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Van de redactie

O

p het moment dat u deze
Nieuwsbrief leest, is uw
hoofdredacteur met vakantie. We,
mijn vrouw Ine en ik, gokken dit jaar
op mooi weer in Nederland. We gaan
naar Groningen, Friesland en misschien
nog naar de Waddeneilanden. Laten
we eerlijk zijn. Nederland kent nog
zoveel interessante plaatsen en
mooie natuur. Dus waarom naar de
bloedhitte in het zuiden?
Na de vakantie gaan we met frisse
moed weer hard werken aan de
verdere uitbouw van onze vereniging.
We streven voor het jubileumjaar
2009 naar 1000 leden. Als
hulpmiddel willen we in het najaar
komen tot een vernieuwde
informatiegids over onze PVGE
afdeling. Hierin staat alles wat u en
potentiële nieuwe leden moeten
weten over onze afdeling. Vooral
buiten de kern Geldrop kunnen we
zeker nog vooruitgang boeken.
In deze Nieuwsbrief vindt u weer veel
clubnieuws en de aankondiging voor
de laatste dagreis van dit jaar. Last
but not least is de activiteiten
kalender weer helemaal up-to-date
gebracht (zie blz. 22).
Attentie: de sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is:
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VAN DE BESTUURSTAFEL

ijn, dat een behoorlijk aantal van u naar de stembus is geweest. Die van
Philips Pensioenfonds bedoel ik, Jan Peter blijft nog wel even op zijn
Haags pluche zitten. We hebben alle vier beschikbare zetels toegewezen
gekregen. Gelet op de turbulentie op de financiële markten, die ook van
invloed is op de pensioenfondsen, vallen deze vertegenwoordigers zeker niet
met hun neus in de pensioenboter. Dit geldt in nog sterkere mate voor het
Philips Pensioenfonds (PPF). Bij het PPF treedt namelijk een extra complicatie
op tengevolge van de afnemende premieafdrachten doordat het aantal
Philips medewerkers in Nederland steeds kleiner wordt. Dit betekent dat de
waarde van de beleggingen, vastgoed, etc. en het rendement erop een
grotere rol spelen om onze pensioenen zeker te stellen dan bij
pensioenfondsen zoals bijv. het ABP en PGGM. Ik zal daar niet verder op
ingaan want dat wordt allemaal nogal technisch en ik ben ook geen expert op
dit terrein. Maar u en ik willen toch wel graag ons maandelijks pensioen, liefst
waardevast. Geld maakt dan niet gelukkig maar zoals het spreekwoord luidt:
heb je geld dan doe je wonderen, heb je het niet dan is het donderen.
Verwacht kan worden dat de komende twee jaar – want verder durf ik niet
vooruit te kijken – niet gemakkelijk zullen zijn voor de pensioenfondsen. Het
duurt nog wel even voordat de financiële markten zich hersteld hebben van
het wangedrag van de banken. Het argument dat één en ander veroorzaakt
zou zijn door slechte hypotheken in de Verenigde Staten betwijfel ik sterk (ik
zou eigenlijk een krachtiger term willen gebruiken). Het was de trekker
waarmee het schot afging dat dit financiële wangedrag van de banken
blootlegde. Maar we zitten intussen wel met de gevolgen en zullen ons best
moeten doen de financiële basis van het pensioenfonds gezond te houden.
Onze vier vertegenwoordigers zullen hun tanden daarin moeten zetten.
Goed, dit was dan een wat financieel getint verhaal en deze keer voor de vele
leden die niet bij het PPF zijn aangesloten mogelijk wat minder relevant, maar
hopelijk toch interessant. Want ook voor hen geldt: wat niet is kan komen.
Als u dit artikel leest is de meteorologische herfst (op 1 september) bijna
begonnen en zullen veel leden wellicht nog een paar weken op vakantie
gaan; zoniet dan zijn er onze activiteitenclubs die allemaal weer gaan
draaien. Mocht u hieraan nog niet meedoen dan is het nu een geschikt
moment om daar verandering in te brengen. En voor diegene onder ons
waarmee het minder goed gaat dan we eigenlijk graag willen: sterkte.
Pieter Groenveld (vz)  040 – 224 0444 ■
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Vooruitblik op 2009

E

r staat onze afdeling in 2009 weer 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.

