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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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Help mee: de PVGE zoekt
nieuwe leden
Wat zijn de voordelen voor leden?

• U kunt in uw directe omgeving deelnemen aan allerlei
speciaal voor u georganiseerde activiteiten.

Wat vindt u in deze Schouw:

• 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
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de PVGE

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.

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

aangesloten bij www.federatie.nl en
www.koepelgepensioneerden.nl

PVGE-Secretariaat,
Primulalaan 46, 5582 GL Waalre
e-mail: pvge@hetnet.nl
telefoon: 040 212 7504

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
 040 285 3758
www.pvge.nl/geldrop/
secretaris@pvge-geldrop.nl

• Lid worden? Opgeven via

Helmond
 0493 692 948
www.pvge.nl/helmond/
pvgesecretariaathelmond@gmail.com

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
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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 alle lokale
PVGE verenigingen vindt u op www.pvge.nl.
Onderaan elke pagina vindt u een
donkergroene balk met diverse links. Klik
hier op Informatieblad (onder Publicaties).

de Schouw
Tweemaandelijkse uitgave van de
PVGE, voor iedereen van 50-plus.
e-mail: deschouw@pvge.nl
Hoofdredacteur/ Eindredacteur
Vacature
Redacteuren
Jan Peerlings,  0499 872 796
jtpeerlings@kpnmail.nl
Henk Verkerk,  06 19 87 00 41
hpverkerk@hotmail.com
Janny Vrijhof,  040 262 4087
jannyvrijhof@hetnet.nl
Opmaak
Antony Heywood
antony@heywood.nl
Website
Henk te Sligte,  040 245 7669
ghtesligte@on.nl
Advertenties
Henk Verkerk,  06 19 87 00 41
hpverkerk@hotmail.com

Druk: Drukkerij Best, Best

Sociale binding
Het Pinksterweekend zit er bijna op als ik achter mijn computer ga zitten om aan dit
voorwoord te beginnen. De afgelopen weken waren nogal druk door privé en PVGEzaken waardoor toch nogal wat kranten en tijdschriften deels ongelezen waren blijven
liggen maar door de Pinksterdagen ben ik weer helemaal “bijgelezen”.
Wat mij los van de wereldproblemen, Oekraïne en de perikelen in de Nederlandse
politiek bij is gebleven uit de kranten betreft een artikel “82 procent van de jongeren zit
tegen een burn-out aan”. Volgens dit artikel hebben steeds meer jongeren last van
stress en burn-out. De oorzaak hiervan zou volgens opgevoerde deskundigen moeten
liggen in de gevolgen van corona én omdat de lat door de jongeren zelf heel hoog
wordt gelegd. Volgens diezelfde deskundigen zouden de jongeren “nee” moeten leren
zeggen.
Dat laatste hoor ik ook vaak zeggen richting senioren want ook veel ouderen hebben te
maken met stress. Hierbij worden dan als belangrijke oorzaken genoemd:
• zorg over kinderen en kleinkinderen,
• het leveren en ontvangen van mantelzorg,
• oppas oma en opa zijn,
• zich geïsoleerd voelen,
• meer en meer online zaken moeten regelen,
• bureaucratie en de telefonische (on)bereikbaarheid van instanties,
• drukte in het verkeer
en ga zo maar door.
Als je dan ook nog de signalen over werkdruk bij de werkenden opvangt dan lijkt het
wel of we allemaal in een soort “mallemolen” terecht zijn gekomen.
Volgens deskundigen zouden we om uit die “mallemolen” te komen meer moeten
investeren in sociale verbinding. Gelukkig biedt de PVGE door het organiseren van de
vele clubs, evenementen en reizen de mogelijkheid aan de leden om te genieten van
de sociale verbinding. Wellicht kunt u in dit verband – nog meer dan voorheen – de
mensen in uw omgeving die nog geen lid van PVGE zijn wijzen op de mogelijkheden
van deze sociale verbinding.
Als slot hierbij nog een huishoudelijke mededeling. Bij het functioneren van de PVGE
speelt de Verenigingsraad van de Koepel een niet onbelangrijke rol. Onlangs is de
voorjaarsvergadering van de Verenigingsraad gehouden en binnenkort kunt het verslag
van deze bijeenkomst op de website van de Koepel aantreffen.
Ik wens u allen een aangename zomerperiode.
Met vriendelijke groet,
Mari Vervaart
marivervaart@gmail.com

