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Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE. 

Met ruim 10.000 leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant. 
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Wat zijn de voordelen voor leden? 

 

• U kunt in uw directe omgeving deelnemen aan allerlei  

speciaal voor u georganiseerde activiteiten. 

• Binnen de PVGE zijn er 175 clubs waaraan u kunt  

deelnemen. 

• U kunt deelnemen aan uitstapjes maar ook aan verre 

reizen. 

• U kunt gemakkelijk in contact komen met leeftijdgenoten. 

• U kunt kortingen krijgen bij veel bedrijven en winkeliers in 

de regio; zie ledenvoordeel op www.pvge.nl  

• U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van 

Aon. 

• U kunt Philipsproducten kopen in Myshop Eindhoven tegen 

personeelsprijs.  

• U krijgt hulp bij gesprekken over Wmo zaken, invullen van 

belastingformulieren, uw thuisadministratie. 

• Samen zorgen we ervoor dat de PVGE invloed heeft op  

lokaal en landelijk niveau om uw belangen te behartigen. 

 

Facebook: www.facebook.com/pvge.koepel/ 

 

Lidmaatschap, contributie: € 21,00 p.p./p.j. 

Help mee: de PVGE zoekt 
nieuwe leden 

PVGE-Secretariaat,  

Primulalaan 46, 5582 GL Waalre  

e-mail: pvge@hetnet.nl  

telefoon: 040 212 7504 

 

• Lid worden? Opgeven via 

www.pvge.nl, of via bovenstaand adres.  

• Opzeggen lidmaatschap: altijd 

schriftelijk of per email vóór 1 

december naar bovenstaand adres. 

• De Schouw niet ontvangen? Bel of 

mail naar bovenstaand adres. 

 

Heeft u een nieuw emailadres, bent u 

verhuisd of is uw partner overleden?  

Geef het door aan uw eigen lokale 

PVGE vereniging. 

 

Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 040 221 4527  
www.pvge.nl/aalst-waalre/  

secretariaat@pvge-awv.nl 

 

Best 

 0499 391 623 

www.pvge.nl/best/  

info@pvge-best.nl 

 

Eindhoven 

 040 242 3044 

www.pvge.nl/eindhoven/  

secretaris@pvge-eindhoven.nl 

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

 040 285 3758 

www.pvge.nl/geldrop/  

secretaris@pvge-geldrop.nl 

 

Helmond 

 0493 692 948 

www.pvge.nl/helmond/  

pvgesecretariaathelmond@gmail.com 

 

Nuenen 

 040 283 1037  
www.pvge.nl/nuenen/  

secretaris@pvge-nuenen.nl 

 

Son en Breugel 

 0499 471 042 

www.pvge.nl/sonenbreugel/  

secretaris@pvge-sonenbreugel.nl 

 

Veldhoven 

 040 253 5618 

www.pvge.nl/veldhoven/  

secretaris@pvge-veldhoven.nl 

 

 

Informatieblad met contactadressen van  

alle clubs en activiteiten van de lokale 

PVGE verenigingen vindt u op 

www.pvge.nl, druk op “De PVGE”.  

Zowel in de linker- als de  rechterkolom 

onderaan vindt u het informatieblad. 

Tweemaandelijkse uitgave van de 

PVGE, voor iedereen van 50-plus. 

e-mail: deschouw@pvge.nl 
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Wat hebben wij misdaan? 

Zoals gewoonlijk verzamel ik in de loop van de tijd onderwerpen die zich lenen voor dit 

voorwoord. Op mijn lijstje voor deze uitgave van de Schouw had ik meerdere onder-

werpen om aandacht aan te besteden. Hierbij moet u denken aan de ontwikkeling van 

de koopkracht van senioren als gevolg van de hogere energieprijzen. De mogelijkheid 

dat er op korte termijn sprake zou zijn van indexatie van de pensioenen. De nieuwe 

pensioenwet en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van de 

gepensioneerden.  

 

Het beschikbaar komen van onze nieuwe website dankzij de forse inspanning van heel 

veel vrijwilligers. De omgangsvormen of het gebrek daaraan in de politiek zoals die via 

de televisie zichtbaar worden. De vertraging bij de gemeenten bij het opstellen van de 

woonzorgvisie waarbij de uitdagingen op het gebied van wonen, zorg welzijn en leef-

baarheid voor senioren in kaart worden gebracht. Kortom een veelheid van onder-

werpen die op korte en lange termijn verschillend kunnen uitwerken op het welzijn en 

geluk van vele senioren. 

 

Maar veel van die onderwerpen krijgen een andere dimensie als je de beelden ziet van 

de situatie in Oekraïne. Veel dodelijke slachtoffers, miljoenen vluchtelingen en 

gigantische verwoestingen.  

 

Een rapportage van een gewonde burger van de Oekraïne in een ziekenhuis maakte 

heel veel bij mij los. Het was een mens zoals u en ik en die zei “Wat hebben wij 

misdaan dat we nu in deze situatie verkeren”. En dan te bedenken dat er veel regio’s 

op de wereld zijn met vergelijkbare humanitaire rampen. Daarom mijn hartenkreet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Vervaart 

marivervaart@gmail.com  

 

 

 

 

Terug naar inhoudsopgave 

mailto:marivervaart@gmail.com
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Aanmelding nieuw lid: 

Naam  ..........................................................................................  Geboortedatum   ..........................................................  

Straat en huisnummer   ...............................................................  Postcode/plaats  ..........................................................  

Email  ..........................................................................................   Telefoon  ......................................................................  

Wil lid worden van de PVGE en verzoekt hiermee om toezending van een aanmeldingsformulier. 

Dit formulier opsturen naar Secretariaat PVGE, Primulalaan 46, 5582 GL Waalre, of  040 212 7504. 

Of zelf meteen aanmelden via: https://www.pvge.nl/aanmelden/ 

Activiteiten en aanmeldingsdata Aanmelding tot: /of zie website: 

 

Aalst-Waalre en Valkenswaard www.pvge.nl/aalst-waalre/ 

21 juli Dagtocht Floriade Almere 

23-25 september 4-daagse fietsbusreis Odoorn 

 

Best    www.pvge.nl/best/ 

18 mei Fietstocht rondom Best 

18 mei  Treinreis rondom Gorcum 

21 mei  Bus dagtocht ‘Dagboek van een Herdershond’ 

21 mei Lezing ‘Erfrecht en Hypotheken’ 

01 juli Busdagtocht Biesbosch 

04 juli Fietsvierdaagse richting Biesbosch 

14 juli Op Restaurant – Chinees Restaurant An Fong 

10-14 augustus 5-daagse reis naar Duitsland – Sauerland 

04 september Bus dagtocht Veelzijdig Duitsland 

26-30 september 5-daagse reis naar Odoorn - Drenthe 

   

Eindhoven   www.pvge.nl/eindhoven/ 

16 mei Lezing ‘Caravaggio’ door Sophie Tutelaers 

02 juni Op Restaurant – Asperges op de Velden in Oerle 

20 juni Lezing ‘Het gedrag van de wolf’ door Paul Wolff 

07 juli Op Restaurant – Leemerhoef in Aalst      

 

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende  www.pvge.nl/geldrop/ 

13 mei  Lezing ‘De Haagse Binnenhof’ met aanvullend  

20 mei Excursie  

17 juni Excursie Groendomein het Wasven in Eindhoven 

  

Helmond  www.pvge.nl/helmond/ 

 

Nuenen  www.pvge.nl/nuenen/ 

27 mei  Lezing ‘Vrouwen in de Kunst’ door Erna Charbon 

 

Son en Breugel   www.pvge.nl/sonenbreugel/ 

12 mei Rondleiding DAF museum  

 

Veldhoven  www.pvge.nl/veldhoven/ 

17 juni Dagtocht Beeld en Geluid Hilversum 

22 juni Dagtocht Grolsch Brouwerij Enschede 

Kalenderscoop Afdelingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden) 

Openingstijden secretariaat van de PVGE 
Het secretariaat van de PVGE is momenteel alleen bereikbaar op woensdag en donderdag van 09.30 – 13.30 uur. 

Op andere werkdagen kunt u een terugbelverzoek inspreken ( 040 212 7504). U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Afdelingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden) 

Nieuwe pensioenstelsel 

Op 31 maart stond er een belangrijk onderwerp op de agenda 

van de Tweede Kamer namelijk het wetsvoorstel Toekomst 

Pensioenen. Het gaat hier om de wetgeving voor het in 2019 

gesloten pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en 

werknemers. Door alle jaren heen – ook voorafgaande aan het 

akkoord in 2019 –  is er niet naar gepensioneerden geluisterd 

terwijl in 2019 de indruk werd gewekt dat enige inbreng via een 

klankbordgroep bij de uitwerking van het akkoord mogelijk was.  

 

Van deze mogelijkheid  is door de Koepel Gepensioneerden 

(KG) sinds dien voortdurend gebruik gemaakt maar het resultaat 

is dat dit geen enkele effect heeft gehad. Zeer teleurstellend, 

John Kerstens voorzitter van de KG zegt daar het volgende over: 

‘Het met de nieuwe wet beloofde koopkrachtige pensioen blijkt 

een illusie, hoe de overstap naar het nieuwe stelsel plaatsvindt is 

een black box en de zeggenschap van gepensioneerden lijkt een 

lege huls. Het kabinet had een unieke kans om het cruciale 

vertrouwen in pensioen én politiek te herstellen, maar doet nu 

het tegenovergestelde’. 

 

De KG heeft een extra Algemene Vergadering uitgeschreven 

voor 13 april om vervolgacties af te spreken, zoals intensivering 

van de lobby richting Tweede en Eerste Kamer, het uitzenden 

van radiospotjes als ook het organiseren van acties en het 

verder voorbereiden van een mogelijke juridische procedure. 

Inmiddels is 13 april voorbij, wie meer wil weten, kan de 

nieuwsbrieven op de website van de KG daarvoor openen: 

www.koepelgepensioneerden.nl. 

 

Het grootste pijnpunt is dat ruimere renteregels niet voor de invoer 

van het nieuwe pensioenstelsel – voorzien voor 2027 –  zullen 

worden ingevoerd. Een allang lopende rechtszaak – aangespannen 

door KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud – over de 

gehanteerde renteregels die niet aan Europese IORP normen 

voldoen, is op 21 april door het Gerechtshof Den Haag behandeld.  

Het werd een korte zitting, de beide advocaten kwamen aan het 

woord en het Hof stelde één vraag aan de landsadvocaat. 

Uitspraak komt op 21 juni. We kunnen nog blijven hopen op een 

voor ons gunstige uitspraak. Omroep Max was met een 

filmploeg aanwezig en heeft buiten opnames gemaakt. Datum 

uitzending is nog niet bekend. 