Ter herinnering aan Jan Sleutjes
Vrij kort na het overlijden van zijn vrouw is ook Jan op 31 juli 2008 in
Geldrop overleden.
Jan was met zijn bijna 91 jaar één van onze oudste leden en al lid van
de PVGE sinds 12 oktober 1982. Hij was medeoprichter van onze
PVGE afdeling en tevens oprichter van de Biljartclub “Niks Wert” waar
hij nog steeds actief was. Daarvoor is hij ook nog een gewaardeerd lid
geweest van de Klaverjas- en Jeu de Boules club.
In de beginjaren van onze afdeling heeft Jan ruim 15 jaar het
secretariaat bemand. Tevens was hij toen al leden behulpzaam bij
allerlei sociale vraagstukken. De eerste Belangenbehartiger dus.

De plannen moeten nog worden ontwikkeld maar in ieder geval zal er voor
genodigden een receptie worden gehouden. Verder staat er nog weinig tot
niets vast. Uiteraard zullen we ook in de geschiedenis van onze afdeling
duiken. Hoe, waar en door wie is de afdeling toentertijd opgericht? Leven er
nog leden van het eerste uur? Wat was de eerste activiteitenclub?
Ik ben benieuwd wat we nog boven water kunnen halen. Waarschijnlijk zitten
er wel een paar mooie artikeltjes voor de Nieuwsbrief in.
Al filosoferend kwam ook de groei van het huidige ledental ter sprake. De
afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende heeft op dit moment ruim 900
leden en groeit nog steeds gestaag.

►

In Jan hebben we een echte verenigingsman met een groot sociaal
hart verloren. We wensen de familie Sleutjes veel sterkte voor de
komende tijd.
Het bestuur van de
PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
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INTERmezzo

Het bestuur zou het fantastisch vinden om in het jubileumjaar (of eerder) het
magische aantal van 1000 leden te bereiken.

door Bert Cornelissen
U kunt daarbij helpen door in uw eigen omgeving aan andere 50-plussers te
vertellen over de PVGE activiteiten. Als dank ontvangt u voor ieder nieuw
aangebracht lid een VVV-bon ter waarde van € 5,–. Zie daarvoor de bon in
de laatste Schouw (nr. 4) op pagina 15.
Ter ondersteuning van deze 1000-leden actie willen we voor onze afdeling
nog een flyer of informatiegids ontwikkelen met de belangrijkste informatie
over onze afdeling en haar clubs.
Gerard Wilmink
P.R. en Coördinator clubs
■

Ledenmutaties in het 2de kwartaal 2008
aanmeldingen:
29 leden
opzeggingen/vertrokken:
2 leden
overleden:
4 leden
Het aantal leden (incl. gastleden) van onze afdeling is per 30 juni 2008

942
Evers
Maas
Jansens
Kapper
Verhappen
Zwaal
Bottram
Goorissen
Vincent
Bouma
v.d. Waal

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

v.d. Kerkhof
v.d. Linden
Mevr. Michielsen
Bolt
Steneker
v.d. Heuvel
Gouverne
Beelen
Eickmans
Baurichter
Rommelse

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.
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H

et is alweer een paar weken geleden dat ik door het bestuur van de
PVGE verzocht werd om de gelederen van de redactie te versterken en
ook per aflevering een stukje te schrijven. Nou hier is dan mijn eersteling! Ik
heb besloten om het eens een jaartje te gaan proberen. Per slot van
rekening heb ik in het verleden wel meer met het drukinkt bijltje gehakt.
Nu ik langzamerhand aan het einde ben gekomen van mijn carrière, roept dit
verzoek van het PVGE bestuur allerlei visioenen op over het begin van mijn
werkzame leven.
Ik zie mezelf terug als een 12-jarig jongetje. Recht van de lagere school naar
de Philips bedrijfsschool en op een kistje staand achter de draaibank. M’n
eerste weekloon en uiteraard mijn eerste arbeidsovereenkomst want wij
waren de leerlingen die voor het eerst in de derde en vierde klas volgens een
CAO gingen werken. Dus geen 7,50 en 9 gulden per week zoals al die
generaties voor ons gehad hadden. Nee, 55 cent per uur!

