschikken. Tot slot nog een keer heel goed controleren op
foutjes. Daarna kan alles naar de (nieuwe) drukker.
In augustus bereikte ons plotseling het bericht dat onze huisdrukker de Witte
BV failliet was gegaan. Maar we hebben een nieuwe drukker gevonden in
drukkerij Snep BV in Eindhoven. Uw opmerkingen over de (druk)kwaliteit van
uw Nieuwsbrief zijn altijd welkom.
Hoera, hoera! We zijn erg blij dat ons Geldropse PVGE-lid Leo Smeets,
momenteel nog hoofdredacteur van de Schouw, binnenkort ons redactieteam
komt versterken als webredacteur. We zijn er van overtuigd dat onze website
hierdoor structureel op een hoger niveau zal komen. Leo, hartelijk welkom in
ons team.
Maar er is nog meer goed nieuws. De redactie heeft meegewerkt aan de realisatie
van een nieuwe kleurenfolder over onze afdeling in een oplage van 1000 stuks.
In deze folder kan een PVGE-geïnteresseerde alles lezen over de diverse activiteiten
in onze PVGE afdeling. Een welkom hulpmiddel dus voor de ledenwerving.
Er zijn dit jaar nu acht Nieuwsflitsen verstuurd naar bijna 300 abonnees. Wilt
u de Nieuwsflits voortaan 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

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende
Nieuwsbrief in januari 2012 is woensdag 28 december 2011!
■
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ENQUÊTE EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Evenementenkalender 2011/2012

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 2011/2012.
Attentie: Deze jaarkalender vervangt de jaarkalender in de vorige Nieuwsbrief!
De uiterste aanleverdatum van kopij voor de Nieuwsbrief is altijd drie weken
voor de geplande verschijningsdatum (zie blz. 3).

Oktober

November

14-10

Vergadering: Penningmeestersoverleg

19-10

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2011-4

04-11

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

18-11

Evenement Sociale kennis
Lezing Schenk- en erfbelasting door mevr. Mr.
Titia Feijen

25-11

Het bestuur is enige jaren geleden gestart met het organiseren van
evenementen om de leden naast de clubactiviteiten ook andere
ontspanningsmogelijkheden te bieden, met name ook voor de leden die niet
aan een activiteitenclub deelnemen. De deelname aan deze evenementen
varieert sterk. Sommige activiteiten mogen zich in een grote belangstelling
verheugen (meer dan 60 deelnemers), andere moesten worden afgelast
zoals de lezing over de grote heidebrand op Strabrecht door
Staatsbosbeheer. Het is voor ons vaak niet duidelijk waardoor een
evenement zich al dan niet in een grote belandstelling mag verheugen. In
een poging om hier toch wat beter inzicht in te krijgen, is er een enquête
opgezet.
Deze enquête – die u in het midden van deze Nieuwsbrief aantreft – heeft
uitsluitend betrekking op evenementen. We hebben deze keuze gemaakt om
niet teveel tijd van u te vragen. Wellicht willen we in de toekomst ook nog
over andere activiteiten met u van gedachten wisselen.
De planning van de in 2012 te organiseren evenementen is nog niet klaar.
Daarom vragen we graag een aantal minuten van uw tijd: het ondersteunt
ons bij de discussie over het opzetten van ons jaarlijkse programma en we
kunnen dit programma daarmee beter laten aansluiten bij wat er leeft in de
vereniging.

Evenement: Vrijwilligersmiddag
Bezoek Boerenbond museum in Gemert

December

09-12

Kerstactiviteit: Workshop ‘Kerststukjes maken’
met Piet van den Broek

Januari 2012

18-01

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2012-1

10-02

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2011
Brunch met informatiemarkt

10-02

Algemene ledenvergadering 2011
ALV + lichte (muzikale) slotactiviteit

U helpt ons bij het realiseren van een interessant evenementenprogramma
2012 door de enquête uit de Nieuwsbrief te halen, in te vullen en naar ons op
te sturen of bij ons in te leveren.

Maart

02-03

Vergadering: Bestuur + clubvoorzitters

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

April

18-04

Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2012-2

Februari

■
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U kunt het formulier inleveren bij één van de bestuursleden of opsturen naar:
Pieter Groenveld, Ranger 5
5591 PT Heeze
 040 – 224 0444
Gerard Wilmink, Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
 040 – 285 6072

Namens de evenementencommissie
Pieter Groenveld
Gerard Wilmink ■
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Aankondiging lezing Schenk- en erfbelasting (18-11-2011)

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw!