 

Eind maart spraken Koepel-voorzitter John Kerstens en 

vertegenwoordigers van andere seniorenorganisaties met Carola 

Schouten, minister voor Armoedebestrijding, Participatie en 

Pensioenen. In dit gesprek wees ze seniorenorganisaties op hun 

verantwoordelijkheid om “eerlijk” over de voorstellen te 

communiceren. Hoe kan ze dit zeggen terwijl alle argumenten 

die gepensioneerden al jaren naar voren brengen nooit op een 

eerlijke manier weerlegd zijn? 

 

In het ED van 9 april stond een artikel van Wilma Berkhout over 

de onzinnige basisregels waarop ons pensioensysteem is 

gebaseerd. Kunnen we verwachten dat minister Schouten hier 

inhoudelijk op ingaat en uitlegt wat er mis is aan de in het artikel 

genoemde beweringen? Inmiddels is er in de media meer aandacht 

voor pensioenen, vooral door het feit dat meerdere pensioen-

fondsen er beter voorstaan door gunstige ontwikkelingen op de 

financiële markt. In 'Een Vandaag' kwam, in een interview met 

een pensioendeskundige wel de grote pensioenpot van 1800 

miljard ter sprake, maar doorvragen of we niet sneller over 

kunnen op een meer reële rekenrente voordat het nieuwe 

pensioenstelsel is ingevoerd, was er niet bij. Een gemiste kans of 

mag dit niet van minister Schouten? 

 

Ontkoppeling AOW/minimumloon 

Het beleidsvoornemen van het kabinet was om bij verhoging van 

het minimumloon dit niet – zoals datgebruikelijk was – te laten 

gelden voor de AOW. Vanuit seniorenorganisaties waaronder de 

KG is hier fel tegen geprotesteerd. Mede na een lobby heeft de 

Eerste Kamer eind februari zich in meerderheid uitgesproken 

tegen deze ontkoppeling. 

 

Het kabinet is verplicht hier iets mee te doen maar heeft nog niet 

laten weten wat er gaat gebeuren (10-4-2022). De Koepel 

Gepensioneerden zal haar lobby voor het terugdraaien van de 

plannen van het kabinet blijven voortzetten. 

Onze pensioenen 

Terug naar inhoudsopgave 

http://www.koepelgepensioneerden.nl
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Terug naar inhoudsopgave 
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Een van ons: Hanneke Pril 

Hanneke Pril is al jarenlang lid van de PVGE-Veldhoven, maar 

eigenlijk gaat haar interesse vooral uit naar cultuur en de 

leesclub. De leesclub heeft ze als heel erg leuk ervaren. Door 

corona is dat heel beperkt. Maar het tekent Hanneke: 

Terugkijken op een leven lang met taal en literatuur uit drie 

culturen.  

 

Hanneke Pril naar Tunesië 

Ze is geboren in 1966 in Eindhoven, en verhuisde op haar 

zevende met haar Nederlandse ouders naar Tunesië. Eerst naar 

Ksar Hellal en toen verhuisd naar Sousse. Dat was een enorme 

cultuurschok. Het was daar bloedheet, en sommige kinderen 

gooiden daar met stenen, en ze praatten een rare taal. Haar 

favoriete boek was een van de boeken van Pinkeltje. In één van 

die boeken had Pinkeltje heimwee naar Pinkeltjesland en ze 

herkende daarin haar heimwee naar Nederland. De vader van 

Hanneke was directeur van een confectiebedrijf in Tunesië, en 

Hanneke werd daar naar de Franstalige school gestuurd. 

Hanneke heeft dertien jaar in Tunesië gewoond. Haar moeder is 

op 62-jarige leeftijd overleden. In Tunesië ziek geworden, maar 

in Nederland gestorven en begraven. Haar vader is 

teruggekomen naar Nederland en één van haar broers woont 

nog in Tunesië met zijn gezin.  

 

Hanneke Pril naar Frankrijk 

Op haar negentiende verhuisde ze naar Parijs om Franse Taal 

en Letterkunde te gaan studeren aan de Sorbonne. Dat ging zo 

goed dat ze in 1999 promoveerde met het onderzoek over onder 

anderen het boek ‘Van de koele meren des doods' van Frederik 

van Eeden. Hanneke is geïntrigeerd in de structuur van deze 

Nederlandse roman. En promoveerde op de tekstanalyse. Op de 

Sorbonne begeleidde ze kinderen met activiteiten. Toch vraagt 

ze zich als adolescent af: “Ben ik nu een Nederlandse, 

Française of Tunesische?” 

 

Hanneke terug naar Nederland 

Kort daarna keert ze terug naar Nederland, en ontmoet daar 

haar huidige echtgenoot. Ze begint met het schrijven van fictie, 

en vervolgt haar werkzaamheden in Nederland en geeft ze 

Frans aan volwassenen via het Talencentrum. Daarna haalt ze 

haar 1e graads bevoegdheid en wordt een gewaardeerd docent 

in de Franse taal. 

 

En weer terug naar Tunesië? 

Veertig jaren na de aankomst in Tunesië schrijft ze er nog 

steeds verhalen over. Dat resulteert in de roman: ‘Tanja’s 

reizen’. In dit boek, onder het pseudoniem Hanneke ter Hoven, 

probeert de schrijfster via haar personage te laten zien hoe het 

is om multicultureel te zijn. De hoofdpersoon, Tanja, is eveneens 

in Tunesië opgegroeid. Ze heeft gestudeerd in Parijs en woont in 

Nederland tijdens de revolutie in Tunesië van 2011. Tijdens haar 

reizen naar Parijs en Tunesië getuigt ze van de Tunesische 

levensstijl in crisistijd. 

 

Een paar jaar later, in 2015, 

verschijnt er een gedichtenbundel 

van Hanneke ter Hoven, genaamd: 

‘De Rode Adem /Le Souffle Rouge’. 

Het bijzondere aan deze bundel is 

dat het tweetalig is: Nederlands 

en ..Frans! De man van Hanneke 

heeft de foto gemaakt en de cover 

ontworpen. 

 

Veel van de gedichten zijn uitingen 

van het ‘verloren zijn tussen drie 

culturen’, en het (soms) kwijt zijn 

van jezelf. Als eenmaal de conflicten overwonnen zijn, is de 

ervaring van drie culturen een rijkdom wat je ook terugleest in de 

gedichten.  

 

Herinneringen of Hier en Nu? 

Met een broer die Hanneke komt bezoeken uit Tunesië blijft het 

verleden actief in het ‘Hier en nu”. Hanneke ‘sponsort’ kinderen 

uit Tunesië, en blijft daardoor verbonden met een groot deel van 

haar verleden. In het gedicht ‘Mijn drie oma’s’ waant Hanneke 

zich verbonden met die drie culturen, die haar verschillende 

lessen geleerd hebben. 

 

Een ontroerend, mooi gedicht is ‘Het moederland'. De 

verrassende conclusie is dat het niet alleen gaat over Tunesië 

maar ook over haar moeder….  

 

Ondertussen is Hanneke in Veldhoven aan het werken aan een 

2e roman. Het zal niet verbazen als de roman Franstalig wordt, 

en gaat over haar jeugd in… 

Het moederland 
 

Ik ga naar Tunesië, daar loop je, bij de haven, in de vochtige lucht. 

Je zomerjurk is blauw. 

 

De bladeren van de palmbomen langs de wegen,  

zijn je armen. 

 

De gesluierde vrouwen, de mannen met hun rode petjes,  

de rode paprika’s die liggen op de dakterrassen: 

ze doen me denken aan jou. 

 

Als ik couscous eet of een brick a l’oeuf, is de kok even jou, 

de keuken jouw keuken, de tafel jouw eettafel, 

het restaurant jouw woonkamer en het hotel, ons huis. 

 

Nee, ik ga niet naar je graf. 

Om je te vinden ga ik naar Tunesië. 
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Ledenvoordeel • Alleen met een geldige PVGE-ledenpas 

• Korting alleen op moment van aankoop, niet achteraf 

• In principe niet bij acties of andere kortingen 

Terug naar inhoudsopgave 

Zie: https://www.pvge.nl/ledenvoordeel/ voor  

de laatste informatie over ledenvoordeel. 

Op deze website vindt u ook adressen voor 75+ 

rijbewijskeuring tegen gereduceerd tarief voor PVGE-leden. 

Sport en Fitness 
 

RELAXmassages Best 

• Salderes, 5682 EJ Best 

10% korting op een behandeling in massagepraktijk van 

Yvonne Hobbelen-Amels. De praktijk bevindt zich in de 

woonwijk Salderes vlakbij het Centrum en 5 minuten lopen van 

N.S. Station. 

Gereedschap, Huis en Tuin 
 

Isero (voorheen Gebr. Van der Winkel) 

• Hurksestraat 20B, Eindhoven 

• Vossenbeemd 109A, Helmond 

20% korting op bruto geprijsde artikelen. De korting geldt niet 

op actie-artikelen en netto geprijsde artikelen. Gelieve bij uw 

aankopen niet alleen de ledenpas te tonen, maar ook het 

debiteurennummer 10899 te noemen 

 

Myshop Philips 

• Frederiklaan 10, Eindhoven 

Leden van de PVGE kunnen via het secretariaat een pasje 

aanvragen voor inkopen in de Myshop (voorheen Philips 

Personeelswinkel).  

 

Wereldwinkels 

• Hoogstraat 275, Eindhoven  

• Nieuwstraat 10A, Son en Breugel 

• Burgemeester van Hoofflaan 175, Veldhoven 

10% korting op fairtrade non-food cadeaus (niet op boeken en 

kaarten). 

Naam Telefoon of website Tarief 

Eersel     

Regelzorg, Ontmoetingscentrum, "De Eikenburg", Eikenburg 10 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 45,00 

Eindhoven     

Dè Plek, Noord Brabantlaan 303 – 307 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 55,00 

Wijkcentrum "'t Oude Raadhuis",'t Hofke 15 040 2811737 € 35,00 

Geldrop     

Medisch Centrum "De Kleine Dommel", Dommeldalseweg 3 040 2862760 € 40,00 

Regelzorg, Wijkcentrum De Dreef, Willem Barentzweg 69 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 45,00 

Helmond     

G. Bouten, Vivaldilaan 1 0492 541248 € 30,00 

Regelzorg, Stichting LEV Groep, Penningstraat 55 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 45,00 

Mierlo     

Coen Itz Medisch Advies, Oranjetipje 5  088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 50,00 

Nuenen     

Regelzorg, Sportcentrum Laco De Drietip, Sportlaan 4/6 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 50,00 

Son en Breugel     

Regelzorg, Buurtcentrum Braecklant, Amerikalaan 2 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 45,00 

Valkenswaard     

MEDEX Medische Diensten, Dijkstraat 54 088 2323300 € 45,00 

A. van Oss, Dennenlaan 3 040 2010426 € 40,00 

Veldhoven     

Mevr M. Elings, Berkt 18 040 2301452 € 30,00 

Regelzorg, Dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29 088 2323300 of via www.regelzorg.nl € 50,00 

Rijbewijskeuringen voor 75-plussers: 

Kortingsregeling restaurants gestopt 
Restaurants die deelnamen aan “ledenvoordeel” hebben hun 

kortingsregeling volledig stopgezet i.v.m. de zeer moeilijke 

situatie waarin de horeca zich door COVID-19 bevindt. 

https://www.pvge.nl/ledenvoordeel/
http://www.relaxmassagesbest.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
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Evenementen 

Eindhoven 
 

Lezing: Caravaggio, zijn leven, zijn werk en 
technisch onderzoek 

Maandag 16 mei 2022 om 14.00 uur 

Aanmelden voor 6 mei 2022 met het formulier in dit blad of via 

www.pvge.nl/eindhoven/. 

Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij 

binnenkomst.  

Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven, 

Informatie: Janny Vrijhof,  040 262 4087 

Inleider: Sophie Tutelaer 

 

De Italiaanse schilder 

Caravaggio past in een 

illuster rijtje. Zijn kunst heeft 

een onuitwisbare indruk 

gemaakt. De schilderkunst 

lijkt na zijn werken voorgoed 

veranderd te zijn. 

 

Kunstenaars uit zijn eigen 

tijd en in de tijden na hem 

nemen zijn kunst als 

voorbeeld. Is het niet zijn 

rauwe realisme door 

gewone mensen de rollen te 

laten innemen van Christus 

en zijn volgelingen, dan is 

het wel zijn manier van 

verhalen vertellen in een 

kale onbestemde ruimte. En dan is daar natuurlijk zijn 

behandeling van licht en donker. Het chiaroscuro, een techniek 

die licht en donker contrasten gebruikt, werd verfijnd door 

Leonardo da Vinci in de hoogtijdagen van de Renaissance om 

subtiele ruimtewerking te verkrijgen. Caravaggio zet de 

tegenstellingen in als het theatrale en het dramatische element in 

de compositie. Met het vallen van het licht vertelt Caravaggio ons 

zijn verhalen. Hij stuurt ons oog. 

 

De laatste jaren wordt steeds vaker materiaal technisch 

onderzoek gedaan naar de schilderijen van Caravaggio. Men wil 

weten hoe hij die indrukwekkende schilderijen maakte. Maakte 

hij ondertekeningen, of onderschilderingen, hergebruikte hij zijn 

doeken? Doordat er geen schetsen bewaard zijn gebleven is zijn 

aanpak een raadsel. Zoals de voorzitter van de Academie San 

Luca in 1601 verzuchtte in de Contarellikapel: “Ik begrijp niet 

waar iedereen zich zo druk over maakt, hij schildert als 

Giorgione”. Dit betekent schilderen vanuit de kleur, zonder een 

uitgebreide tekening en schets. 

 

Door de resultaten van de meest recente onderzoeken is men in 

staat Caravaggio’s praktijk te reconstrueren. In enkele gevallen 

blijkt hij de compositie compleet omgegooid te hebben. Waarom 

hij dat heeft gedaan is duidelijk. De composities zijn nu helder, 

pakkend en barsten van drama en dynamiek. Maar ons rest de 

vraag wat hem heeft doen besluiten te veranderen. Is het na een 

gesprek met zijn opdrachtgever, zoals we dat bij andere 

schilders kunnen reconstrueren? Of is het toch dat 

onvermoeibare verlangen om echt iets nieuws te maken? De 

jonge ambitieuze kunstenaar die met een klap binnenkwam in de 

kunstwereld van Rome. 

Lezing: Het gedrag van de Wolf 
Maandag 20 juni 2022 om 14.00 uur 

Aanmelden voor 11 juni 2022 met het formulier in dit blad of via 

www.pvge.nl/eindhoven/. 

Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij 

binnenkomst.  

Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven, 

Informatie: Janny Vrijhof,  040 262 4087 

Inleider: Paul Wolff 

 

Het overkoepelende thema van deze lezing is DE WOLF.  

Voor de pauze vertoont hij een film welke opgenomen is in Wit-

Rusland (Belarus ). Daar woont een bioloog die drie half wilde 

wolven heeft en waarmee hij dagelijks de natuur intrekt. Dit geeft 

prachtige beelden over het wolvengedrag en dat is heel actueel 

nu de wolf zich ook in Nederland weer heeft gevestigd.  

 

De tweede film geeft een beeld van de jaarlijkse trek van de 

kariboes in Canada. Ook dit heeft te maken met de gedragingen 

van de wolf in die gebieden. Deze film was prijswinnaar op het 

Nederlandse Nationale Filmfestival van 2016 en ook op de 

Internationale manifestatie van 2017.  

 

Twee prachtige natuurfilms met als hoofd thema de Wolf. Toch 

prettig te horen wat u mag en kan doen als u onverhoopt een 

wolf tegenkomt. 

Veel kijk plezier met deze natuurfilms die door de inleider zelf zijn 

opgenomen. 

 

Op Restaurant  
De eerste diners na de corona 

zijn als vanouds in de smaak 

gevallen. Hierbij het programma 

voor de komende maanden. 

 

• Donderdag 2 juni, aanmelden voor 26 mei: Asperges 

op de Velden, Zandoerleseweg 54, Veldhoven. 

 Driegangenlunch € 29,50 exclusief drankjes. U zit buiten 

in oosterse tenten tussen de aspergevelden, echt een 

belevenis. Aanvang 13.00 uur. 

• Donderdag 7 juli, aanmelden voor 30 juni: D'n Hut. 

Oirschotsedijk 52, Wintelre 

 Driegangendiner € 24,50 exclusief drankjes. 

 Op de grens van de Oirschotse heide. Bij mooi weer 

wordt het diner buiten geserveerd bij een grote vijver, wel 

onder een afdak. 

http://www.pvge.nl/eindhoven/
http://www.pvge.nl/eindhoven/
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• Donderdag 4 augustus, 

aanmelden voor 28 juli: 

Leemerhoef, Gestelsestraat 102, 

Aalst. 

 Mooie boerderij, in de straat waar 

meubelzaak Profita ligt. Driegangen 

diner € 25,00 exclusief  drankjes. 

(prijs kan nog wijzigen)   

 

Aanvang  

Voor alle diners is dit 18.30 uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig te 

zijn. Het team is er al een uur van te voren om u welkom te heten.  

 

Aanmelden  

Via www.pvge.nl/eindhoven/ of met het formulier in de Schouw. 

U krijgt altijd een bericht. 

 

Afmelden één week van tevoren  

We willen u nog speciaal attent maken op de regels rondom 

afmelden: bij afmelden korter dan één week van tevoren dient u 

toch het diner te betalen. U mag altijd zelf iemand vinden om uw 

diner over te nemen, neem contact op met Rita. U kunt zich 

afmelden via  040 2423701 of 06 40 67 19 20 of  

    oprestaurantpvge.ehv@gmail.com. 

 

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

Lezing en excursie: De Haagse Binnenhof  
Lezing op 13 mei in De De Dreef, middagexcursie op 20 mei  

 

We zien op de TV vaak wat er 

zich  in de gebouwen rond het 

Binnenhof afspeelt, maar we 

weten niet zoveel van de historie 

van het complex. Het Binnenhof, 

zoals wij dat nu kennen, is het 

resultaat van een historiserende 

verbouwing eind 19e eeuw door 

Pierre Cuijpers. Bij de 

heropening bood de Haagse 

bevolking de fontein aan, na 

enige aarzeling werd deze 

fontein aanvaard mits de 

overheid mocht bepalen wanneer 

en hoe lang de fontein zou 

functioneren. De waterkosten 

mochten immers niet te hoog 

worden, een vooruitziende blik?  

 

Ook andere beroemde architecten zoals onder meer Pieter Post, 

Daniël Marot en Pieter de Swart, hebben bijgedragen aan de nog 

steeds chique uitstraling van de omgeving van het Binnenhof. 

Het Lange Voorhout werd ooit omgeschreven als rijker dan de 

Gouden Bocht (Herengracht) in Amsterdam.  

 

In de lezing zal onder meer worden ingegaan op de cultureel-

historische ontwikkeling van het Binnenhof en omgeving, 

inclusief een virtuele rondleiding door de Oude Statenzaal, 

waarin nu de 1e Kamer vergadert, en de Trêveszaal, waar de 

wekelijkse kabinetsvergaderingen plaatsvinden. Het huidige 

Binnenhof had er ook heel anders uit kunnen zien, een aantal 

beroemde ontwerpen waar onder die op initiatief van Thorbecke, 

zullen worden besproken. De te restaureren Groote Zaal, pas na 

de heropening Ridderzaal genoemd, was bijna ingestort door 

een te zware nieuwe dakconstructie. 

 

Onze wandeling (en dus ook de lezing) 

begint op het Plein, ooit de ingang tot 

het Binnenhof, ommuurd door 

grachten. Via de Stadhouderspoort 

gaan we naar het Buitenhof, ooit een 

besloten plein met links de 

Stadhouderlijke Dierentuin. Achter het 

Drees standbeeld is nog een klein 

stukje over van de oorspronkelijke 

architectuur. Erna nemen we een kijkje 

op de Vijverberg(en), de Voorhout(en) 

en de Kneuterdijk. U zult verbaasd 

staan wat we onderweg allemaal 

tegenkomen: Stedelijke Logementen, 

de woningen van oder meer Johan de 

Witt, Gijsbert Karel van Hogendorp, 

Oldenbarnevelt, de Kloosterkerk, Pagehuis, Huis Huguetan, het 

Hoofdkwartier van Generaal Winkelman en, last but not least, het 

befaamde, meest chique Haags Hotel Des Indes, spreek uit Des 

Ènde, met wortels in het koloniale Batavia. Mogelijk dat we daar 

terecht kunnen voor een drankje met een Haags taartje (eigen 

kosten). 

 

Aad Engelfriet is weer onze gids en zal ook de lezing verzorgen.  

 

BELANGRIJK: aan de excursie kunnen max. 15 personen 

deelnemen. Aan de excursie kunnen alleen mensen deelnemen 

die de lezing  hebben bijgewoond. Uiteraard is iedereen welkom 

bij de lezing! 

• 2 uurs lezing: vrijdag 13 mei, 14.00 – 16.00 uur, locatie: 

De Dreef  Willem Barentszweg 69, Geldrop. 

• Excursie: vrijdag 20 mei, na afloop van de lezing worden 

alle reisdetails besproken 

• Excursie OV kosten voor eigen rekening 

• Lunch Den Haag eigen rekening, idem voor koffie/thee bij 

Des Indes of een andere locatie. 

• Excursie gaat altijd door, middagwandeling duurt circa 2,5 

uur, u dient goed ter been te zijn 

• LET OP: Maximum aantal deelnemers excursie: 15, 

minimum aantal 7 

• Bij opgave vermelden Opgave alleen voor de lezing  OF  

Opgave voor zowel lezing als excursie 

• Voor de excursie geldt VOL IS VOL. Mogelijk dat t.z.t. nog 

een 2e middag excursie wordt georganiseerd. 

 

Kosten voor deelname aan de lezing: gratis voor leden van de 

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Alle anderen betalen 

€ 5,– p.p. Te betalen bij binnenkomst van de zaal. 