Ledenmutaties

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

Herinneringen

Werken op het Nat-Lab. En later op de Machine fabriek waar ik pas echt heb
leren werken en mijn voorliefde kreeg voor de kleine productieseries omdat
je die zo fijn kon inregelen. Goede sfeer en collegialiteit en goede faciliteiten
maar wel altijd problemen met m’n lange haren Hier heb ik ook mijn latere
vrienden leren kennen en die zijn het nu nog. Carnaval bij de Emmers (de
M-ers van de M-fabriek). Ach, ja ik heb bij Philips veel geleerd en ook veel
gelachen. In de jaren 60 kon dat nog. Geen spook van werkloosheid en
verplaatsing van productieplaats. Ik was en ben nog steeds trots op dat
bedrijf van toen.
Maar zoals ze zeggen “vast inkomen, vaste erremoei” ben ik toch na 12 jaar
Philips voor een paar gulden meer het harde bedrijfsleven ingegaan.
Industriële vormgeving werd het. Modellen maken van kunststof, het betere
handwerk. Voor DAF, Volvo, DSM en alle Nederlandse, Duitse en Belgische
brouwerijen prototypen maken. Het bekende Bavaria kratje bij voorbeeld.
Een heel andere manier van werken maar ook deadlines!
We werkten met oplosmiddelen, weekmakers, gietharsen, polyester en
andere chemische troep. Wat ik hier ook tweemaal meemaakte waren fusies
en sluitingen Dat gun ik geen mens, dan zie je collegialiteit omslaan in
vijandschap. Ik had geluk want ik mocht blijven. Als ze me toen buiten
►
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hadden gegooid dan had ik er geen traan om gelaten, zo lijdt de sfeer op de
werkvloer eronder.

BELANGENBEHARTIGING
Verkiezing College van Beheer van het Philips’ Pensioenfonds

Uiteindelijk na diverse omzwervingen door het onderwijsveld, sluit ik nu mijn
arbeidzame leven af als docent op een VWO-HAVO. Maar nu in ieder geval
wel weer terug op het oude nest tussen veel Philpsmensen die weliswaar
gestopt zijn met werken maar zeker nog niet tot stilstand zijn gekomen. U zult
dus nog van me horen.
■

SERVICES
Wist u dat…

 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 PSVstadion.
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,
 pvge@hetnet.nl

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
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■

Belangrijk voor alle Philips gepensioneerden
Herinnert u zich nog onze oproep in de vorige Nieuwsbrief?
Uw voorzitter riep u toen voor deze verkiezing op om:

In ieder geval uw stem uit te brengen

Bij voorkeur te stemmen op een vertegenwoordiger van de Federatie
Waarom was dit zo belangrijk voor u als Philips’ gepensioneerde?
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 toen onze oproep: Stem op een kandidaat van de Federatie van
Philips Verenigingen van Gepensioneerden.
Begin juni is de uitslag van deze verkiezing bekend geworden en de
Federatie heeft alle vier beschikbare zetels veroverd. Daar zijn we uiteraard
zeer blij mee want uw vereniging kan daardoor uw pensioenbelangen ook in
de komende periode optimaal blijven behartigen.
Benoemde FPVG leden per 1-10-2008 (na de formele goedkeuring):
1. Maarten van Herk
2. Gustav van Geloven
3. Joop Scholing
4. Paul Ekelschot
Reserve leden:
1. Leo Hoogeveen
2. Jan Mansveld
Pieter Groenveld
Voorzitter PVGE Vereniging voor senioren
Afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
■
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Eenzaam of gezellig eten?

E

ten is een elke dag terugkerende bezigheid in ons aller leven. Het kan
“hapsnap” gaan, maar dat is meer “voeden”, terwijl enige toewijding het
eetgebeuren feestelijk kan maken zonder dat dit tot financiële overbelasting
hoeft te leiden.
Voor velen verloopt het eetproces in verplichte fasen: Bedenken wat we willen
eten. Is alles in huis voorradig? Is een gang naar de supermarkt nodig? Hoe
regelen we het vervoer van de kassa naar het aanrecht thuis in de keuken?
Dan, na het nu welverdiende kopje koffie, volgt het uitpakken van de
boodschappen. Vervolgens zijn we zo ver dat het eigenlijke klaarmaken kan
beginnen. Als dat ten slotte tot tevredenheid is afgerond en de tafel al of niet
feestelijk is gedekt, kunnen we eindelijk gaan eten.
Maar we zijn er nog niet, want afval moet in de kliko, servies en bestek moet
worden afgewassen en opgeborgen. Het is inderdaad een dagelijks
terugkerende zware klus!

Voorgenomen sluiting van zwembad “de Smelen”

N

aar aanleiding van de berichtgeving over de mogelijke sluiting van
zwembad De Smelen, heeft uw bestuur besloten om in navolging van
de Stichting SBG-M een brief te sturen aan de leden van de Gemeenteraad
en het College van B&W van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Ter informatie volgt hieronder de (iets ingekorte) tekst van deze brief.