D

e tarieven van het schenkings- en successierecht thans genaamd
schenk- en erfbelasting zijn gewijzigd per 1 januari 2010. Wat is er
veranderd? Is het voor u zinvol om nu actie te ondernemen? Moet u een
testament maken of juist herzien? Allemaal vragen waar Titia Feijen, notaris
te Geldrop, graag een duidelijk antwoord op geeft.
In het huidige economische klimaat lijkt het overdragen van vermogen aan
toekomstige erfgenamen niet voor de hand te liggen. Mogelijk is uw
vermogen in waarde gedaald en is het juist wél verstandig nu vermogen over
te dragen. Wist u dat u ook kunt schenken zonder dat het geld uit uw
portemonnee gaat? Hoeveel belasting kunt u daarmee wel niet besparen?
Zijn er nog andere manieren om belasting te besparen?
En wat als uw partner wilsonbekwaam wordt, kan de gezonde partner dan
alleen handelen?
In de lezing door mevr. Mr. Titia Feijen van Koudijs & Galama Netwerk Notarissen
zal onder meer op bovenstaande onderwerpen nader worden ingegaan.
De lezing vindt plaats op vrijdag 18 november a.s. De zaal gaat zoals
gewoonlijk 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 1 introducé per PVGE
lid). Een gratis consumptie (koffie of thee) is bij de entree inbegrepen.
Het inschrijfformulier staat op blz. 9.

■

Aankondiging workshop ‘Kerststukjes maken’ (9-12-2011)

I

n ons streven u steeds weer te verrassen met iets nieuws, hebben we nu
in december een workshop ‘Kerststukjes maken’ georganiseerd. Uw coach
in deze workshop is de bekende Geldroppenaar Piet van den Broek,
voorheen van Braun en Broos. Het is de bedoeling dat u, met uitleg van en
begeleiding door de coach, zelf een kerststuk gaat maken. Ervaring is niet
vereist.
Attentie. Alle leden van onze afdeling zijn hierbij natuurlijk van harte
uitgenodigd maar we moeten het aantal deelnemers beperken tot maximaal
16 personen.
De deelnemers moeten zelf een aantal materialen meenemen:

Een scherp mes(je)

Een snoeischaar (alleen als u er één thuis heeft)

1 of 2 komvormige of platte schalen (dus niet te hoog). Grootte naar
eigen keuze.

1 rolletje gewone plakband

Groen en bloembollen (alles wat u graag zou willen verwerken, bijv.
kersttakken, skimmia, mos)

Kerstversiering zoals bijv. kaarsen, lint, kerstballen, etc.

Specifieke eigen dingen naar keuze
De organisatie zorgt voor:

Voldoende oasis

Extra kersttakken en mos
De workshop is dus op vrijdag 9 december a.s. en vindt plaats in één van
de lokalen van het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop. Graag
uiterlijk om 13.45 uur aanwezig maar eerder mag altijd. We starten met de
workshop zo rond 14.00 uur. En het duurt inclusief een korte pauze ongeveer
2 uur.
De toegang is gratis voor leden van de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende. Een gratis consumptie (koffie of thee) tijdens de pauze is bij de
workshop inbegrepen.
Het inschrijfformulier staat op blz. 9.
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Aanmeldingsformulier lezing ‘Schenk- en erfbelasting’ (18-11-2011)

OPGELET: Vrijwilligersmiddag voor de PVGE vrijwilligers

V

orig jaar november hebben we in onze afdeling voor de derde keer op rij
een vrijwilligersmiddag georganiseerd. Dit was zoals altijd weer een
gezellig samenzijn van alle (club)bestuurders en afdelingsvrijwilligers. Gezien
de positieve reacties was ook deze vrijwilligersmiddag weer een succes. Men
heeft dan alle tijd om weer eens samen bij te kletsen en ervaringen uit te
wisselen.

Pieter Groenveld
Thea Ottenheim
Evenementencommissie ■

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Formulier zo spoedig mogelijk opsturen naar Gerard Wilmink, Nimrodel 5,
5663 TE Geldrop. U kunt ook mailen naar gerard.wilmink@tiscali.nl
De toegang is gratis en u ontvangt geen bevestiging van de
inschrijving. Aangezien er wel kosten worden gemaakt, verwachten we
wel dat u komt als u zich heeft aangemeld!