 

Deelname kosten excursie voor iedereen: € 10,– p.p., ook te 

betalen bij binnenkomst van de zaal. 

 

Verplicht aanmelden bij Evert Yntema,  040 286 3940 of  

    eef.yntema@hotmail.com. 

Terug naar inhoudsopgave 

http://www.pvge.nl/eindhoven/
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
mailto:eef.yntema@hotmail.com
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- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Inschrijfformulier ‘Op Restaurant’ 
 

Naam:  ......................................................................  Lidnummer:  ................................................................  

Naam:  ......................................................................  Lidnummer:  ................................................................  

Straat en huisnummer:   ......................................................................  e-mailadres:  ...............................................................  

Postcode en plaats:  ......................................................................  Telefoon (ook 06 nummer):  ........................................  

Introducé, naam:  ......................................................................  N.B: Introducé(e) die geen lid is van de PVGE kan slechts  

Adres:  ......................................................................  een keer deelnemen. 

Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant'  

c Donderdag 2 juni, Aspergelunch, Veldhoven. Aanvang 13.00 uur, aanmelden voor 26 mei 

C Donderdag 7 juli,  D'n Hut. Oirschotsedijk 52, Wintelre Aanvang 13.00 uur, aanmelden voor 30 juni 

c Donderdag 4 augustus, Leemerhoef, Aalst. Aanvang 18.30 uur, aanmelden voor 28 juli 

 

Dit formulier voor uiterlijke aanmelddatum opsturen naar  Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven. 

Inschrijving lezing over Caravaggio 
Maandag 16 mei 2022 14.00 uur 

 

Naam:   ......................................................................  Lidnummer:  ................................................................  

Naam:   ......................................................................  Lidnummer:  ................................................................  

Straat en huisnummer:  ......................................................................  e-mailadres:  ...............................................................  

Postcode en plaats:  ......................................................................  Telefoon:  ....................................................................  

 

Geeft/geven zich op voor deze lezing in De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen 

bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt.  

Als bijdrage wordt € 2,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst.  

 

Dit formulier opsturen voor 10 mei naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.  

Inschrijving lezing over de wolf  
Maandag 20 juni 2022 14.00 uur 

 

Naam:   ......................................................................  Lidnummer:  ................................................................  

Naam:    ......................................................................  Lidnummer:  ................................................................  

Straat en huisnummer:  ......................................................................  e-mailadres:  ...............................................................  

Postcode en plaats:   ......................................................................  Telefoon:  ....................................................................  

 

Geeft/geven zich op voor deze lezing in De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 Eindhoven . U ontvangt van de inschrijving geen 

bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt.  

Als bijdrage wordt € 2,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst.  

 

Dit formulier uiterlijk 11 juni opsturen naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.  

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Reizen Aalst-Waalre Valkenswaard 

 

Dagreis naar Floriade - Growing Green Cities  

Donderdag 21 juli 2022  

 

Vertrektijden: 

08.15 uur: Valkenswaard – Kerk, Warande 8 

08.30 uur: Aalst – Jumbo, Hortensialaan 

 

Op 14 april 2022 

opent Floriade 

haar poorten in 

Almere. U ontdekt 

hier oplossingen 

van innovators uit 

binnen- en 

buitenland die 

onze steden 

leuker, mooier en 

duurzamer 

maken. En u geniet er van de geur en kleur van bloemen, 

planten, groenten en fruit. Duik in het thema ‘Growing Green 

Cities’ en laat u verrassen! 

 

De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één 

keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats gehouden. Floriade is 

de benaming die gebruikt wordt voor de in Nederland gehouden 

tuinbouwtentoonstellingen die voldoen aan bepaalde normen om 

zich wereldtuinbouwtentoonstelling te mogen noemen. 

 

Meer dan 400 nationale en internationale deelnemers tonen hun 

nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen. Van 

hypermoderne zonnedakpannen tot verbazingwekkende verticale 

geveltuinen en van de beste manieren om tomaten te kweken tot 

de nieuwste snoeitechnieken. Je kunt het allemaal zien, proeven 

en ervaren bij Floriade. 

 

Los van alle inspirerende snufjes en innovaties kunt u ook 

gewoon heerlijk genieten van al de natuurlijke pracht en praal op 

het terrein. U kunt een reis maken langs de vele in-bloei-staande 

tuinen, het inspirerende arboretum, smullen van verrassende 

gerechten of uzelf onderdompelen in het afwisselende kunst en 

cultuurprogramma. Er is voor ieder wat wils. Stap in de 850 

meter lange kabelbaan. Onderweg geniet u van een prachtig 

uitzicht. Een ritje met de kabelbaan duurt ongeveer 5 minuten, 

waarbij u over de A6 en het Floriade-terrein zweeft. Eén enkel 

ritje met de kabelbaan is bij de reisprijs inbegrepen.  

 

's Morgens rijden we rechtstreeks naar ons koffieadres waar de 

koffie met gebak voor u klaar staat. Na de koffie vervolgen we onze 

weg naar de Floriade in Almere. Hier heeft u voldoende vrije tijd 

om alle pracht en praal op eigen gelegenheid te aanschouwen. 

Vergeet vooral niet om de Floriade vanaf de hoogte te bekijken. 

Een ritje met de kabelbaan  is inclusief in uw entreebewijs. Na al 

deze indrukken staat op de afgesproken tijd de touringcar weer  

voor u klaar en rijden  we naar ons dineradres, waar we deze 

dag afsluiten met een heerlijk drie gangen diner.  

 

De prijs van deze tocht bedraagt: € 85,25 p.p.  

Inclusief: Vervoer per luxe touringcar, 1x kopje koffie met 

appelgebak, entree & ritje met kabelbaan Floriade, Drie 

gangen diner 

Aanmelden met naam en lidmaatschapsnummer: tot 30 juni: 

     reizen@pvge-awv.nl of  040 221 5040 

Betaling uiterlijk 1 juli : Nadat uw aanmelding door de 

reiscommissie per mail of telefonisch is bevestigd, kunt u het 

reisbedrag overmaken op rek.nr. NL62 RABO 0155706055 t.n.v. 

PVGE Aalst- Waalre- Valkenswaard onder vermelding van 

Dagreis Floriade 

 Bereikbaarheid:  De begeleiding is gedurende deze dag 

bereikbaar op  06 44 15 04 07. 

 

4-daagse bus- of fietsreis naar Odoorn in 

Drenthe 

23 t/m 26 september 2022 

 

Drenthe: Het 

grondgebied van 

deze provincie 

omvat het Drents 

Plateau en de 

Hondsrug. Het 

grootste deel 

wordt in beslag 

genomen door 

het Drents 

Plateau dat uit 

met zanden bedekte grind- en zandafzettingen bestaat. De 

voormalige uitgestrekte heidevelden worden grotendeels in 

beslag genomen door weiden en dennenbossen. Vele van de 

resterende heidegebieden zijn nu omwille van hun 

natuurhistorische en recreatieve betekenis beschermd. De 

oudste dorpen liggen alle op het zandplateau, dit is tevens het 

gebied waar de meeste prehistorische vondsten zijn gedaan. De 

oudste veendorpen dateren uit de 11e tot 13e eeuw en liggen 

nabij de provinciale grenzen, het zijn typische streekdorpen, 

zoals Ruinerwold, Roderwolde en Schoonebeek. De provincie 

telt slechts één middeleeuwse stad, de voormalige 

bisschoppelijke vesting Coevorden. Oorzaken hiervan zijn het 

langdurige isolement en de sociaaleconomische structuur van 

het oude Drentse binnenland. De eerste sporen van bewoning 

dateren van ca. 12.000 voor Christus. De landbouwers van de 

trechterbekercultuur, bereikten Drenthe vermoedelijk in het 3e 

millennium voor Christus. Hun grafmonumenten, de 

hunebedden, hebben een schat aan informatie opgeleverd en 

horen thans tot de meest bezochte toeristische attracties. 

 

Odoorn: een kleine plaats met ca. 1950 inwoners en een 

gezellige oude dorpskern in de gemeente Borger-Odoorn. 

Odoorn, een Esdorp, had tot ver in de 18e eeuw uitsluitend een 

boerenbevolking, zelfs de burgemeester, de dominee en de 

schoolmeester waren tegelijkertijd boer. Het oudste document 

waarin Odoorn voorkomt is een bezegelde brief van 2 juli 1327 

van het klooster Ten Nije Lichte.  

 

Bezienswaardig is de kerk die stamt uit 1898. In de directe 

omgeving van ons hotel vindt u uitgestrekte wandel- en 

fietspaden; het hotel is een goede uitvalsbasis voor mooie 

tochten! 
 
Hotel de Oringer Marke (4 sterren) 

Het gezellige familiehotel is gelegen aan de brink in het centrum 

van Odoorn. Alle kamers zijn voorzien van douche/bad, wc, 

telefoon, tv en safe. 

Verder beschikt het hotel over een lift, een receptie, bar, lounge, 

Terug naar inhoudsopgave 

Reizen 

mailto:reizen@pvge-awv.nl
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Advertenties 
 

Voor  

plaatsingsmogelijkheden 

en tarieven  

voor uw advertentie  

in de Schouw  

kunt u contact opnemen 

met:  

Henk Verkerk,  

06 19870041 of  

hpverkerk@hotmail.com 

 

5% korting voor PVGE-leden 

serre, sauna, een jaren sixties-look bowlingbaan, overdekte 

fietsenstalling met fietsverhuur van elektrische fietsen en fietsen 

met 7 versnellingen en een gezellig terras. ’s Morgens staat een 

uitgebreid ontbijtbuffet klaar, ’s avonds genieten we van een 

heerlijk driegangendiner. Ook is er entertainment in het hotel; er 

wordt een filmavond georganiseerd, er is een hilarische Drenthe 

quiz, een gezellige Hollandse spelen avond en op een van de 

avonden spelen we bowling in de bowlingbaan van het hotel. 

 

Fietsen. U gaat op reis met uw eigen (elektrische) fiets. Deze 

wordt vervoerd in onze speciale fietsaanhanger. Bij het hotel is 

een stalling met laadmogelijkheid. Voor de fietsroutes ontvangt u 

een plattegrond met daarop de nummers van de te volgen 

knooppunten. Het is niet verplicht om deze routes daadwerkelijk 

te fietsen, het is ook mogelijk om geheel op eigen gelegenheid 

de omgeving te verkennen. De aanbevolen fietsroutes kunt u ook 

inkorten; zo kunt u eventueel wat extra tijd nemen in een plaats 

of bij een bezienswaardigheid. Er is tijdens de fietstochten géén 

begeleiding. Als u liever een dag niet wil fietsen dan kunt u, in 

overleg met de chauffeur, deelnemen aan de busreis. 

 

De reissom en staffelprijzen: 

Voor de busreis: Voor de fietsreis: Bij een gemiddelde  

      bezetting van: 

€ 413,00 p.p.  € 407,00 p.p.  40 t/m 50 personen 

€ 441,00 p.p.  € 435,00 p.p.  35 t/m 39 personen 

€ 477,00 p.p.  € 471,00 p.p.  30 t/m 34 personen 

Er zijn geen 1-persoonskamers meer beschikbaar. 