Aan de leden van de Gemeenteraad en
Het College van B&W van de gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5600 GA Geldrop
Geldrop, 26 juni 2008
Betreft: Voorgenomen sluiting van het zwembad “de Smelen”.
Geachte raadsleden en college,

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo heeft hierover nagedacht. Vinden we
dit allemaal – en vooral op hogere leeftijd – nog wel leuk? Kan het niet simpeler
worden opgelost? Het is een sleur geworden door de jaren! We krijgen er
steeds minder zin in. Laten we ons niks wijsmaken: alleen is maar alleen.
Eten kan ook een sociaal gebeuren zijn waarbij een groepje mensen samen
gezelligheid opbouwt voor elkaar. Er bestaan gespecialiseerde keukens die
dat goed in de vingers hebben. Ze verzorgen smakelijke, verantwoorde
maaltijden, waarbij rekening wordt gehouden met dieeteisen en waarbij keuzemogelijkheden bestaan. De kosten hiervan zijn concurrerend tegenover het
eigen-gedoe-in-fasen. Bovendien heb je soms recht op korting. De gemeente
weet hier, via het Lokaal Loket van A tot Z, ons prima over te informeren.
Momenteel wordt deze vorm van eten elke dag tot volle tevredenheid van de
deelnemers uitgevoerd in Bethanië in Mierlo, in de Akert in Geldrop en in
Josephinehof in Zesgehuchten, ook in weekends en vakantieperiodes.
Waarom zou U het niet eens uitproberen? Als U een van de drie huizen
opbelt, zal de receptioniste met U afspreken wanneer en hoe laat U welkom
bent. U kunt alleen komen, maar ook met de buurman of een vriendin.
En U weet waar het allemaal om gaat: Gezellig en lekker eten.

de Akert:
 040 – 289 5100

Josephinehof:
 040 – 285 8515

Bethanie:
 0492 – 502 000
■
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De Senioren Vereniging PVGE wil door middel van deze brief haar grote
bezorgdheid uitspreken over de mogelijke sluiting van het zwembad “de
Smelen”.
Zij onderschrijft dan ook geheel de argumentatie zoals die door de SBG-M
is gegeven in haar brief d.d. 26 juni 2008.
Voor veel senioren is de mogelijkheid tot zwemmen er één voor ontspanning
maar vaak ook één die deel uitmaakt van een hersteltherapie.
Een zwembad in Geldrop-Mierlo (en in feite ook voor de aanpalende
gemeente Heeze-Leende) is daarom voor senioren zeer belangrijk.
De Senioren Vereniging PVGE zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven
volgen en daar waar relevant haar mening kenbaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Mevr. C. v.d. Brom
Secretaris PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Kopie: SBG-M

■
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EVENEMENTEN
OPGELET: Cohesiemiddag voor PVGE vrijwilligers

T

raditioneel ging het bestuur van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en
Heeze-Leende één keer per jaar gezamenlijk uit eten. Dit jaar heeft het
bestuur besloten om daar mee te stoppen. In plaats daarvan hebben we
bedacht om een cohesiemiddag oftewel een gezellig samenzijn te organiseren
voor alle (club)bestuurders en afdelingsvrijwilligers. Op deze wijze willen we
zowel de onderlinge banden aanhalen als laten blijken hoe belangrijk de
(club)bestuurders en afdelingsvrijwilligers zijn voor de Vereniging.
De cohesiemiddag zal plaatsvinden op vrijdag 21 november 2008 in Heeze.
Aanvang 13.00 uur.
De betrokken personen ontvangen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met het
programma maar noteer deze datum alvast in uw agenda zodat de datum op
tijd bij u vastligt.
Thea Ottenheim
Gerard Wilmink
Evenementencommissie
■