Op deze wijze wil het bestuur van de afdeling zowel de onderlinge banden
aanhalen als opnieuw laten blijken hoe belangrijk de (club)bestuurders en
afdelingsvrijwilligers zijn voor de Vereniging.

De betrokken personen ontvangen begin november een persoonlijke
uitnodiging inclusief het programma, maar noteer deze datum alvast in uw
agenda zodat de datum tijdig bij u vastligt.

:

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

Ook dit jaar gaan we weer zo’n gezellige middag organiseren. Ditmaal
hebben we gekozen voor een gezamenlijk bezoek aan het Boerenbond
museum in Gemert. Om de kosten binnen de perken te houden, gaan we hier
naar toe met eigen vervoer. Voor een natje en een droogje zal uiteraard
worden gezorgd.

De vrijwilligersmiddag zal plaatsvinden op vrijdag 25 november 2011. Het
vertrek vanuit Geldrop is gepland om 12.00 uur.

Dhr.



Aanmeldingsformulier workshop ‘Kerststukjes maken’ (9-12-2011)
Dhr.

:

Mevr.

:

Lidnummer(s)

:

en/of

Formulier zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 december opsturen naar
Gerard Wilmink, Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop.
U kunt ook mailen: gerard.wilmink@tiscali.nl
De toegang is gratis en u ontvangt geen bevestiging van de
inschrijving. Aangezien er wel kosten worden gemaakt, verwachten we
wel dat u komt als u zich heeft aangemeld!
8
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Doof, een ouderdomskwaal?

T

wee zestigers praten met elkaar over ouder worden.
Zegt Antoon: Het probleem bij vrouwen is dat ze weigeren te
aanvaarden dat ze ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te
verbergen.
Je hebt het bij het rechte eind, zegt Grad.
Maar, ik ken een middel om hen te ontmaskeren. Als je wilt weten of je vrouw
hardhorend wordt, ga dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een
vraag. Als ze niet antwoordt, ga je op vijf meter afstand zitten en stel de
vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter.
Antoon vindt het een schitterend idee en thuis gekomen, neemt hij meteen
de proef op de som. Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op
een tiental meters van haar vandaan zitten en vraagt:
Schat, wat eten we deze middag?
Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en
stelt de vraag opnieuw:
Schat, wat eten we deze middag?
Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt:
Schat, wat eten we deze middag?
Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar
staan en vraagt luid en duidelijk:
Schat, wat eten we deze middag?
De vrouw draait zich om, kijkt hem geërgerd aan en antwoordt:
Voor de vierde keer, kip met friet!
Ingezonden door: Hr. G. Kurvers ■