Terug naar inhoudsopgave
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Kalenderscoop

Verenigingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden)
Aanmelding – zie website:

Aalst-Waalre en Valkenswaard
21 juli
Dagtocht Floriade Almere (volgeboekt)
29 juli
2de Dagtocht Floriade Almere
23-25 september 4-daagse fietsbusreis Odoorn

www.pvge.nl/aalst-waalre/

Best
14 juli
22 juli
22 juli
24 juli
10-14 augustus
16 augustus
18 augustus
25 augustus
26 augustus
04 september
13 september
20 september
26-30 september

www.pvge.nl/best/
Op Restaurant – Chinees Restaurant An Fong
Treindagtocht Ravenstein
Doezomer – Midgetgolf
Doen in ‘t Groen
5-daagse reis naar Duitsland – Moezel
Klok en Peel Museum
Op Restaurant – Steakhouse Longhorn
2-daagse treinreis Zwolle
Doezomer – Jeu de Boules
Bus dagtocht Veelzijdig Duitsland
Treinreis Leerdam / Breda
Treinreis Helmond
5-daagse reis naar Odoorn - Drenthe

Eindhoven
04 augustus
29 augustus
01 september
26 september
28 september
06 of 07 oktober

Op Restaurant – Leemerhoef in Aalst
Lezing ‘De Geschiedenis van de Opera’ door Eric Koolen
Op Restaurant – Loetje, Kastanjelaan 1 in Eindhoven
Lezing ‘Australia, van Tasmanië naar de Timorzee’ door Dick van Toorn
Dagtocht naar Rotterdam en Kinderdijk
Op Restaurant – IKIGAI (was Avant Garde)

www.pvge.nl/eindhoven/

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
24 september
Excursie wijngaard Zandberg in Bergeijk

www.pvge.nl/geldrop/

Helmond

www.pvge.nl/helmond/

Nuenen
20 juli
17 september

www.pvge.nl/nuenen/
Dagtocht Slot Loevestein en Gorinchem
7-daagse reis naar Duitsland/Hanzesteden en Oostzeekust

Son en Breugel
15 juli
Dagtocht Abdij van Postel en Diest

www.pvge.nl/sonenbreugel/

Veldhoven
22 juli
19 augustus

www.pvge.nl/veldhoven/
Dagtocht 4-Sluizen boottocht
Dagtocht Kastelentocht/Boottocht Kromme Rijn

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.

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/
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Afdelingsactiviteiten
zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden)
Maatschappelijke
ontwikkelingen