 

Voor verdere info m.b.t. het reisprogramma, zie de website 

www.pvge.nl/aalst-waalre/ of neem contact op met  

mevr. Mies Mermans via  040 204 2536  

of via     miesmermans@gmail.com.   

 

Reizen Best  
 

Dagtochten naar de Biesbosch en veelzijdig 

Duitsland 

Op 1 juli gaan we naar de 

Biesbosch. In een rondrit 

met de Biesbosch Express, 

de nieuwe elektro-car, 

krijgen we eerst langs de 

binnen-weggetjes de meer 

afgelegen plekjes in de 

Biesbosch te zien. Aansluitend maken we een rondvaart om 

vanaf het water dit prachtige gebied te beleven. ’s Middags 

bezoeken we het schilderachtige plaatsje Woudrichem waar we 

kunnen kiezen voor een stadswandeling met gids of een bezoek 

aan het Visserijmuseum. 

 

De prijs van deze tocht bedraagt: € 82,50 p.p. 

 

Op 4 september leren we drie bijzonderheden van veelzijdig 

Duitsland kennen.  

 

Eerste reisdoel is 

de bruinkool-

winning in 

Garzweiler. Tot 

heden een 

belangrijke 

brandstof voor de 

energieproductie 

maar door de 

druk op het milieu 

zal deze 

delfstofwinning tot het verleden gaan behoren. Nu is er nog de 

kans om zo’n imposante groeve van dichtbij te bekijken. Dan 

naar modern openbaar vervoer. Met een bezoek aan de 

Schwebebahn in Wuppertal. Niet alleen een bezichtiging, maar 

we maken ook een rit met deze zweefbaan; een tram die aan 

een rail hangt waardoor moeilijke punten in het traject omzeild 

worden door er simpelweg overheen te gaan. Ook het comfort en 

de veiligheid zijn pluspunten. Na deze zweeftocht weer in de bus 

bezoeken we een wel heel bijzonder bouwwerk in Neviges, de 

Maria Koningin van de Vredekerk die in 1968 werd ontworpen 

door de architect Gottfried Böhm in de vorm van een tent.  

 

De prijs van deze tocht bedraagt: € 78,25 p.p. 

 

Uiteraard tijdens de tochten voldoende rustplaatsen en alles 

inclusief koffie met gebak, een lunch en een afsluitend diner.  

 

Aanmelden voor deze dagtochten kan via de website  

https://www.pvge.nl/best/vlieg-en-busreizen/ 

hier vindt u ook een uitvoerige beschrijving van deze tochten. 

mailto:hpverkerk@hotmail.com
http://www.pvge.nl/aalst-waalre/
mailto:miesmermans@gmail.com
https://www.pvge.nl/best/vlieg-en-busreizen/
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Meerdaagse busreizen 

 

De 5-daagse reis naar DUITSLAND – SAUERLAND  

(10 t/m 14 augustus 2022) en  

de 5-daagse reis in NEDERLAND – ODOORN – DRENTHE  

(26 t/m 30 september 2022) 

Duitsland-Sauerland 

Op woensdag 10 augustus gaan we op weg voor de meerdaagse 

reis van vijf dagen door Duitsland, het Sauerland. 

De eerste dag rijden we rechtstreeks naar het hotel om na 

inchecken en lunch een tour te maken door de omgeving, van 

het uitzicht te genieten vanaf de berg de Kahler Asten op 841 

meter hoogte en tenslotte in het centrum van Winterberg nog 

even van de sfeer van dit stadje te proeven. De tweede dag 

hebben we gelegenheid om de Hanzenstad Korbach nader te 

leren kennen, waarna we naar Arolsen gaan om het 

Residentieschloss Arolsen te bezoeken, het slot waar koningin 

Emma werd geboren. Dag drie begint met een wandeling door 

het historische stadje Schmallenberg met zijn voor de omgeving 

kenmerkende bouw van herenhuizen. Daarna een boottocht op 

de Hennesee. De vierde dag brengen we door in het teken van 

ambachten. In het dorpje Düdinghausen krijgen wij een 

demonstratie houtbewerking in de Drechselstube om vervolgens 

een ander traditioneel ambacht, het bierbrouwen, te 

aanschouwen in de Warstein brouwerij. Bij een stevige 

Sauerlander maaltijdsoep proeven we uiteraard een vers getapt 

glas bier. Dan volgt de vijfde dag richting huis. Onderweg een 

ruime stop in de stad van de middeleeuwen, Soest. Vervolgens 

nog het afsluitend gezamenlijk diner en dan terug naar Best. 

 

De prijs van deze meerdaagse reis bedraagt: € 575,00 p.p. 

(toeslag 1 persoonskamer € 50,00 p.p. (12 stuks, daarna op 

aanvraag) 

 

Odoorn-Drenthe 

Op maandag 26 september begint onze rustige 5-daagse reis in 

Nederland met de rit naar onze standplaats Odoorn. Na 

inchecken en lunch maken we onder leiding van een gids een 

mooie natuurrondrit over Geopark de Hondsrug, door de 

prachtige staatsbossen en over onverharde binnenwegen waar u 

anders nooit zou komen. Uiteraard zien we hunebedden maar 

nog veel meer karakteristieke bezienswaardigheden van 

geschiedenis en natuur, zoals  het Ambachtsdorp Orvelte, een 

levend monumentendorp. Dag twee maken we kennis met de 

waterhuishouding in de 16e eeuw, Blokzijl (zijl = sluis) om daarna 

de natuur ten volle te beleven in het Nationaal Park Weerribben 

Wieden waar we zowel de paden verkennen als in een boottocht 

het gebied vanaf het water gaan bekijken. De derde dag terug in 

de geschiedenis in het Drents museum in Assen met zijn 

collectie oudheidkundige vondsten, klederdrachten en 18e-

eeuwse stijlkamers. Daarna het gevangenismuseum in 

Veenhuizen. Vooreerst gebouwd als heropvoedingsgestichten 

voor arme gezinnen, wezen en landlopers. Midden 19e eeuw 

werd het een strafinrichting voor veroordeelden. Wij krijgen een 

rondleiding met gids die ons de geschiedenis toelicht en ons wijst 

op de markante bijzonderheden. De vierde dag zien we Drenthe 

door de ogen van Van Gogh. De omgeving bleek van invloed op 

de werkwijze van de schilder. Via Emmen waar we een 

stadswandeling met gids maken gaan we op bezoek bij boerin 

Agnes van “Boer zoekt vrouw”. We horen haar verhaal en ze 

vertelt hoe ze tot haar nieuwe activiteit is gekomen: het maken 

van advocaat. Uiteraard proeven we ook. De laatste dag nog een 

kijkje in Ruinerwold, bezichtiging van de historische Saksische 

boerderij de Karstenhoeve. Op de terugweg nog een ruime stop 

in Hattem om nog even een kijkje te nemen in het Anton Pieck 

museum of het bakkerijmuseum en dan na een afsluitend diner 

huiswaarts.     

 

De prijs van deze meerdaagse reis bedraagt: € 532,00 p.p. 

(toeslag 1 persoonskamer € 70,00 p.p. (12 stuks, daarna op 

aanvraag) 

 

Uiteraard tijdens de tochten voldoende rustplaatsen en alles 

inclusief koffie met gebak, een lunch en een afsluitend diner.  

 

Aanmelden voor deze dagtochten kan via de website  

https://www.pvge.nl/best/vlieg-en-busreizen/ 

hier vindt u ook een uitvoerige beschrijving van deze tochten. 

https://www.pvge.nl/best/vlieg-en-busreizen/
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Reizen Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

De evenementen Commissie van de PVGE Geldrop-Mierlo en 

Heeze-Leende organiseert op vrijdag 17 juni 2022 een excursie 

naar Groendomein Het Wasven in Eindhoven, Celebeslaan 30.  

Aanvang 14.00 uur. 

Toegang gratis voor leden PVGE GM-HL, € 5 voor niet leden. 

Graag vooraf aanmelden bij Max van Hofweegen:  

     MaxvHofweegen@Gmail.com of  040 226 3334 

 

Groendomein Het Wasven, groen in alles wat we doen.  

Een stukje puur natuur in Eindhoven, dat door vrijwilligers, 

medewerkers en deelnemers op een unieke manier wordt 

beheerd. Met focus op een duurzame, groene toekomst. 

 

We verwelkomen u graag op vrijdag 17 juni 2022 op 

Groendomein Het Wasven, een plek waar natuur, cultuur, 

voedselproductie, zorg en horeca bij elkaar komen. Bij ontvangst 

hebben we zelf-gebrande koffie met gebak voor u klaarstaan. 

Daarna krijgt u een rondleiding van anderhalf uur over het hele 

Groendomein, waarbij u van alles te weten komt over de 

samenhang van natuur, cultuurhistorie en voedselproductie op 

deze oude plek. Aan het eind van de excursie kunt u heerlijk 

naborrelen op het terras bij de boerderij. 

 

De wandeling loopt over de zandpaden door een weelde van 

landschapjes die allemaal met elkaar verbonden zijn, deels 

tussen akkers en weides, deels door bossen en boomgaarden.  

Overzicht van de middag:   

• 14:00 uur welkom, koffie met gebak  

• 14:30 uur rondleiding over het Groendomein  

• 16:00 uur borrel op het terras op eigen kosten. 

Er is ruimte voor maximaal 25 personen, dus meldt u snel aan.  

 

Reizen Nuenen 

Eindelijk dan toch weer een positief bericht uit Nuenen. Met 

frisse moed zijn wij weer begonnen met het opstarten van 

nieuwe activiteiten! 

 

Allereerst: onze geplande reis in juni naar Zwitserland gaat door 

en is inmiddels volgeboekt. 

 

Verder: dit jaar hopen wij nog minimaal twee dagtochten en een 

meerdaagse reis in de nazomer te realiseren. Aan de 

voorbereidingen wordt gewerkt; de publicaties hiervan zullen via 

de gebruikelijke kanalen (Nieuwsflits, Nieuwsbrief, Website en de 

Schouw) plaats vinden. Houdt u deze in de gaten! 

 

Namens alle leden van de reiscommissie,  

Trudi Boorsma. 

Terug naar inhoudsopgave 

mailto:MaxvHofweegen@Gmail.com
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Bent u toe aan verhuizen? 

De media staat er vol van: de overspannen huizenmarkt, te weinig 

aanbod in huizen, er moet meer gebouwd worden, de huizen-

prijzen stijgen de pan uit. Misschien denkt u “het zal mijn tijd wel 

duren”, maar misschien zet het u als woningeigenaar aan het denken: 

“is mijn huidige woning nog wel passend bij mijn situatie?”. 