Z

VAN DE BESTUURSTAFEL

oals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, deze keer de blik naar binnen
gekeerd en dus het een en ander over de PVGE zelf. Laat ik daarbij eerst
eens kijken naar waar we ons in de hoofdafdeling op focusseren. Wij denken
dat het met de afnemende belangstelling voor verenigingen (en dit geldt niet
alleen voor seniorenverenigingen) en de verminderde instroom vanuit Philips,
het al een hele toer wordt om het huidige ledenaantal te handhaven. Een
belangrijk punt vormt dan ook wat je moet doen om het ledenaantal op het
huidige niveau te handhaven. Er worden op dit moment plannen ontwikkeld
hoe we structureel meer aandacht kunnen geven aan naamsbekendheid, iets
wat we in het vakjargon zouden aanduiden met marktcommunicatie. Een
herbezinning op “wie willen wij als seniorenvereniging zijn” maakt hiervan
deel uit. Het jaar 2013 is een lustrumjaar voor de PVGE en er is nu een begin
gemaakt met het uitzetten van de hoofdlijnen. Een symposium zal
waarschijnlijk één van de activiteiten zijn waarmee we ons dan ook (weer)
naar buiten kunnen profileren. Eind 2013 zullen we het huidige pand aan de
Hurksestraat verlaten en het hoofdkantoor in een bescheidenere ruimte
onderbrengen. Voor de afdeling Eindhoven heeft dat tot gevolg dat zij, om
hun activiteiten te kunnen continueren, zelf moeten gaan zorgen voor
locaties en deze zonodig moeten gaan huren.
Kijken we naar het gebeuren wat dichter bij huis dan vormen de twaalf
activiteitenclubs de hoeksteen van onze afdeling. Circa 40% van onze leden
neemt aan een of andere activiteit deel. Helaas blijkt het moeilijk te zijn om
nieuwe activiteiten op te starten. Bijvoorbeeld een voorstel om een senioren
tennisclub op te starten, vond nauwelijks weerklank. Terwijl de faciliteiten
daarvoor beschikbaar zijn. Wat de evenementen betreft proberen we de
juiste toonhoogte te vinden. Soms lijken we een beetje vals te spelen en valt
de opkomst bij een evenement tegen, een andere keer hebben we de juiste
toonhoogte gevonden. Om onze speelkwaliteit te verhogen is er een enquête
opgesteld waarover elders in deze Nieuwsbrief meer.
Ook wij als afdeling ondervinden dat het moeilijk is vrijwilligers te vinden. Iets
wat het komende jaar zeker aandacht zal moeten krijgen omdat enkele
bestuursleden hun maximum leeftijd van negen jaar gaan bereiken dan wel
bereikt hebben. Ik kan nu al schrijven: mocht u iets voor onze afdeling willen
doen, graag een belletje. Dan kunnen we eens informeel van gedachten
wisselen over mogelijkheden en onmogelijkheden.
►
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Onze afdeling is in Heeze-Leende-Sterksel actief betrokken bij verschillende
organisaties die zich met belangenbehartiging voor senioren bezig houden,
in Geldrop-Mierlo zou hieraan nog verder aandacht kunnen worden gegeven.
Aansluitend op datgene waar ik deze bestuurstafel mee ben begonnen,
tenslotte nog iets over het verbeteren van onze naamsbekendheid. Alle
evenementen van de afdeling worden intussen in de lokale pers
aangekondigd en zowel de afdeling als verschillende clubs presenteren zich
bij activiteiten elders. Bijvoorbeeld bij de recente opening van het nieuwe
dorpshuis in Heeze waarbij wij de lokale TV hebben gehaald. Vooral onze
clubactiviteiten bieden een goede mogelijkheid voor publiciteit om daarmee
de bekendheid van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende te
vergroten.
Omdat dit de laatste Nieuwsbrief van dit jaar is, wil ik u nu alvast een goede
en gezellige decembermaand toewensen en de zieken sterkte en
beterschap.
Pieter Groenveld (vz)
 040 - 224 0444 ■

AFDELINGSNIEUWS
Opening dorpshuis ’t Perron in Heeze

H

et nieuwe dorpshuis ’t Perron is zaterdag 1 oktober j.l. in aanwezigheid
van een groot aantal genodigden officieel geopend. Na 25 jaar was het
dan eindelijk zover! Bestuursvoorzitter Ben Pollmann van de Stichting
Dorpshuis ’t Perron sprak een dankwoord en verrichtte de openingsceremonie. Daarna kwamen de vele bezoekers binnen en bekeken
nieuwsgierig de ruimtes waar de verschillende verenigingen, waaronder onze
bridgeclub ’t Overslag, hun activiteiten presenteerden.
De meeste opmerkingen gingen over het fraaie open karakter van het
gebouw en het mooie licht dat via het glazen dak binnenviel. Over de
akoestiek waren wat twijfels maar dat zal ongetwijfeld nog opgelost worden.
De bridgeclub mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Een aantal
paren zat onder het genot van een glaasje wijn te bridgen. Heel wat
belangstellenden konden zo zien en proeven dat het bij ’t Overslag om meer
dan bridgen ging: ook zij kregen een glaasje aangeboden. Ook op de pers
hebben wij blijkbaar indruk gemaakt want TV Horizon deed er verslag van.
De omwonenden van ’t Perron maken zich nog wel zorgen over de mogelijke
parkeeroverlast. maar zo te zien lijkt dat wel mee te vallen.
■
Een bijzondere hobby

D

it verhaal gaat over de bijzondere hobby van Aad Engelfriet.
Aad is eind 2010 lid geworden van de PVGE. Hij gaf op
zijn inschrijvingsformulier aan dat hij mogelijk als vrijwilliger wel
wat wilde doen. Eén gesprek was voldoende en tegenwoordig
maakt hij deel uit van de evenementencommissie. Met als
specialiteit excursies en geschiedenis.