Senioren tellen niet mee!
Pensioenen
We zien dat de behaalde
resultaten van pensioenfondsen er goed uitzien zodat
ondanks de nog steeds
geldende rigide renteregels
steeds meer pensioenfondsen
(gedeeltelijke) indexatie
kunnen toepassen. Deze
ontwikkeling is zeer welkom gezien prijsstijgingen waar we
allemaal mee te maken hebben. Triest blijft dat dit niet voor alle
gepensioneerden geldt doordat nog steeds vastgehouden wordt
aan rigide renteregels. Er loopt al enige tijd een rechtszaak dat
de huidige renteregels niet aan Europese IORP regels voldoen.
Helaas heeft het Hof in Den Haag deze eis op 21 juni
afgewezen.
Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel op korte termijn door de Tweede Kamer behandeld wordt.
Er is door deskundigen van buiten de politiek veel geageerd met
goede argumenten om het in de huidige vorm niet te accepteren.
Nooit is er echter serieus op deze argumenten ingegaan. Het
komt erop neer dat gepensioneerden niet meetellen. Er is nu
een actie gestart om een petitie te ondertekenen. Meer hierover
in het aparte artikel 'Teken de petitie'.
Het nieuw pensioenstelsel krijgt in (tv)nieuwsmedia nauwelijks
aandacht. Mooi is het dat er in het ED informatieve artikelen
verschijnen. Deze bevestigen dat er al jaren niet naar betrokken
deskundigen geluisterd wordt. Een korte impressie:
• ED van 17 mei, Harrie Verrijt, een samenvatting
Een terugblik waaruit blijkt dat er al sinds jaren verkeerde
beslissingen zijn genomen. Kan er dan wel
vertrouwen zijn dat het deze keer wel goed komt?
• ED van 31 mei, John Rubens oud-directeur Philips
Pensioenfonds
Fel tegen het nieuw stelsel en voorspelt een
onbeheersbare situatie van ongekende omvang.
• ED van 9 juni, Joop Achterbosch gepensioneerd HRmanager
Echte belanghebbenden zijn niet in beeld bij
pensioendebat, onvoldoende kennis in de Tweede
Kamer, ook ontbreekt inzicht en overzicht.
• In een van haar nieuwsbrieven voegt de KG daaraantoe:
“Het wetsvoorstel is in z’n huidige vorm onacceptabel: de
beloofde koopkracht is een illusie, de overstap naar het
nieuwe stelsel een black-box en de zeggenschap van
gepensioneerden een lege huls.”
Alles bij elkaar genomen heel veel argumenten om nu echt op te
staan en mee te doen aan de petitie!
Ouderenzorg
De problemen rond de ouderenzorg zijn navenant. Recent werd
erop ingegaan in het tv-programma 'Hollandse Zaken' en er
verschijnen veel verontrustende artikelen in dagbladen. De
complexiteit van het gehele zorgstelsel, het tekort aan verpleging,
de bureaucratie, lange wachttijden, de afschaffing van verzorgingshuizen vijf jaar geleden, kwamen hier in beeld. Ook worden
oplossingen genoemd die niet realistisch zijn zoals strengere
eisen voor opname in een verpleeghuis, net alsof er genoeg hulp
is voor thuisverpleging. Is dit gebrek aan kennis of is de
zorgwereld zo complex geworden dat niemand het nog begrijpt?
Terug naar inhoudsopgave