 

Er wordt van ons allemaal verwacht zo lang mogelijk zelfstandig 

te kunnen blijven wonen. Gelukkig zijn er ook de mogelijkheden 

voor, door bijvoorbeeld boodschappen thuis laten bezorgen en 

(particuliere) zorg aan huis. Uw woning kan ook nog aangepast 

worden, zoals bijvoorbeeld met een traplift of verhoogd toilet. Via 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet 

langdurige zorg (Wlz) komt u wellicht in aanmerking voor een 

vergoeding voor dit soort aanpassingen.  

 

Maar misschien is uw woning ondertussen te groot of kost het te 

veel tijd aan onderhoud. Of misschien vindt u de gedachte wel 

prettig om nu juist alles onder een dak te hebben: wonen en zorg

- en dienstverlening bij elkaar. Dan is verhuizen voor u de 

volgende stap. Waar moet u in dat geval aan denken? U kunt uw 

koopwoning verkopen en overstappen op een huurwoning. Of u 

ruilt uw huidige woning in voor een andere koopwoning. 

 

Seniorenwoning: kopen of huren? 

Kiest u voor huren? Via verschillende woningbouwcoöperaties en 

zorginstellingen in de regio bestaat er een ruim aanbod van 

diverse woonvormen, ook speciaal gericht op senioren. Het 

nadeel hiervan is dat er vaak door de grote vraag, lange 

wachtlijsten ontstaan. Informeer tijdig bij de verschillende 

woningbouwcoöperaties naar de mogelijkheden en schrijf u 

tijdig in om überhaupt (in de toekomst) kans te maken op de 

huurwoning die bij u past. 

 

Kiest u voor een andere koopwoning? Dit is misschien niet voor 

iedereen (financieel) vanzelfsprekend, maar is in de praktijk wel 

vaak een fijne optie. U heeft de vrijheid om te kunnen wonen in 

de gemeente of omgeving van uw voorkeur. U kunt zelf kiezen 

welke prijsklasse, indeling en type woning (zoals een appartement 

of bungalow). Ook hier kleven natuurlijk voor- en nadelen aan. 

Er is momenteel weinig koopaanbod beschikbaar en door de 

stijgende huizenprijzen is er een grote kans dat de meest 

geschikte woningtypes steeds minder betaalbaar zijn. Wat dan 

wel weer positief is, is dat ook uw eigen woning in waarde is 

gestegen. De overwaarde kunt u mooi investeren in de nieuwe 

woning, of fijn gebruiken om nog wat wensen waar te maken. 

 

Oosterbosch Makelaardij is graag tot uw dienst 

Wilt u weten wat uw huidige woning doet in de markt óf bent u 

aan het nadenken wat een volgende stap voor u betekent? Met 

onze ervaring van alledag in het aankoop-, verkoop- en 

taxatieproces van woningen weten wij als geen ander onze 

klanten deskundig, transparant en op persoonlijke wijze hierin 

te begeleiden. Ons kantoor is aangesloten bij 

brancheorganisatie Vastgoedpro en het NWWI. Bovendien zijn 

we als makelaar-taxateur VastgoedCert gecertificeerd en 

geregistreerd bij het NRVT.  

 

Oosterbosch Makelaardij helpt u graag. Neem gerust contact op 

(040 842 5265) voor een vrijblijvend en informatief gesprek. 

Onder het genot van een kopje koffie kunnen we dan samen 

bekijken wat voor uw situatie mogelijk is.  

ADVERTORIAL 
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Verblijf in zorgvilla haalbaar? 

Zorgvilla’s zijn particuliere woonzorgcentra gespecialiseerd in 

ouderenzorg. Hoeveel zorgvilla’s zijn er ondertussen in 

Nederland en is er voldoende keus? 

 

Uit onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau (=SCP) 

genaamd ‘Wonen met zorg” blijkt dat er medio 2019 circa drie 

honderd zorgvilla’s zijn, die huisvesting boden aan circa 5400 

personen. Ondertussen zijn het aantal locaties volgens de 

vergelijkingswebsite ‘Zorgkaart Nederland van de Patiënten 

Federatie Nederland’ in september 2021 al opgelopen naar 485! 

 

Wat zijn de kosten van zorgvilla’s? 

De meeste zorgvilla’s rekenen tussen de € 2500 en € 3500 per 

maand aan woon- en servicekosten (volgens de vergelijkings-

website www.zorgvillaexpert.nl). Daar komt de eigen bijdrage 

nog bovenop. Dan lijkt het onbetaalbaar te worden, maar wonen 

in een zorgvilla vraagt een lagere eigen bijdrage van de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz). 

 

De verschillen tussen de zorgvilla’s zijn groot: er is wonen op 

‘stand’, in een volksbuurt en op het platteland. Maar ook de 

kamer grootte kan sterk verschillen, net als luxe en faciliteiten. 

 

Voordelen wonen in zorgvilla t.o.v. regulier verpleegtehuis 

De meeste bewoners van de zorgvilla’s krijgen zorg via de Wlz 

die verleend wordt op indicatie. De eigen bijdrage is lager dan 

voor een regulier verpleeghuis omdat de overheid er (terecht) 

vanuit gaat dat de zorg ‘thuis’ (=in een zorgvilla) geregeld wordt. 

En dus, wordt er minder gevraagd van reguliere gezondheidszorg.  

 

Dan is de lage, eigen bijdrage geldig in 2021 maximaal € 900/

maand bij een Volledig Pakket Thuis. Bij een PGB is de lage, 

eigen bijdrage maximaal € 754/maand. 

Bij een regulier verpleeghuis kan de eigen bijdrage uitkomen op 

maximaal € 2469/maand. 

Voorbeeld: Bij een bruto inkomen van € 50.000 per jaar (aan 

pensioen, AOW, e.a.) en een belastbaar vermogen van 

€ 100.000 kan de eigen bijdrage voor de zorgvilla wel € 1900 per 

maand minder zijn dan  voor het verpleeghuis! Dit is gebaseerd 

op cijfers van 2021. 

Dit voordeel, wat zelfs op kan lopen naar € 2100/maand, kan 

gebruikt worden voor de financiering van verblijf in een zorgvilla! 

Op www.hetcak.nl kunt u een proefberekening maken wat uw 

kosten zijn van Wlz verpleegzorg.    

 

Zekerheden nodig om in zorgvilla te komen? 

De meeste ‘zorgmakelaars’ vragen geen loonstrook van het pensioen.  

Maar er zijn wel ‘vuistregels’ om te berekenen of een zorgvilla 

voor een toekomstig bewoner betaalbaar is (en blijft).  

 

Zorginstituut Nederland schat dat circa 80% van de bewoners 

van een verpleeghuis binnen vier jaar overlijdt. Ook in de keten 

Domus Magnus, met bewoners die een indicatie VV5 (zie noot 

onderaan dit artikel) of hoger hebben, wordt de levensduur van 

de bewoners op minder dan drie jaar geschat. Hiermee is wel 

een schatting te maken van benodigd inkomen en/of vermogen.  

Een eerder genoemde inkomen van ca. € 50.000 per jaar is 

voldoende voor een zorgvilla van € 2500/maand + eigen bijdrage 

Wlz. Ook een vermogen van € 250.000, uitgesmeerd over vijf 

jaar, is dus ook voldoende om een zorgvilla + eigen bijdrage op 

te kunnen brengen. 

 

Overigens komt het zelden voor dat bewoners hun appartement 

niet meer kunnen betalen. Overleg met de familie, als het nijpend 

wordt, kan bijv. 

leiden tot 

verhuizing naar 

kleiner 

appartement.  

 

Hoe vind je 

een geschikte 

zorgvilla? 

Helaas zijn er 

ook voor 

plaatsing in 

zorgvilla’s 

wachtlijsten, maar er is meer mogelijk dan bij reguliere 

verpleeghuizen. Om te beginnen is er een overzicht te vinden via 

www.zorgvillaexpert.nl en www.wonenalsthuis.nl. De variatie is 

groot. Er is ook een groot verschil in bedrijfsopvattingen! 

 

Soms zijn er ruimere appartementen, geschikt voor echtparen. 

Maar ‘gezonde’ partners gaan niet graag mee naar een zorgvilla…. 

 

Veel zorgvilla’s bieden zorg aan voor de indicaties VV4 tot en 

met VV6 (zie noot). Bij een hogere indicatie moet de zorgvilla op 

zoek gaan naar een regulier verpleeghuis. Volgens 

woordvoerder van Domus Magnus, een van de ketens van 

zorgvilla’s, wordt een bewoner zelden verhuisd. 

 

Kwaliteit van zorgvilla’s 

Op www.zorgkaartnederland.nl vind je recensies en rapportcijfers 

van de verschillende zorgvilla’s. De instelling die de zorgvilla 

exploiteert zal een ‘kwaliteitsverslag’ dienen te maken, waarin 

informatie staat over verleende zorgniveau’s. Dan is er de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die regelmatig 

locaties bezoekt en beoordeelt of de zorg in orde is. Deze 

toezichthouder zal met name aandacht schenken aan het 

‘bijhouden van klantendossiers’ en ‘vrijheids-beperkende 

maatregelen’. Maar persoonlijke ervaring van bewoners en/of 

familie of vrienden telt zeker mee in de beoordeling van de 

kwaliteit van zorgvilla’s. 

 

Slotconclusie 

Voor ouderen met een aardig inkomen en/of een flinke spaarpot 

kan wonen in een zorgvilla een aantrekkelijke optie zijn! 

 

Hulp en advies 

Nadat u van het CIZ een Wlz-indicatie heeft ontvangen wordt u 

doorverwezen naar het regionaal Zorgkantoor, voor ons is dat 

het CZ-Zorgkantoor in Tilburg (www.cz-zorgkantoor.nl). Hier wordt u 

geholpen bij het zoeken naar een verpleeginrichting passend bij 

u wensen. U kunt daarbij hulp vragen van een cliëntondersteuner 

van het Zorgkantoor zelf of van onafhankelijke cliëntondersteuning 

zoals die wordt aangeboden door: 

 

• MEE De Meent groep: www.demeentgroep.nl 

• Adviespunt Zorgbelang: https://adviespuntzorgbelang.nl 

• OCO samenwerkingsverband:  

https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl 

• Cliëntondersteuning PLUS:  

https://clientondersteuningplus.nl  

 

Noot 

Indicaties VV4 t/m VV6 houdt in beschut/beschermd wonen tot 

en met intensieve zorg en verpleging. VV7 houdt in zeer 

intensieve zorg met de nadruk op begeleiding. 

http://www.zorgvillaexpert.nl
http://www.hetcak.nl
http://www.zorgkaartnederland.nl
http://www.demeentgroep.nl
https://adviespuntzorgbelang.nl
https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl
https://clientondersteuningplus.nl
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Clubs PVGE 

Eindhoven 
 

Bridgeclub 'Het Schouwspel' 
 

Het nieuwe seizoen 2021-2022 

kon weer als vanouds van start. 

Helaas was dit van korte duur. 

In december was er weer een 

lockdown, maar eind januari 

konden we toch weer aan de 

slag. De meesten waren 

enthousiast – eindelijke weer 

onder de mensen en lekker bridgen – anderen kijken de kat nog 

even uit de boom. Gelukkig kunnen we binnenkort onze vierde 

'prik' halen. Dat geeft weer meer zekerheid. 