12

Aad begon zijn carrière in 1968 bij Philips en koos achteraf gezien misschien
wel de verkeerde beroepsrichting. Het werd chemie in plaats van geschiedenis.
Spijt? Eigenlijk niet, want sinds 2004 kon hij zich al bijna fulltime met zijn hobby
bezig houden, namelijk het als ANVR gecertificeerd reisleider rondleiden van
groepen door allerlei steden, streken en landen. Vanaf 1998 is Aad ook al actief
op het Internet. Zijn website is na al die jaren uitgegroeid tot de grootste
Nederlandstalige geschiedeniswebsite, met per maand ongeveer 200.000
unieke bezoekers en die willen vaak ook graag met Aad op stap of één van
zijn lezingen bijwonen.
►
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En zo is hij een erkende specialist
geworden voor wat betreft de Nederlandse
geschiedenis en de koloniën. Ook de
Europese geschiedenis (Groot-Brittannië,
Duitsland, België, etc.) kent voor hem niet
veel geheimen meer. Eigen studies over
bijvoorbeeld Atjeh, Schotland, Rotterdam
worden door velen gebruikt als
referentiemateriaal. En mensen mailen: het
lezen van Aad's verhalen gaat ten koste
van onze nachtrust. Tijdens lezingen of
rondleidingen wordt regelmatig verzucht:
we hadden Aad vroeger als
geschiedenisleraar moeten hebben!
De combinatie van historisch publicist en
reisleider bracht hem ook in contact met
vele musea, archieven, uitgeverijen,
opleidingsinstituten, touroperators en
gerenommeerde dagtochten-bureaus. Via
zijn netwerk, met onder meer eigen
nieuwsbrieven, wordt hij ook door velen
recht-streeks benaderd voor een
stadsrondleiding (mogelijk in maar liefst
twintig steden). En zo kon het gebeuren
dat Aad ook al een aantal keren groepen
heeft begeleid naar onder meer China/
Tibet. Dit jaar In totaal al drie keer, waarvan
twee keer naar Tibet.

SERVICES EN KORTINGEN
Kortingen

L

Aad in Tibet

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…


Tempel of Heaven Beijing

Op de Volksuniversiteit Geldrop gaat Aad Aad tijdens een vaartocht over de
Huangpo rivier Shanghai
deze winter twee lezingen geven over
China en Tibet. Nadere informatie? Stuur
een e-mail naar
geldrop@volksuniversiteit.nl en u ontvangt alle gewenste informatie.
Nieuwsgierig naar Aad’s website? Via www.aad.engelfriet.net komt u vanzelf
verder, maar wees gewaarschuwd, iemand schreef ooit: Een ware lust om te
lezen daar u de geschiedenis op een zeer humor- en kleurvolle (oude
prenten) wijze uit de doeken doet. Mijn dank, waardering en respect hiervoor
en ik ga er dan ook eens goed voor zitten straks, daar ik al snel begrepen
heb dat uw website een vogelvluchtig bezoek onwaardig is.
■
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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.

■
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Wat zijn gastleden?

NIEUWS VAN DE CLUBS

D

Club activiteitenkalender 2011/2012

e club activiteitenkalender 2011/2012 bevat alle bijzondere
clubactiviteiten in onze PVGE afdeling. Het overzicht zal ook op onze
website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

Omschrijving

8 december

Jeu de Boules

Kersttoernooi “’t Buutje”

14 december

Line dance

19 december

Bridge Heeze

Kerstviering “The Country Jewels”
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! ■

Tennissen bij de PVGE ?

D

at was de vraag in de vorige Nieuwsbrief. En we hadden beloofd om u
in de volgende Nieuwsbrief te informeren over de uitkomst van deze
enquête. Belofte maakt schuld, dus hierbij het resultaat van de enquête.
De uitkomst was duidelijk niet om over naar huis te schrijven. Van de ruim
900 leden in onze afdeling gaven welgeteld drie leden aan hiervoor wel
interesse te hebben. Dus we hebben dit initiatief maar weer (even) in de
ijskast gezet.
Volgend seizoen zullen we nog eens een poging wagen met een nog wat
concreter voorstel.
Namens het Bestuur
Gerard Wilmink
Clubcoördinator ■
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O