Zo wordt er al jaren gesproken over terugdringing van de
regeldruk en zijn veel acties opgezet zoals 'Ontregel de zorg'.
Het resultaat blijkt
echter andersom te
zijn: de werkdruk in
de zorg is alleen
maar toegenomen,
geen wonder dat er
tekort is aan
verplegend
personeel. Voor een
groot deel ligt dit
ook aan de regels
binnen de
zorginstellingen zelf. Een prijs die we hebben betaald door de
invoering van marktwerking binnen het gehele zorgsysteem
(instellingen en verzekeringen).
Al met al zijn wij de pineut: lange wachttijden, kwetsbaarder door
alleen wonen, eenzaamheid, gebrek aan mantelzorgondersteuning. Het is allemaal opnieuw gesignaleerd. Heeft er
nog iemand van ons het vertrouwen dat dit nog goed komt?
AOW
De grote wereldproblemen laten ons niet onberoerd. De oorlog
in Oekraïne, de stijging van energieprijzen en de opwarming van
de aarde – om er enkele te noemen – hebben tot gevolg dat we
dit allemaal in onze portemonnee gaan merken. Geen
gemakkelijke taak voor ons Kabinet om de financiële
consequenties die dit met zich meebrengt op een eerlijke manier
te verdelen. Als we naar de plannen kijken gaat het Kabinet de
pijn vooral
neerleggen bij de
bevolking die het
beter hebben. Toch
wel een positief
geluid als we naar
het 'Rutte beleid'
kijken van de laatste
tien jaar. Zo gaan
bedrijven meer
belasting op winst
betalen en gaat de verhoging van de geplande heffingsvrije
korting op vermogen niet door. Directeuren en
grootaandeelhouders zijn meer geld kwijt doordat ze meer loon
uit hun bv moeten gaan betalen waardoor automatisch meer
belasting wordt betaald.
AOW'ers zouden er sterk op achteruit gaan doordat de
koppeling met het minimumloon zou komen te vervallen. Dit gaat
niet door, maar een korting komt er wel omdat de inkomensondersteuning AOW, iets van 25 euro per maand, helemaal
wordt afgeschaft. Wat er dan overblijft van de 'minimumloon
verhoging' is dan zeer de vraag.
Het zijn nog plannen en deze moeten nog goedgekeurd worden
door Tweede en Eerste Kamer. Gezien de grote financiële
problemen kunnen we matig optimistisch zijn als het senioren
betreft temeer omdat senioren met alleen AOW in aanmerking
komen voor een eenmalige energietoeslag. Voor meer zie een
ander artikel in dit blad.
Gezien de situatie rond pensioenen en ouderenzorg is dit laatste
– het in stand houden van de koppeling AOW/minimumloon en
de energietoeslag - een klein lichtpuntje binnen het geschetste
beeld dat senioren niet meetellen.
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Ledenvoordeel
Advies, Hulpmiddelen & Zorg
Hermus Notaris
• Wilhelminalaan 1 a/b, Son en Breugel
10% korting op tarieven.
Notarispraktijk den Beer Poortugael
• Tramstraat 35A, Eindhoven
10 % korting op de tarieven.
Joop Mikkers Ogen en Oren
• Corridor 39, Valkenswaard
10% korting bij aankoop van een bril.
10% korting op het Pluspakket.
Optiek Verhoeven
• Kapelstraat Zuid 6, Veldhoven
• Pleintjes 72-74, Veldhoven
• Kastelenplein 80, Eindhoven
• Markt 21, Eindhoven
• Parkstraat 24, Nuenen
• Raadhuisplein 5a, Son
• Nieuwstraat 28a, Eersel
10% korting uitsluitend op brillen. Korting geldt niet in
combinatie met speciale acties.
Pieternel Lingerie en Mammacare-specialist Deurne
• Stationsstraat 60, Deurne
10% korting op gehele assortiment. Op Mammacareproducten die 100% worden vergoed door de zorgverzekeraar
wordt geen korting verleend.
Pieternel Lingerie en Mammacare-specialist Eindhoven
• Leenderweg 298c, Eindhoven
10% korting op gehele assortiment. Op Mammacareproducten die 100% worden vergoed door de zorgverzekeraar
wordt geen korting verleend.
Van Bommel Optiek
uw opticien aan huis
• Voor afspraken:  06 3175 0599
15% korting op een complete bril
Van Schijndel Hoortechniek
• 17 Septemberplein 1B, Son
• Molenstraat 5, Geldrop
Bij aanschaf van hoortoestellen 10 pakjes batterijen cadeau op
vertoon van de ledenpas op factuurdatum.
Verhoeven Hoorcomfort
• Markt 49, Bladel
• Gebint 1, Eersel
• Parkstraat 24, Nuenen
• Kapelstraat Zuid 6, Veldhoven
10% korting op de aanschaf van het Pluspakket.
Zorgcomfort de Kempen
• Torenstraat 10-12, Valkenswaard
5% korting op gehele assortiment. Deze korting geldt niet voor
aankopen via de website.
Zorgdiscounter de Kempen
• Eindhovenseweg 56, Waalre
Zorgdiscounter de Kempen ( 040 368 8275) levert producten
voor communicatie, lopen en verplaatsen, slapen, toilet en
badkamer en verzorging voor ouderen. Op vertoon van een
geldige ledenpas krijgen PVGE-leden een korting van 5% op
nieuwe artikelen en van 10% op gebruikte zorgartikelen bij
aankopen in onze winkel in Waalre.
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• Alleen met een geldige PVGE-ledenpas
• Korting alleen op moment van aankoop, niet achteraf
• In principe niet bij acties of andere kortingen

Zie: www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge 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.