Een verslag van de lezing De grote drie

Het was behoorlijk druk. Zeker wel
vijftig belangstellenden waren
komen opdagen. En we werden niet
teleurgesteld. De heer Verbeek
bleek een vaardige en geestige
inleider die ons met vele leuke
anekdotes meenam in de
geschiedenis van het Nederlandse
cabaret.
Op deze wijze kregen we veel
achtergrondinformatie over het leven en de optredens van o.a. Louis Davids
en Koos Speenhoff. Hun liedjes en zeker de refreintjes bleken we nog steeds
goed te kennen en werden door velen enthousiast meegezongen.
Daarna waren Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Hermans aan de beurt.
Hoe zijn ze begonnen, hoe leefden ze en wat typeerde hen op de bühne?
Aan de hand van liedjes, foto’s en teksten wist de heer Verbeek ons vele
ah’s en oh ja’s te ontlokken. Natuurlijk werd er weer volop gezongen maar
leerden we ook goed te luisteren naar de diverse teksten.
Kortom, leerzaam en ontspannend tegelijk. De gezellige middag vloog om.
Na afloop was iedereen dik tevreden. Evenementen commissie bedankt.
Hopelijk gaan jullie nog veel van dit soort activiteiten opzetten.

Een enthousiaste bezoeker
■

De evenementen commissie had op
vrijdag 13 juni een kunst & cultuur
activiteit georganiseerd voor de leden
van onze afdeling in wijkcentrum de
Dreef in de Coevering in Geldrop.
We werden door Thea Ottenheim
welkom geheten met naar keuze een
lekkere kop koffie of thee. Terwijl de
inleider, Toon Verbeek, bezig was
zijn apparatuur in te stellen was er
ruim voldoende tijd om gezellig met
wat vrienden of bekenden bij te kletsen.
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REIZEN
e reisclub CIVIO van onze afdeling organiseert in 2008 in samenwerking
met de reisorganisatie EMA te Valkenswaard nog één dagreis.

Dagreis Achterhoek-Montferland-Zutphen vrijdag 17 oktober 2008
Kosten maximaal € 53,00 p.p. Inschrijven tot 15 september!






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.

N.B. Ook voor deze reis geldt dat de inschrijvingen van leden van de reisclub
CIVIO altijd het eerst aan bod komen.

De eerder aangekondigde mini-cruise over de Maas en de 10-daagse reis
naar Praag zijn helaas wegens te weinig inschrijvingen NIET door kunnen
gaan.
Het bestuur is er echter in geslaagd om voor de 10-daagse reis naar Praag
een mooi alternatief aan te bieden in de vorm van een 10-daagse reis naar
Kroatië-Lovran van 15 t/m 24 september. Door middel van een aparte flyer is
hier bekendheid aan gegeven. Dit heeft er toe geleid dat deze vervangende
reis (op moment van schrijven van dit artikel) nagenoeg volgeboekt is.
Voor inlichtingen over CIVIO/Reizen:
E.T.Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop
040 – 286 3940,  etyntema@onsbrabantnet.nl
■

Effe lachen

S

inds ik met pensioen ben verveel ik mij soms. Daarom ben ik maar eens
naar de stad gegaan om in een winkel wat te gaan bekijken.

Toen ik na 5 minuten weer buitenkwam, was een agent bezig een boete uit
te schrijven voor verkeerd parkeren.
Ik ben naar hem toegegaan en heb hem gevraagd: “Meneer de agent
waarom schrijft u een boete voor een arme gepensioneerde, die hier nog
geen 5 minuten staat”.
Terwijl hij mij bekeek schreef hij gewoon door.
Ja, en toen heb ik hem uitgemaakt voor “nazi”.
Hij bekeek me nog eens en begon aan de tweede boete, deze keer voor
versleten banden.
Ik kon niet anders dan hem voor “dikke varkenskop” uit te maken.
Nadat hij de tweede boete samen met de eerste onder de ruitenwissers had
gestopt, begon hij aan een derde. Om welke reden weet ik niet eens.
Dit ging zo nog een tijdje door.
Hoe meer ik hem uitmaakte voor vuile flik..., boef, macho, randdebiel en aap
met uniform hoe meer boetes hij schreef!
Nou ik zat er niet mee, want ik was toch met de bus gekomen!
Ingezonden door: Hr. G. Kurvers ■
INSCHRIJFFORMULIER LAATSTE REIS 2008
Dagreis Achterhoek-Montferland-Zutphen op vrijdag 17 oktober 2008.
Prijs maximaal € 53,00 p.p.
Naam

: ............................................ Aantal

: ........................

Adres

: ............................................ Lidnummer : ........................

Pc+Plaats

: ............................................ Tel. nummer: ........................

Inleveren bij E.T. Yntema, Paladijnstraat 73, 5663 GK Geldrop.
 040 – 286 3940,  etyntema@onsbrabantnet.nl
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NIEUWS VAN DE CLUBS
Een nieuw initiatief: een kookclub

I

n de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat één van onze leden het
initiatief heeft genomen om te komen tot een Kookclub.