p gezette tijden duikt weer de vraag op: wat is een gastlid? Daarom
hierbij een korte uitleg over het begrip gastlid en de financiële
consequenties.
Achtergrond
Het beleid binnen de PVGE-vereniging is dat alle leden – behoudens
capaciteitsproblemen – kunnen deelnemen aan alle activiteiten die
georganiseerd worden door de hoofdvereniging, de afdelingen en de
activiteitenclubs. Het staat afdelingen en hun activiteitenclubs vrij om aan
niet-afdelingsgebonden PVGE-leden een hogere bijdrage te vragen voor
deelname.
Gastlidmaatschap
Het gastlidmaatschap waar we normaliter mee van doen hebben betreft
PVGE-leden die in een andere PVGE-afdeling wonen maar deelnemen aan
clubactiviteiten in onze afdeling. De toegelaten gastleden delen in alle
rechten en plichten die gelden in onze afdeling zoals bestuursfuncties,
stemrecht, etc.
Financiële consequenties
Alleen de afdeling waar het gastlid woonachtig is, ontvangt de gangbare
ledensubsidie van de hoofdvereniging. Dit houdt automatisch in dat de
activiteitenclub waar het gastlid bij is aangesloten, voor het gastlid ook geen
ledensubsidie ontvangt van de afdeling.
Aanmeldingsprocedure
Het verzoek tot aanmelding van een gastlid moet door de desbetreffende
activiteitenclub worden ingediend bij de secretaris van onze afdeling. Indien
de aanvraag door het secretariaat wordt goedgekeurd, krijgt de club hiervan
bericht. Het afdelingssecretariaat zorgt ook voor de registratie van de
gastleden bij het verenigingssecretariaat.
Buitenleden
Buitenleden zijn PVGE-leden van de afdeling Geldrop-Mierlo en HeezeLeende die niet in één van de andere afdelingen woonachtig zijn. Voor deze
buitenleden ontvangt onze afdeling wel de gangbare ledensubsidie van de
hoofdvereniging.
Namens het Bestuur
Gerard Wilmink
Clubcoördinator ■
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Jeu de Boules club ’t Buutje
Uitwisseling met JBC Stiphout

D

onderdag 18 augustus hebben we een toernooi gespeeld, op onze eigen
vertrouwde locatie, tegen JBC Stiphout. Voor aanvang van het toernooi
regende het licht, dus werden de binnenbanen geprepareerd om hierop het
toernooi te spelen. Maar het werd precies op tijd droog. En hebben we de gehele
middag lekker in het zonnetje gespeeld. Hierdoor hadden we de mogelijkheid alle
wedstrijden telkens tegelijk te laten beginnen. Heeft de worst aan de zusters
Clarissen toch zijn werk gedaan!
Met dit prachtige weer zat de stemming er meteen goed in. Er werd goed
gespeeld in een ontspannen en plezierige sfeer. Op tijd pakten we een hapje en
een natje en namen we de gelegenheid om een praatje te maken.
Om 16.45 uur kon onze voorzitter, Guusje Bouwmeester, de prijzen uitreiken.
Voor Geldrop was de uitslag: 1. Michel Sanders, 2. Antoon Bijsterveld en 3. Peter
Woodward. Na een dankwoord ging eenieder voldaan en tevreden naar huis. Het
was weer een mooie dag. We kunnen zeker terug zien op een geslaagd toernooi.
Mocht u denken Jeu de Boules lijkt mij ook wel wat, schroom dan niet contact op
te nemen of kom eens kijken. Op maandagmiddag en donderdagmiddag,
aanvang 13.30 uur, spelen wij aan de Linze 11 hier in Geldrop ons spelletje. Wij
spelen zeer relaxed en hebben oog voor ontspanning en een praatje. Tevens zijn
we in beweging wat voor ons senioren helemaal niet verkeerd is. Aan onze
verwoede kampeerders zou ik willen zeggen: Je komt op de camping ook beter
voor de dag als je daar een balletje wilt gooien.
Alle informatie kunt u inwinnen bij: Lia Hertogh,  040 - 212 1141 of Sjef van
Grootel,  040 - 283 8170.
■

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

BELANGENBEHARTIGING
AED’s in Geldrop-Mierlo

A

ED’s in Geldrop-Mierlo is een onderwerp waar nu al

jaren over wordt gepraat. Maar praatjes vullen geen
gaatjes luidt een oud gezegde. Tot op heden is de
gemeente Geldrop-Mierlo niet erg happig om de
volledige verantwoordelijkheid voor de AED’s op zich te
nemen. Vooral het onderhoud en het beheer zijn een
heikel punt. Maar er is hoop.
De Stichting ‘Hart voor een Hart’ maakt zich sterk om het ‘AED-probleem’ in onze
gemeente op te lossen. Deze Geldrop-Mierlose stichting heeft als doel: het – in
de gemeente Geldrop-Mierlo – in de continuïteit de beschikking te hebben over
voldoende mensen en middelen om de overlevingskansen te verhogen van een
door hartstilstand getroffen medemens alsmede al hetgeen dat daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Om dit doel te bereiken wil de stichting binnen de gemeente Geldrop-Mierlo
sponsoren gaan zoeken om alle AED’s 7x24 uur/365 dagen per jaar toegankelijk
te makende door:

Reeds aanwezige AED’s in een ‘hufterproof’ behuizing op geselecteerde
openbare locaties te plaatsen.