Auto en Fiets
Autoverhuur Hertz
• High Tech Campus, P1, Gebouw HTL
Gemiddeld 30% korting; deze kan alleen bij telefonische
reservering of aan de balie verkregen worden. De auto kan
uitsluitend bij deze vestiging worden opgehaald.
De Garage
• Molenpad 9, Boxtel,  0411 61 53 33
APK-keuringen, onderhoud, reparaties en banden voor alle
merken. PVGE-leden ontvangen 10% korting op de totale
factuur, behalve op actieproducten. 12 maanden garantie op
alle reparaties en 12 maanden op de gebruikte onderdelen.
John Vermeulen Fietsplezier
• Laan der vier Heemskinderen 2, Geldrop
• Elkerlyclaan 93, Eindhoven
11% korting (op adviesprijs) op gehele assortiment. Bij
reparaties wordt de korting alleen op de te gebruiken
onderdelen verleend. Bij inruil geldt de korting niet; wel loont
het de moeite om aan te geven dat u lid bent van de PVGE,
aangezien leden een hogere inruilprijs ontvangen.
Rijwielcentrale
• Kruisstraat 98, Eindhoven
10% korting (op adviesprijs) op totale assortiment. Op fietsen
van het merk Flyer wordt 5% korting verleend. Bij reparaties
wordt korting alleen op de te gebruiken onderdelen berekend.
Ook bij inruil zal korting op de nieuwprijs worden verleend.
Wasser Automaterialen
• Binnendongenstraat 1, Helmond
• De Huufkes 33c, Nuenen
• Marshallweg 3, Veghel
Korting varieert per product, maar bedraagt altijd minimaal 10%.

Terug naar inhoudsopgave

Teken de petitie!

Oproep van KG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM (overgenomen
uit KG nieuwsbrief 21)
Noot vooraf van de redactie
Al jarenlang wordt er geageerd tegen het pensioenbeleid
vanuit gepensioneerden organisaties. Hierbij worden
voldoende argumenten naar voren gehaald – vaak gesteund
door deskundigen - waaruit blijkt dat het anders en beter
kan. De animo om deze acties te steunen is onder senioren
niet erg hoog. Over het algemeen zijn we een tevreden
generatie en vaak hoor je dan ook: “We hebben het toch zo
goed”. Ook uit enquêtes blijkt dat veel senioren vinden dat
ze het beter hebben dan bv. tien jaar geleden. Dit blijkt o.a.
uit een gezondheidsmonitor van de GGD in 2020 uitgevoerd.
Op de vraag: “Heeft u enige of veel moeite met
rondkomen?”, werd dit door 5% bevestigd. De cijfers van
vorige enquêtes waren 12% (2012) en 9% (2016). Dit zijn
cijfers over Best, een globaal onderzoek wijst uit dat deze
tendens overal wordt waargenomen. Deze daling is
opmerkelijk omdat we weten dat we in die periode sterk
hebben moeten inleveren. Het is mooi dat we kennelijk een
tevreden generatie zijn maar wordt het toch geen tijd om nu
eens op te staan en samen te protesteren door het
ondertekenen van de petitie! Al doen we het alleen maar uit
solidariteit met de mensen met een klein pensioen, die meer
geraakt worden door het al jaren niet doorgaan van
indexaties.
Eind maart is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen
aangeboden aan de Tweede Kamer waarin het in 2019 gesloten
pensioenakkoord tussen kabinet, vakbonden en werkgevers is
vertaald in wetgeving. De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel
nog voor het zomerreces behandelen.
Wetsvoorstel niet aanvaardbaar!
Direct na het indienen van het voorstel hebben de KG samen
met de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM
duidelijk gemaakt dat het wetsvoorstel voor gepensioneerden
onacceptabel is, tenzij de wetgeving wordt aangepast aan onze
wensen. Ons standpunt staat verwoord in een persbericht van
de Seniorencoalitie van 30 maart 2022.
In april en mei is een schriftelijke vragenronde gehouden en
hebben twee rondetafel-gesprekken plaatsgevonden, één met
pensioendeskundigen en één waarbij ook vertegenwoordigers
van seniorenpartijen aanwezig waren (zie onze nieuwsbrief van
vorige week).
Terug naar inhoudsopgave