Johan Geervliet wilde graag een kookcursus opstarten voor 50-plussers die om
welke reden dan ook graag de grondbeginselen van goed koken willen leren.
Bij genoeg belangstelling (minimaal 8 personen) zouden we dan dit najaar
willen starten met een basiscursus van 10 ochtenden in het BWI-gebouw aan
het St. Jozefplein te Geldrop.
Het doet ons veel genoegen dat we voldoende belangstellenden hebben om
daadwerkelijk te kunnen starten met de organisatie van de Kookclub!
Het eerste punt daarbij is om met de leiding van de BWI tot concrete
afspraken te komen over de inrichting van de keuken. Hierbij moeten we
natuurlijk wel rekening houden met onze (beperkte) financiële middelen,
Uiteraard zijn belangstellenden voor de Kookclub nog steeds welkom!
Voor alle vragen en nadere informatie, kunt u contact opnemen met
Johan Geervliet
Goorstraat 18
5666 EC Geldrop
 040 – 280 0475
 jgeervliet@onsbrabantnet.nl
■

Wijziging bestuurssamenstelling Bridgeclub Op Dreef.
De heer Harry Lefferts heeft, na jarenlang deze functie bekleed te hebben,
het voorzitterschap van de bridgeclub “Op Dreef” neergelegd.
Naar aanleiding hiervan heeft de club op 12 juni 2008 een extra
ledenvergadering gehouden. In deze vergadering zijn drie nieuwe
bestuursleden benoemd.
De functieverdeling is nu als volgt:
Voorzitter
Frits Crooymans
Vice-voorzitter
Joke v.d. Wal
Secretaris
Bertha Proper
Penningmeester
Jan Broertjes
Evenementen
Ans Averink
Secretariaat:
Bertha Proper, Deken Kempslaan 16, 5591 BE Heeze
 040 – 226 12 99
 habeprop@kpnplanet.nl
Wedstrijdleiding en ledenadministratie:
Henk van Egmond, Bosrand 34, 5665 EP Geldrop
 040 – 285 11 40
 hvanegmond@onsbrabantnet.nl

■

Ook zin in bridgen?
De bridgeclub ’t Overslag in Heeze bestaat binnenkort vijf jaar, jaren die niet
ongemerkt voorbij zijn gegaan. Er zijn veel plezierige momenten geweest al
was het soms vanwege een fatale fout bij het spelen. Helaas hebben alle
leden een aspect gemeenschappelijk: ze zijn ook vijf jaar ouder geworden.
Dat heeft gevolgen gehad voor het ledenbestand, want de gemiddelde
leeftijd van een seniorenclub ligt nu eenmaal redelijk hoog. Bij ’t Overslag is
er dan ook ruimte voor enkele nieuwe leden. Mocht u geïnteresseerd zijn,
dan kan Pieter Groenveld (  040 – 224 0444) u hierover meer vertellen.
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■

Nieuw seizoen bij de Bowlingclub “Pin Down”

Hernieuwde kennismaking met Biljartclub “Niks Wert”

erheugend nieuws van de Bowlingclub. Na het zomerreces starten wij
weer in september en wel vanaf de eerste dag in september. Maar dat is
nog niet het eind van het goede nieuws. Dit jaar bestaan wij 5 jaar en we
hebben ons voorgenomen dit op gepaste wijze te vieren en wel op maandag
27 oktober a.s. De plannen voor die dag zijn zo goed als gereed.

ogen wij ons even voorstellen. Deze club werd opgericht in 1994.
Begonnen werd met 8 leden, thans telt de club 12 leden. In de veertien
jaar van ons bestaan en zeker als een seniorenclub krijgen ook wij te maken
met mutaties in ons ledenbestand. Hetzij door verhuizing, opzegging, maar
helaas ook door overlijden. Zo is onlangs een van de oprichters en oudste
lid, de heer Jan Sleutjes ons op bijna 91-jarige leeftijd ontvallen.