 

Op 2 maart j.l. hadden we onze Algemene Ledenvergadering. 

Tijdens deze vergadering trad Arna Dirks af als secretaris van 

het Schouwspel. Zij heeft dit jarenlang met veel enthousiasme 

gedaan. De voorzitter bedankte haar uitgebreid voor haar inzet 

en geduld en heeft een grote bos bloemen en een cadeaubon 

overhandigd. Haar opvolger is Edie Deckers van de maandag-

middagclub. 

 

In het FAB in de Fabritiuslaan 28 in Eindhoven bridgen we elke 

maandag – dinsdag – woensdag en vrijdag. Er is nog ruimte voor 

nieuwe leden op de dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag. 

Zondag 1 mei a.s. hebben we onze jaarlijkse voorjaarsdrive in 

Het Fab28. We hopen weer op een gezellige middag. 

 

Het einde van het bridgeseizoen nadert weer. 20 mei is onze 

laatste speeldag. Vanaf maandag 23 mei tot en met vrijdag 1 juli 

is het ‘vrij bridgen’. Dat betekent dat iedereen kan binnenlopen 

om een middag gezellig te bridgen. We beginnen om 13.30 uur 

maar we verzoeken u zich op tijd te melden. 

U bent van harte welkom! 

 

Cursus 

Bent u het bridgespel nog niet machtig? Dan kunt u het toch leren!  

Bij voldoende deelname starten wij in september op donderdag 

weer een beginnerscursus, deze wordt gegeven door een 

gediplomeerde leraar. De vervolgcursus gaat met het tweede 

deel door op de woensdagochtend.  

Voor inschrijving of verdere informatie betreffende de cursus kunt 

u contact opnemen met Dorien v.d. Noort, Technische 

Commissie,  06 16 45 29 45 of      d.noort@kpnmail.nl.  

 

Inlichtingen omtrent de bridgeclub kunt u inwinnen bij onze secretaris 

Edie Deckers:  06 29 04 56 78 of      e.deckers@telfort.nl. 

 

De nieuwe leesclub 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 

in de nieuw op te richten lees-

clubs van PVGE Eindhoven. De 

leesclub gaat 3 boeken lezen 

en daar in 3 bijeenkomsten, 

samen over van gedachten 

wisselen. De boeken zijn recent 

verschenen literaire romans 

van Nederlandse auteurs en naar het Nederlands vertaalde 

boeken. 

• Elke leesclub bestaat uit 6-8 deelnemers, de boek-

besprekingen vinden plaats bij een van de deelnemers thuis. 

• De keuze van de boeken en de data van de besprekingen 

worden in onderling overleg vastgesteld. 

• De leesclub werkt met 'leeswijzers' die door Stichting Senia 

beschikbaar worden gesteld. 

• De kosten zijn 21,50 euro voor de 3 leeswijzers, plus 

(eenmalig) 6 euro inschrijfgeld. 

• Je schaft de boeken zelf aan, of leent ze van de bibliotheek. 

• Als de leesclub de drie boeken heeft besproken, kan een 

nieuwe keuze worden gemaakt. 

• Als je niet verder wilt kun je afhaken, je zit er dus niet 'voor 

eeuwig' aan vast. 

 

Coördinator van de leesclubs is Josée Zuiver. Je kunt haar 

bellen of mailen als je vragen hebt. 

 06 19 56 00 05 of     pvge@zuiver.net. 

 

Midgetgolfclub 'De Golfijnen' 
 

Met heel veel zin en hopend op 

veel zonnige dagen zijn we op 

14 maart na een stille tijd weer 

begonnen met oefenen voor 

onze interne competitie. 

 

We spelen al jaren maandag en 

donderdagmiddag vanaf 14 uur 

op de in het groen liggende fijne 

banen bij Lunet Eckartdal aan de Nuenenseweg 1 in Eindhoven. 

 

Genieten van het spel, gezellig samen buiten zijn en met elkaar 

daarna een drankje nemen op het terras of in de Herberg. 

Ook kijken we uit om samen in de loop van het jaar activiteiten 

te ondernemen. 

 

Nieuwe leden zijn zeer welkom, heb je interesse kom eens 

langs het is mogelijk om uit te proberen of je ook zo enthousiast 

wordt. 

Riet Poncin 

Info:  

Voorzitter: Hans van Duren  0499 37 275 of  

     hansvanduren@onsmail.nl   

Secretaris: Mia van ’t Land  06 57 82 27 30 of 

     miavantland@hotmail.com   

Penningmeester: Riet Poncin  040 241 4386 of 

     r.poncin@chello.nl  

 

Tafeltennisclub Avanti 
 

Sinds enkele 

maanden wordt er 

gespeeld op een 

nieuwe locatie, het 

Gemeenschaps-

centrum 'Lievendaal' 

in Eindhoven. Door 

het in gebruik nemen 

van deze nieuwe 

ruimte is er weer plaats voor liefhebbers van de tafeltennissport 

(M/V) die nog eens graag een ongedwongen 'potje' willen 

tafeltennissen.  

 

De speeltijden zijn: dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur en 

vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur. Op vrijdag spelen de 

gevorderden en op dinsdag de wat minder geroutineerde spelers. 

Om het onderlinge contact tussen de spelers uit beide groepen 

Terug naar inhoudsopgave 
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Deze sluit mooi aan bij de vorige keer gepubliceerde foto's van 

het oude stationsplein. We vonden de volgende informatie waar 

ingegaan wordt op het verdwijnen van deze overweg. 

 

In 1863 kreeg Eindhoven haar eerste spoorwegstation. De 

spoorweg zelf vormde steeds meer een hindernis in de 

verbinding tussen de stad en Woensel in het noorden. Via een 

luchtbrug konden voetgangers 

de spoorweg oversteken, maar 

ander verkeer moest erg vaak 

wachten voor de treinen.  

 

Daar kwam in 1953 een eind 

aan, toen werd het “hoogspoor” 

op 28 november geopend met 

een groot feest. 

 

De overweg lag op de plaats 

waar nu de Bijenkorf staat. Drie 

jaar later was het nieuwe station 

en het stationsplein klaar. 

 

Mocht er bij u iets markants, 

ludieks of bijzonders te binnen 

schieten dan horen we dat 

graag en kunnen we het 

opnemen in de volgende 

Schouw. Opsturen naar 

     deschouw@pvge.nl. 

Eindhoven zoals het vroeger was… (2) 

Terug naar inhoudsopgave 

te bevorderen wordt er twee maal per jaar in gemengde teams 

een gezellige speelontmoeting georganiseerd met als inzet een 

wisseltrofee en een leuke prijs. 

 

Er wordt gespeeld op drie professionele tafels, meestal in 

dubbelspel met een mix van mannen en vrouwen. Naar behoefte 

kan er eveneens enkelspel gespeeld worden. En hoewel er 

onder de leden enkele oud wedstrijdspelers zijn gaat het bij 

Avanti vooral om recreatief spelen. De sfeer en de onderlinge 

sociale contacten zijn tijdens spel en koffiepauzes 

allesbepalend. 

Ben je in het verleden als recreant of amateursporter actief 

geweest, bijvoorbeeld in tafeltennis, en je vindt bewegen 

belangrijk neem dan contact op met:  

Voorzitter: Jos Henrichs,  06 20 96 31 53 

     jos.henrichs@gmail.com  

Secretaris: Josée Zuiver,  06 21 11 72 91 

     Josee@Zuiver.net   

Eens een kijkje komen nemen kan ook. 

 

PCC Clubnieuws 
 

Het lijkt wel of weer plus natuur voor de ellende op de deze 

wereldbol willen compenseren, door middel van zon overdag, 

volop warmte voor deze tijd van het jaar en een vroege bloei: 

mooi toch he? Een beetje hetzelfde gevoel gaf de eerste 

vergadering van het bestuur: leuk elkaar weer ‘ns in levende 

lijve te zien en – zonder masker (letterlijk en figuurlijk!) – bij te 

kunnen praten op allerlei gebied.  

 

Als computerclub kregen onze leden eigenlijk 

verhoudingsgewijs nog best waar voor hun geld – durven we 

nog steeds te zeggen. Zo kwam de jongste editie van zowel het 

vakblad PC Active als die van Compu-Links geregeld in de 

brievenbus thuis en stond steeds het laatste digitale nieuws in 

onze Nieuwsflits. Verder kon je aan verschillende – live en 

online – presentaties deelnemen, weliswaar wat verspreid in de 

tijd door alle regels en maatregelen. Waar en wanneer mogelijk 

werd via onze Helpdesk en Inloop hulp geleverd als die werd 

gevraagd. Beide zijn trouwens momenteel weer vrijwel normaal 

aan de gang, op de voor leden gewone tijdstippen. Stevig 

opgekrikt werden bovendien de bestaande online en 

telefonische mogelijkheden om in te springen wanneer bij leden 

moeilijkheden optreden. 

 

Toch was het ontbreken van menselijk contact de afgelopen tijd 

reden om na te denken over iets terugdoen in combinatie met 

de mogelijkheid om meer leden persoonlijk te treffen. Binnen 

afzienbare tijd hopen we je lekker te maken, op de voorwaarde 

dat je ‘dat’ zelf dan komt ophalen bij ons op een authentieke 

PCC-plek! Afgesproken?! 

 

Frans, Colette, Jan 

 

Uit de ontvangen nostalgische foto's hebben we deze keer een 

foto gekozen van de 

Woenselse spoorwegovergang 
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De Witte Raaf zoekt chauffeurs, 

bijrijders en planners  

 

De Witte Raaf is een vervoersvereniging voor mensen die niet of 

moeilijk met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daarvoor 

beschikt De Witte Raaf over een aantal aangepaste bussen 

waarmee ouderen en mindervalide mensen, eventueel in een 

rolstoel, vervoerd kunnen worden.  

 

De dienstverlening bestaat uit het vervoeren van haar leden van 

deur tot deur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 

21.00 uur binnen de gemeente Eindhoven. Daarnaast worden 

jaarlijks speciale ritten en uitstapjes georganiseerd voor de leden 

zoals de Lichtjesroute, voorjaarsuitstapjes en een bezoekje aan 

een kerstmarkt.  

 

Wij vragen vrijwilligers die:  

• Flexibel zijn 

• Fysiek in staat om leden in en uit te laten stappen 

• Een of meerdere dagdelen in de week tijd over hebben 

• Collegiaal zijn 

• Een steentje willen bijdragen aan de maatschappij 

• Als het druk is, hun hoofd koel houden 

• Zelfstandig problemen kunnen oplossen 

 

Wat hebben wij jou te bieden?  

• Een hechte groep vrijwilligers voor het opdoen van 

contacten 

Volksuniversiteit regio Eindhoven 
Een nieuwe en inspirerende cursus:Creatief denken 

 

Deze start op 

vrijdag 3 juni om 

10:00 uur en 

bestaat uit twee 

lessen van 2 uur. 