Medio april werd, los van de behandeling van het wetsvoorstel,
een kort ‘verzameldebat’ gehouden over diverse (andere)
pensioenonderwerpen waarin een aantal moties werd ingediend
met oproepen aan het kabinet. De Seniorencoalitie heeft 3 mei
een position paper ingediend waarin zij haar standpunt bepaalt.
Wat moet anders?
De gezamenlijke seniorenorganisaties zijn niet tegen het
wetsvoorstel maar eisen een nieuw, verbeterd pensioenstelsel.
Het pensioen staat al twaalf jaar stil. En stilstand is
achteruitgang. Gepensioneerden en werkenden is nu een
koopkrachtig pensioen beloofd maar in het wetsvoorstel is het
helemaal niet zeker dat er zo’n koopkrachtig pensioen komt. Er
moeten écht wezenlijke aanpassingen worden gedaan voordat
de organisaties in de Seniorencoalitie akkoord kunnen gaan met
het nieuwe pensioensysteem.
Wij hebben daartoe de volgende drie eisen gedefinieerd:
1. Blijvend indexeren
2. Een eerlijke verdeling van de pensioenpot
3. Echt kunnen meepraten
Petitie en radioboodschappen
Sinds 1 juni is de website van de Seniorencoalitie met het thema
“Pas de pensioenwet aan!” live. Via die website kan men een
petitie tekenen en ons steunen in onze campagne voor de
eerdergenoemde verbeterpunten van de nieuwe wet. Maar u als
lezer van onze nieuwsbrief kunt de petitie nu al tekenen door het
aanklikken van de volgende link:
Petities.nl – Pas de pensioenwet aan
Een link naar de petitie staat ook op onze website. Belangrijk:
nadat u op de blauwe balk “Ik ondertekende de petitie” heeft
geklikt, ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Stichting
Petities waarin een link staat die u moet bevestigen. Wanneer u
dat niet doet, telt uw stem niet mee.
Wij vragen u de link naar de petitie zoveel mogelijk te delen met
familieleden, vrienden, kennissen en collega's.
In de maand juni zijn radiospotjes uitgezonden waarin wij
Nederland oproepen de petitie te tekenen om ons te steunen in
het streven de aanpassingen van de pensioenwet te doen
implementeren.
Mee doen kan tot 16 augustus.
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Een van ons: Ger van de Ven
De ene carrière is nog niet teneinde, of de volgende wordt alweer in de steigers gezet
Interview met Ger van de Ven,
waarbij de volgende typeringen
strijden om de meeste aandacht:
actief, creatief, onderweg naar
vreemde landen en sociaal
betrokken.
Zijn levensmotto is: “Ontdek de
wereld buiten de gebaande paden”.
Wie is Ger van de Ven?
Ger is een gezellige Brabander
geboren in Rosmalen. Hij vertelt
graag over zijn werkzame periode,
maar misschien nog wel meer over
zijn activiteiten na zijn pensionering.
Inmiddels is hij 85 jaar en kan hij
boeiend vertellen over de vele
carrières in zijn leven.
Hoe het begon
Toen hij opgeleid was tot technisch tekenaar zocht hij een
werkgever in de omgeving van zijn geboorteplaats. Het moest
wel op fietsafstand zijn, want eigen gemotoriseerd vervoer was
in die tijd een zeldzaamheid. Dit is later behoorlijk veranderd. Na
zijn reizen voor Philips heeft hij door zijn vrijwilligerswerk 7000
km per auto en 3000 km per vliegtuig afgelegd in Zimbabwe.
Philips
Hij is in 1960 gestart bij Philips. Door Centurion werd hij naar
huis gestuurd. Hij heeft 31 jaar op het architectenbureau, als
bouwkundig tekenaar en later als coördinator gewerkt. De eerste
drie jaar op de afdeling 'Onderhoud en kleine Werken'. Deze
afdeling maakte werktekeningen voor aanpassingen en
verbouwingen in de Philips gebouwen in Eindhoven. Zijn werk
was het in de gebouwen te gaan bekijken en indien nodig
opmeten en er een werktekening van maken. Dat was leuk
werk, want zo kwam je in alle Philipsgebouwen.
De laatste vijftien jaar heeft hij doorgebracht op het AIB
(Architect en Ingenieurs Bureau) Deze afdeling ontwierp
gebouwen voor derden, onder andere de Operatie toren in
IJmuiden, de Philip Morris sigarettenfabriek in Bergen op Zoom