V

Wilt u ook komen bowlen? Er is nog plaats voor nieuwe leden. Het is echt
een fijne sport en de leden zien elke week weer reikhalzend uit naar de
maandag.
Ja, wij spelen op maandag en wel van 17.00 tot 19.00 uur in “De Brug” in
Mierlo. Waarom zo’n rare tijd vraagt menigeen zich af. Het antwoord is
verrassend eenvoudig. Een uur bowlen is te kort en twee uur bowlen is
normaal onbetaalbaar. Maar tussen 17.00 en 19.00 uur gelden gereduceerde
tarieven zodat wij met een gunstige contributie uitkomen. Overigens
ondervinden de huidige leden deze tijd beslist niet als een probleem. Het laat
het grootste deel van de middag en de avond vrij.
Hoewel bowlen een relatief prijzige sport is, kunnen we van september tot
het eind van het jaar volstaan met een contributie van € 40. Dat is voor
bowling heel bescheiden.
Is bowlen moeilijk en niet zo geschikt voor ouderen? Goed, niet iedereen
gooit direct 300 (het maximum aantal) punten. Nu wij ook niet. Met 80 tot100
zijn we al dik tevreden en wat leeftijd betreft is er echt geen probleem. Wij
hebben diverse leden boven de 80 jaar en die doen het prima. Er is een
grote verscheidenheid van bowlingballen. Ze zijn allemaal even groot maar
niet even zwaar. Sommigen van ons hebben eigen ballen maar dat is
absoluut geen noodzaak
Wilt u eens vrijblijvend komen kennismaken?
Geeft u op bij C. Büthker  040 – 286 3631; J.v.d. Noord  040 –280 2189
of H. Middelkamp  040 – 286 2154 of kom gewoon eens kijken op
maandagavond om 17.00 uur in “De Brug” te Mierlo. Overigens kan vervoer
altijd geregeld worden
Cees Büthker
Voorzitter
■
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M

Wij willen uiteraard ons ledenbestand graag op peil houden of beter nog
uitbreiden. Daarom nodigen wij alle liefhebbers van de biljartsport bij deze uit
om eens op maandagochtend van 9 tot 12 uur in het BWI Dienstencentrum
voor Ouderen, St. Jozefplein 4 te Geldrop een kijkje te komen nemen.
De contributie bedraagt naast het PVGE lidmaatschap slechts € 3,– per
maand waarvoor wij eenmaal per jaar gezellig bijeen komen voor de
prijsuitreiking onder het genot van een hapje en een drankje. Het spreekt
vanzelf dat hiervoor ook uw echtgenotes uitgenodigd worden.
Het bestuur van de Biljartclub bestaat uit een coach, een penningmeester en
een wedstrijdleider. Laatstgenoemde stelt de wedstrijden samen en houdt de
standen bij van het competitieverloop. De competitie bestaat uit het spelen
van wat genoemd wordt het “libre”en het “bandstoten”. Verder maken wij u
erop attent dat we gewoon een gezelligheidsclub zijn zonder professionals.
Nog iets over de naam van onze club, “Niks Wert”.
Als men er niet in slaagt om een carambole te maken wat inhoudt om met
een stootbal de andere ballen te raken, dan zeggen wij “die stoot was niks
wert” en zo is die naam ontstaan.
Tot ziens op het St. Jozefplein 4 in Geldrop.
■

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informatie bij G. Wilmink,  040 – 285 6072
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Midgetgolfclub “De Putters” vraagt Uw aandacht!