Extra AED’s met behuizing te plaatsen om altijd binnen 6 minuten bij het
slachtoffer te kunnen zijn.

Werven en vasthouden van ongeveer tien gekwalificeerde reanimisten per
AED, in totaal dus ongeveer 500 personen.
Om met de bestaande middelen de continuïteit voor deze activiteiten te
waarborgen hanteert de stichting de uitgangspunten:

Om de betrokkenheid van de eigenaren van de AED’s en behuizingen te
vergroten, vragen wij hen actief te zoeken naar sponsors, terwijl wij het
onderhoud (beheer, controle, uitlezen, pads en accu’s vervangen, updaten,
etc.) voor de komende jaren voor onze rekening nemen.

Van de de vrijwillige reanimisten verwachten wij een investering in de
initiële opleiding door een gekwalificeerd instituut. Indien zij daarna bereid
zijn zich beschikbaar te stellen voor het SMS-systeem middels AED-Alert,
zullen wij de kosten vergoeden voor het gekwalificeerd blijven door de
herhalingsopleidingen te vergoeden.
Om deze continuïteit tegen minimale kosten te verzekeren hebben wij als AEDtype voor de kern Geldrop het advies de Philips Heartstart FRx/Samaritan Pad ►
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en voor de kern Mierlo de Cardiac Science Powerheart G3 Plus. Voor dit laatste
type sluiten wij ons aan bij de keuze van de EHBO-vereniging Mierlo. Dit om de
onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden.
Voor de reanimisten die zich beschikbaar stellen voor het AED-Alert bieden wij de
vervolgopleidingen aan via de stichting Reanimatie Onderwijs Geldrop e.o., een
erkende reanimatiepartner van de Hartstichting. Tevens verzorgt deze stichting
de opvang van de ingezette reanimist.
Hebt u nog vragen? U kunt de stichting bereiken via de voorzitter de heer Hans
Timmermans, e-mail info@hartvooreenhart.nl
■

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

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
antony@heywood.nl

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.
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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KEN UW PLEKJE

EVEN TERUGBLIKKEN

D

e vorige opgave ‘Openluchtmeubilair om te
relaxen?’ was kennelijk niet erg moeilijk. Er
kwamen een flink aantal goede oplossingen
binnen. De oplossing luidde: houten tuinset in de
Baron z’n Hof bij het kasteel in Geldrop.
De winnares is deze keer mevrouw Maria Ummels
uit de Bosrand in Geldrop. Zij ontving thuis de VVV
cadeaubon ter waarde van € 10,–.
De nieuwe opgave van deze maand is wat
moeilijker: wat zijn de namen van de zeven kerken
die horen bij de afgebeelde kerktorens? Zoals
gebruikelijk ligt er voor de winnaar of winnares
weer een VVV cadeaubon van € 10,– gereed.
Oplossingen graag voor 1 januari 2012 per mail naar Joop van den Akker;
jwavdakker@onsmail.nl

■

Bridgeclub “Op Dreef” 20 jaar jong (deel 4)