en vele anderen. Hij moest dikwijls naar Londen voor het contact
met de architect die ingehuurd was. Zijn eerste werk buiten
Europa was in Saoedi-Arabië voor het telefoon project. Later
moest hij naar de Emiraten en Ghana.
Pensioen en dan? Ger werd actief bij de PUM
Kun je even uitleggen wat de PUM is?
De PUM is in 1978 opgericht en staat voor Programma
Uitzending Managers. Het is opgericht door de Nederlandse
werkgeversorganisatie (VNO-)NCW. Sindsdien hebben ze meer
dan 45.000 ondernemers gesteund. Dit is mede mogelijk
gemaakt met financiële steun van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Ze werken samen met ondernemers in 34 landen over de hele
wereld en hebben vertegenwoordigers in al deze landen. Hun
vertegenwoordigers maken deel uit van de plaatselijke
zakenwereld.
Ze werken met bedrijven die al twee jaar actief zijn en die hulp
zoeken bij hun bedrijfsactiviteiten. Een PUM-expert zal deze
bedrijven twee weken bezoeken en praktische adviezen geven.
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Ook na dit werkbezoek blijven ze de klanten ondersteunen bij
het toepassen van het advies. We kunnen dit op afstand doen of
met een vervolgopdracht.
Ger gaat aan de slag bij de PUM
Dan zit hij plotseling thuis en gaat Toos ‘s morgens vrolijk naar
haar werk. Zijn dag heeft geen ritme en inhoud en dat is niet
goed. Door een tip kwam hij op het spoor van de PUM.
Het werk dat de PUM hem aanbood bestond uit drie maanden
naar Zimbabwe gaan om daar de missieziekenhuizen te
bekijken en een rapport te maken over de gebreken, die er heel
veel waren.
In dit land moest hij in 1991 in een periode van drie maanden,
als PUM-vrijwilliger zestig missieziekenhuizen bezoeken. Samen
met een collega op pad. Ger heeft de technische toestand
opgenomen en zijn collega heeft de ziekenhuisorganisaties
doorgelicht.
Toos is ook een maand meegereisd. Het was niet altijd
gemakkelijk om de ver afgelegen ziekenhuisjes te bezoeken en
vervelende obstakels waren o.a.:
• Een airstrip (landingsbaan), begroeid met struiken.
• De piloot moest een boer met zijn kar verjagen om dan te
kunnen landen.
• Last van de telefoonkabels, die dwars voor de
landingsstrip de aanvliegroute versperren. De piloot trok
ze stuk. Gelukkig met het landingsgestel en niet met de
propeller. De landing ging goed, maar de boer kon niet
meer bellen.
Het is eens gebeurd dat ze op een veld werden afgezet en het
vliegtuigje vertrok. Later bleek dat de missiepost wel wist in welke
week ze zouden komen, maar niet welke dag. Ze hebben daar
uren in de zon gestaan totdat ze, je gelooft het niet, een telefoon
hadden gevonden zodat ze de missiepost konden bellen.
Daarom heeft hij de piloot bij de volgende vluchten opdracht
gegeven eerst over de missiepost te vliegen, zodat men wist dat
ze eraan kwamen. Dat werkte. De airstrip lag soms wel 20 km
van de missiepost verwijderd. Het duurde dan ook meestal een
uur of meer voordat de ontmoeting plaatsvond met de lokale
bezetting van de post..
Op pad en enkele merkwaardige ervaringen
In het weekend sliepen
ze in redelijke hotels,
maar gedurende de
werkdagen in hutten,
schuurtjes of wat nog
meer voor een
slaapplaats (?) kon
doorgaan. Hij stopte de
gaten altijd dicht met
alles wat hij vinden kon,
zelfs met zijn vuil ondergoed, zodat slangen en ander gespuis
niet binnen konden komen. Toos lachte er dan altijd om totdat er
op een avond toen we bij een arts op het terras zaten en er een
slang van zo’n anderhalve meter langs kwam.
Toos was soms gevaarlijk bezig. In een Wild Resort stapte ze uit
de auto om gefotografeerd te worden met twee giraffen.
Natuurlijk een mooi plaatje van de Afrikaanse natuur met Toos
op de voorgrond en de giraffen als beeldvulling. Niet verstandig
om groot wild in de vrije natuur te ontmoeten.
Terug naar inhoudsopgave