G

aarne laten we u kennismaken met onze club. Een club die in 1996
schoorvoetend op gang kwam maar die nu ruim 30 leden telt.
Wij spelen van het begin tot het einde van de zomertijd elke dinsdagmiddag
vanaf 13.30 uur op de professionele banen van de “Midgetgolfclub Geldrop”.
Het adres van deze banen is Bosrand 164, Coevering Geldrop en is vanuit
uw woonplaats gemakkelijk te bereiken.
Er is een grote vrijheid van komen en gaan. De genoemde 13.30 uur
betekent alleen dat vanaf dat moment de baan open is. Hoe laat u komt, kunt
u geheel zelf beslissen. We spelen geen competitie. In het begin van het
seizoen wordt wel de score genoteerd opdat bij de strijd om de wisselbeker
en het kampioenschap ieders handicap kan worden bepaald.
Zo’n wedstrijd wordt doorgaans afgesloten met een drankje en een hapje.
Indien gewenst, worden nieuwe leden de eerste keren ingewijd door wat
meer ervaren leden. Verwacht u daar echter niet te veel van, ook zij slaan
nog dikwijls mis! In principe heeft u geen eigen materiaal nodig. Na verloop
van tijd zult u waarschijnlijk toch ontdekken dat u behoefte heeft aan een
eigen stick en een paar ballen. Dit hoeft geen grote uitgave te zijn (€ 40,– à
€ 60,–).
Omdat Midgetgolf min of meer een seizoensport is, zouden de leden elkaar
gedurende de wintermaanden niet of nauwelijks meer zien. Om dit te
voorkomen spelen we durende de winterstop Jeu des Boules op de
overdekte banen aan de Linze. Het merendeel van de leden doet hier
enthousiast aan mee.
De contributie voor het Midgetgolfen bedraagt momenteel € 16,– per seizoen
en voor het Jeu des Boules €17,–. Indien u lid wordt gedurende het seizoen,
wordt de contributie naar rato vastgesteld.
Mocht u interesse hebben of zou u het leuk vinden om het een keer te
proberen, kom dan eens op een dinsdagmiddag kijken op de baan. Het weer
is daar doorgaans beter dan in de rest van Geldrop. Hebt u nog vragen dan
kunt u altijd terecht bij
Kees Büthker (voorzitter)  040 – 286 36 31
Herman Middelkamp (secretaris)  040 – 286 31 54
■
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Hoe zag de Lichttoren er van binnen uit?
Op dit moment nadert de herontwikkeling van de Lichttoren zijn voltooiing. Er
staat veel te gebeuren in dit markante voormalige Philipsgebouw. De
bewoners van de loftwoningen betrekken in de loop van dit jaar hun
bijzondere woning. De Wellnesvoorziening Club Sportive opent in september.
Het Grand Café is het inrichtingsontwerp aan het afronden. Met de opening
van het Art Woonhotel zal in het voorjaar van 2009 deze icoon van Einhoven
een nieuw leven beginnen.
Naar aanleiding van deze herontwikkeling heeft de Stichting Trudo besloten
om een boek uit te geven waarin de geschiedenis en toekomst in beeld
worden gebracht.
We zoeken voor het onderdeel geschiedenis informanten die vanuit hun
eigen ervaring kunnen vertellen over de verschillende bedrijfsactiviteiten die
in dit gebouw hebben plaatsgevonden.
Voor dit boek over de Lichttoren zijn wij verder op zoek naar mensen die
kunnen vertellen over de inrichting van de Lichttoren, wat gebeurde er op de
verschillende verdiepingen en eventueel over hun eigen werkzaamheden.
Kunt u ons helpen een goed beeld te vormen?
Hebt u informatie over de inrichting in de perioden:
van 1950 t/m 1980 óf van 1920 t/m 1950?
Neem dan contact op met Geesje van Haren, Stichting Trudo
 06 – 2226 3260 of  gvanharen@xs4all.nl

■

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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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  gerard.wilmink@tiscali.nl.
Het overzicht zal ook op onze Website worden gepubliceerd.
Datum

Activiteit

29 augustus

Evenementen

15 t/m 24
september

Reizen

10 t/m 12 oktober

Bridgen

10 oktober

Bestuur PVGE/Clubs

Penningmeestersoverleg

17 oktober

Reizen

Dagreis AchterhoekMontferland-Zutphen

24 oktober

Bestuur PVGE/Clubs

Clubvoorzittersoverleg

27 oktober

Bowlen

21 november

Evenementen

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

30 januari

Evenementen

Kunst & cultuur activiteit

13 februari

Bestuur

Algemene ledenvergadering
2008

6 maart

Bestuur PVGE / Clubs

Clubvoorzittersoverleg

27 maart

Evenementen

Voorjaarsbijeenkomst
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Omschrijving
Externe cohesiedag PVGE
Vereniging
10-daagse reis naar KroatiëLovran
Bridgeclub Op Dreef: Bridge
weekend in Oisterwijk

Datum

Activiteit

Omschrijving

8 mei

Evenementen

9 juni

Bestuur

Lezing
25 jarig jubileum PVGE
Geldrop-Mierlo en HeezeLeende

31 juli

Evenementen

Sportieve activiteit

25 september

Evenementen

Kunst & cultuur activiteit

27 oktober

Bowlen

Viering 5-jarig jubileum
bowlingclub ‘Pin Down’

6 november

Bestuur PVGE/Clubs

Clubvoorzittersoverleg

27 november

Evenementen

Cohesiemiddag (club)
bestuurders en vrijwilligers

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

Eerste lustrum bowlingclub
Pin Down
Cohesiemiddag (club)
bestuurders en vrijwilligers
Eerste lustrum bridgeclub
’t Overslag’
Kerstdrive bridgeclub
’t Overslag’

►

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
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