V

De bridgeclub op reis
anaf het begin is de bridgeclub altijd reislustig geweest. In het jaar van
de oprichting ging men al op reis naar Haarle, een klein dorpje bij
Nijverdal. Liesbeth Akkermans, een van de eerste leden van de Bridgeclub
“Op Dreef”, wist een klein hotelletje dat wel geschikt was voor de eerste
happening! De belangstelling was zo groot dat zelfs een deel van de club
ondergebracht moest worden in een dependance naast het hotel.
De formule die gekozen werd is nog steeds gebruikelijk. Vrijdags aankomen
– in de avond bridgen. Zaterdag in de morgen weer bridgen en in de
namiddag vrij om de omgeving te verkennen of op een andere manier te
genieten. Zaterdagavond weer bridgen en dan … gezellig bij elkaar zitten.
Die eerste avond werd meteen een geweldig succes. Onder leiding van
“hopman” Wim Vlemminx, beter bekend als de molenaar, werden
kampvuurliedjes uit de vergetelijkheid gehaald. Moppen werden verteld door
Sam Heiligers. De familiesfeer werd geboren.
Sam en Henk van Hoof hadden de vrije middag doorgebracht in een café in
Haarle én een proces-verbaal gekregen vanwege een verkeerd geparkeerde
auto. Het verbaal werd uiteindelijk door de politie vernietigd nadat Sam een
heel dramatisch verhaal had verteld over zijn “handicaps”. Vooral ook omdat
“het drama” natuurlijk ondersteund werd door Henk. U kunt zich wel
voorstellen dat het verhaal op die avond talloze keren in geuren en kleuren
werd verteld! Het werd steeds sterker…. Er schijnt zelfs een pseudopolitieagent aan te pas gekomen te zijn!
Op zondag werd het bridgefestijn afgesloten met de prijsuitreiking. Deze reis/
weekendformule wordt in grote lijnen nog steeds gevolgd. Een mooie traditie
– al meer dan 20 jaar gaat de bridgeclub eens per jaar een weekend weg. En
steeds geldt op de zaterdagavond na het bridgen: GEZELLIGHEID IS TROEF.
Al moet gezegd worden dat er de laatste jaren niet zo veel meer wordt
gezongen. De keeltjes zijn ouder geworden. Ondanks het feit dat het
“smeren” gewoon door gaat….
Tot een volgende keer,

Hannibal ■

Wat zijn de namen van deze zeven kerken?
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Wandelen in Mierlo

O

p 26 augustus 2011 had de evenementencommissie in samenwerking
met de heemkundekring Myerle een wandeling georganiseerd langs een
aantal bijzondere gebouwen in Mierlo. De heer Rinie Weijts zou de
wandeling begeleiden en van deskundige toelichting voorzien.
Er waren vijftien aanmeldingen. De dorstlessers voor onderweg en de locatie
om nog gezellig na te praten waren geregeld. Niets kon er dus nog misgaan,
dachten we.
Maar we hadden buiten de weergoden gerekend. Juist die ochtend was er in
onze contreien een zeer langdurig hevig onweer met donder, bliksem en
plensbuien. We konden voor de veiligheid van onze deelnemers helaas niets
anders doen dan de wandeling op het laatste moment nog af te gelasten.
Jammer, jammer maar de volgende keer beter.
De evenementencommissie ■
Lezing Het andere Iran

E

ind september was er weer een kunst & cultuur lezing in
de Dreef in Geldrop. John Peeters, secretaris van de
PVGE afdeling Best e.o., vertelde over een bijzondere
rondreis door Iran. In de aankondiging van de lezing in de
vorige Nieuwsbrief was al duidelijk geworden hoe
indrukwekkend mooi Iran eigenlijk is. En hoe vriendelijk en
gastvrij de mensen zijn.
Ruim zestig deelnemers waren aanwezig om te luisteren naar zijn ervaringen
en te genieten van tientallen foto’s van mensen, kunstuitingen, historische
gebouwen, natuur en parken. Een kleine selectie is hierbij afgedrukt.
De inleider beschikte over een gedegen kennis van zaken van de cultuur in
Iran en gaf op een rustige maar toch boeiende, liefdevolle wijze uitleg over
de vertoonde beelden. De vragen vanuit het gehoor werden uitvoerig
beantwoord en soms nog toegelicht met persoonlijke anekdotes.
Uit de vele positieve reacties tijdens de pauze en na afloop viel op te maken
dat de lezing bijzonder in de smaak was gevallen.
Gerard Wilmink ■

INFORMATIE CLUBS

Ledenmutaties
Ledenmutaties in het 3de kwartaal 2011
aanmeldingen:
6 leden
opzeggingen/vertrokken:
0 leden
overleden:
5 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 30-09-2011

964
Nieuwe leden
Juli:

Mevr. A. van Dun-Danklers
Mevr. R. van Hofweegen
Mevr. J. Loeters

Heeze
Heeze
Heeze

Augustus:

Hr. L. Verberne
Mevr. A. Wagemakers

Heeze
Geldrop

September:

Hr. R. Rollenberg

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. Namen en telefoonnummers zijn te vinden op onze website
www.pvge-geldrop.nl. Op deze website vindt u ook nog een aantal oude
Nieuwsbrieven en een recente folder over onze afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende.

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 ’t Perron 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
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