De lessen worden 

gegeven in het 

leslokaal van de 

Volksuniversiteit op 

de Kanaaldijk-Zuid 

19a. Aanmelden 

voor 26 mei. 

 

De docent, Hans Baaijens, werkte jarenlang als onderzoeker bij 

Philips Lighting en deed daar uitvindingen die geoctrooieerd zijn.  

In deze korte cursus leer je een methodiek om je eigen 

creativiteit en het probleemoplossend vermogen te versterken. 

De methode is gebaseerd op de werkwijze van uitvinders. Het is 

interactief, leerzaam en plezierig. Na enige tijd oefenen voel je je 

sterker in situaties met problemen. Je ziet gemakkelijker meer 

mogelijke oplossingen. Dat maakt je vrijer. 

 

Meer informatie over de cursus: https://www.vu-eindhoven.nl/lijst

-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/creatief-denken 

 

Website is vernieuwd 
 

Sinds vorige maand is de nieuwe website in de lucht. 

Deze is verfrissend en veel overzichtelijker geworden. 

Zeker de moeite waard als u op zoek bent naar informatie 

over onze activiteiten en onderwerpen zoals 

ondersteuning op maatschappelijke gebied.  

 

We kunnen nu allemaal reclame gaan maken voor de 

PVGE door in gesprekken te verwijzen naar onze mooie 

website. 

De meeste informatie kunt u vinden op de sites van de 

lokale verenigingen. De website van de Koepel moet u 

meer zien als een 'doorgeefluik' want nagenoeg alle 

activiteiten worden door de lokale verenigingen verzorgd. 

De volledige invulling is nog niet klaar maar daar wordt 

hard aan gewerkt. 

 

Op de website vindt u een knop 'Login', in principe te gebruiken 

voor informatie alleen bestemd voor leden. Deze is nog niet 

operationeel, er wordt nog nagedacht over de invulling. 

 

• Veel gezelligheid 

• Veel voldoening door de waardering van onze leden 

• Een kleine vergoeding en o.a. een jaarlijkse barbecue, 

dagtrip en kerstbijeenkomst 

 

Interesse of meer weten?  

Neem contact op met Diana Lepelaars of Onno de Visser 

 040 – 251 1611 of via de website  http://witteraafeindhoven.nl 

https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/creatief-denken
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Recentelijk is middels een enquête van KBO-PCOB vastgesteld 

wat de grootste angst is van ouderen. Nog boven dement of ziek 

worden staat de angst om gehackt te worden door (cyber)

criminelen. Dat ‘hacken’ kan op allerlei manieren gebeuren: 

Zo’n ‘vriendelijke bankmedewerker’ die je belt en waarschuwt 

voor frauduleuze betaling en dan je spaargeld wilt overmaken 

naar een ‘veilige kluisrekening’. Niet doen! 

 

Of een zogenaamde  ‘geïnfecteerde bankpas’ die opgehaald 

wordt door een medewerker. Niet doen, ze kunnen je 

magnetische strip lezen! Of de ‘whatsapp’ van je dochter die wil 

tanken, maar ineens geen banksaldo heeft.  Eerst terugbellen 

voor je betaalt of het klopt! 

 

Maar ook een factuur bij voorbeeld van de (jaarlijkse) kosten van 

een creditkaart, waarbij je alleen de button moet indrukken om te 

kunnen betalen… Klopt de factuur wel? Via website kun je zelf 

het IBAN-nummer vinden van de organisatie, i.p.v. onduidelijke 

koppeling… Doe je het wel, dan ben je zomaar (veel) spaargeld 

kwijt... En, wie heeft je geld afgepakt? 

 

De schade van online- en bankfraudes is sinds 2019 sterk 

opgelopen, en steeg in 2021 naar € 47 miljoen! Ook het aantal 

aangiftes van bankfraudes bij de politie is explosief gestegen, tot 

wel twee honderd meldingen per dag en veel zaken blijven 

liggen. Bovendien doet niet iedereen aangifte.  

 

Maar heeft het doen van aangifte bij de politie door de 

slachtoffers van online fraude nog wel zin? 

‘Ja’, zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt 

Internetoplichting: ‘nadat er aangifte is gedaan, kunnen de 

oplichters direct aansprakelijk worden gesteld’. 

Op 2 april 2022 werd bekend gemaakt dat de proef door (200) 

gedupeerden van online fraude om geld terug te halen is 

geslaagd. Wat is de procedure? 

De politie moet aan de bank van de gedupeerde de naam en 

adres van de oplichter vragen. 

Dat kost veel tijd, maar gelukkig mag de bank deze informatie 

sinds een jaar doorgeven….. 

Met die gegevens kunnen slachtoffers zelf een advocaat of 

incassobureau inschakelen. Hun kosten worden verhaald op de 

oplichter! 

 

Gerechtsdeurwaarde LAVG meldt dat het al dertig zaken met 

‘Whatsapp-fraudes’ met schades tussen € 1000 en € 8000 voor 

ca. 50% succesvol heeft kunnen afhandelen. Fraudezaken zijn 

voor de kantonrechter gebracht en alle keren is de fraudeur 

veroordeeld. Ook ‘geldezels’, zijnde domme tussenpersonen die 

hun bankrekening beschikbaar stellen, worden aansprakelijk 

gesteld. Ook een ander incassobureau meldt successen in meer 

dan 50% van de aangemelde fraudezaken. Vaak worden 

betalingsregelingen getroffen middels loon- en/of bankbeslag. 

Daarnaast hebben banken ‘uit coulance’ besloten om de schade 

bij de slachtoffers te vergoeden. In 2021 gebeurde dit in 92% 

van de gevallen! Uiteraard is het cruciaal om zo snel mogelijk 

(online) aangifte te doen bij de politie. Dan start de procedure. 

Goed nieuws dat slachtoffers van online- en bankfraude vaker 

hun geld terug kunnen krijgen! 

 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws onderzoek gehackt worden, 

Referenties: 

www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/fraude 

www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid 

Succesvolle proef tegen online- en bankfraude 

Terug naar inhoudsopgave 
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Puzzel 33: 
Lekkernijen en delicatessen 

 

Puzzel 32 heeft 131 inzendingen 

opgeleverd, De interesse is groot ook 

onder de ouderen. Onlangs kregen we 

een oplossing toegestuurd van een 99-

jarige! 

.  

De oplossing van puzzel 32: JE KUNT 

ALLEEN TIJD VERSPILLEN ALS JE 

VERGEET ER VAN TE GENIETEN 

De volledige oplossing is te vinden op de 

website www.pvge.nl onder Actualiteiten/

Verenigingsblad de Schouw. 

 

Prijswinnaar is deze keer mw. J. Bartman

-Gerritsen uit Geldrop. Gefeliciteerd! Het 

boek 'Jong van Geest' van Jan Auke 

Walberg wordt u thuis gestuurd. 

 

De oplossing van puzzel 33 opsturen 

voor dinsdag 7 juni naar puzzel@pvge.nl 

of naar PVGE secretariaat, Primulastraat 

46, 5582GL, Waalre. Vergeet niet uw 

naam, adres en lidnummer te vermelden. 

Verticaal 

 

1. Vrucht (met een steeltje) voor direct gebruik 

2. Opgewekt, monter, vrolijk 

3. Hierop zit een heks als ze vliegt 

4. Wintergerecht met wortelen en uien 

5. Huwelijkspartner 

6. Uitroep: ”…..”, dat was een vergissing 

7. Klassieke stamppot met appelen 

8. Spaanse tussendoortjes 

9. Iemand die geadopteerd is 

11. Het midden van de week (afk.) 

13. …… melk, bijna net zo vet als van de koe  

14. Het ideale figuur (alleen voor een vrouw?) 

15. Haring die nog geen hom of kuit bevat 

16. Geen kermis zonder een ……….. kraam 

17. Eerdere huwelijkspartner 

21a. Goede naam en reputatie 

25. Rasbrabanders zeggen niet jij maar ….. 

26. Bergen van dit spul zijn wel 5 meter hoog 

26a. Grootste hightech bedrijf van Nederland 

      in Veldhoven, ontstaan uit Philips 

28. Onder andere (afk.) 

29. Eerdere huwelijkspartner 

30. Kom tot inzicht en ……… u  

32. Nederlands koffiemerk (afk.) 

33. Boerentrien, troela 

34. Laatste letter van het Griekse alfabet 

36. In opdracht 

39. Zonder dit zou u er niet zijn; bedpret 

40. Meisjesnaam; boek ’Het …….. project’ 

41. Ga naar links (afk.) 

42. Neem eerste afslag (afk.)  

43. Heerlijke Franse wijn: Côtes …. Rhone’ 

45. Hierin bak je de lekkerste dingen 

46. Heffing, belasting; ook een hondensoort 

48. Europese Investerings Bank  

49. Electronic Data Recording 

50. Is deze puzzel moeilijk? 

52. Rang in het leger (afk.) 

56. Afstandseenheid in het heelal (afk.)  

57. Chinees restaurant in Best: … Fong  

Terug naar inhoudsopgave 

35. Verbazingwekkend: “…. me wat!” 

37. Vogel die in de olmen zit en converseert  

      met een koekoek achter gindse heuvels 

38. Amerikaans jongensnaam zoals in … Biden 

39. De lekkerste soep, vooral bij ijskoud weer  

41. Goddelijke gunst, die je zomaar krijgt als 

      je ervoor open staat. 

44. Spiritueel geïnspireerde omroep 

45. Bezorgd, niet op je gemak 

47. Het heerlijkste fruitgebak uit Limburg 

51. Chemisch element (afk.); reeds 

53. Zoete drank, knikt de Spanjaard (2x) 

54. Spontane inval, soms geniaal 

55. Zo doe je meestal 39 verticaal 

58. Brandewijn met rozijnen in alcohol, 

      gebrouwen op het platteland?  

Horizontaal 

 

2.  Gebakspecialiteit uit ‘s Hertogenbosch 

8.  Hij geeft ….. noch teken 

10. Kenteken van Oeganda  

11. Ik en iedereen rondom mij heen 

12. Aardappelpuree met een bepaalde groente  

      en met jus in een kuiltje 

17. Afkorting voor chirurgische hechtdraad bij 

      operaties (poly-di-oxanon)  

18. Zit er een meisje in die boom? 

19. Onaangepast persoon 

20. Gebakken lekkernij met een deel van een 

      vrucht erin, voor als er iets te vieren valt 

21. Schrikkelmaand (afk.) 

22. Een aantal bij elkaar passende dingen 

23. Vrucht tussen aap en mies 

24. Heftig, vurig, hartstochtelijk  

25. Populairste vleesgerecht in Nederland 

27. Jongensnaam, zoals in ….. Gagarin  

29. Ook van de partij 

31. Na de ingreep niet meer zo dol op een koe 

32. Briefaanhef: liefste (in het Engels) 

33. Mierzoet gebakje met een oranje bovenkant  

      als er iets nationaals te vieren valt 
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