Op een keer zaten ze in een tent in een wild resort. Tegenover
de tent was een riviertje waarbij een bord stond met de tekst
'Beware of crocodiles'. Geen krokodil gezien, maar ’s nachts
liepen er wel olifanten rond. Ook geen beestjes om te gaan aaien.
Project missieziekenhuizen in Zimbabwe
ZACH, The Zimbabwe Association of Church related Hospitals
was de opdrachtgever en ICCO, een Nederlandse stichting die
zich bezighoudt (Nu actief onder de naam Cordaid} met
ontwikkelingssamenwerking, betaalde de reis en heeft later een
groot deel van de renovatie betaald.
De MAF Mission Aviation Fellowship vloog ons met een Cessna
naar moeilijk met de auto te bereiken missieposten.
ZACH had het motto Preach, Teach and Heal en in deze
volgorde maakten de kerken het geld ook op. De kerken waren
prachtig gebouwd met alle versierselen, die maar mogelijk
waren. De scholen, alhoewel houten gebouwen, konden er ook
goed mee door. (ook leraren genoeg).
Met de ziekenhuizen was het somber gesteld. Bedden waren
erg vuil en dikwijls met opgedroogd bloed. Op sommige plaatsen
was er geen arts en weinig verpleegkundigen. De buitendeur
van operatiekamer kon niet meer dicht en hing uit zijn
scharnieren. Ook moest eens de arts een slang uit de kast met
operatiespullen verjagen. Het raam was kapot en er was geen
geld om dit te repareren.
Één van de leuke dingen was dat sommige openbare wegen
door Wildparken liepen. Dikwijls moest de chauffeur dan
stoppen voor overstekende olifanten, giraffen of ander wild. Of
we vlogen over een kudde olifanten die buiten het park waren
geraakt. Een probleem voor de mensen. De olifanten vraten de
gewassen op en vernielden de akkers.
Kwam je wel eens in hetzelfde land voor Philips en later de
PUM?
Zeker en dat was in Ghana
Eerst als Philips medewerker drie keer een maand lang en na
zijn vertrek bij Philips als PUM-vrijwilliger twee keer een maand
als bouwkundige, die de plannen heeft gemaakt voor een kerk.
Samen met de plaatselijke bouwvakkers het werk uitgevoerd en
hij heeft tevens toezicht tijdens de bouw. Zijn voorkeur ging altijd
uit naar het werken met of tussen de plaatselijke bevolking.
Leuke en minder leuke ervaringen wisselden elkaar dikwijls af.
Bij het opmeten van een ziekenhuisgebouw kwamen ze in het
mortuarium uit. Wel even vreemd als hij tussen een paar
opgebaarde lijken de ruimte moet opmeten. Je krijgt eelt op je
ziel, je went aan die situaties, maar toen hij daar een dood kind
van ongeveer 5 jaar onder een deel van een jute zak op een oude
houten bank zag liggen, werd een heftige emotie hem de baas.
Waren er wel eens tegenvallers?
Zeker, vooral een vervelende ervaring in India
Toos en Ger hadden een vakantie gepland na een maand PUM
werk. Toos zou na een maand naar Madras vliegen en we
zouden met het openbaar vervoer een maand langs de tempels
en andere culturele monumenten reizen. Echter, na een week
werk kreeg hij een infectie aan zijn arm, die binnen een paar uur
een bult bijna ter grootte van een tennisbal produceerde. Hij
werd daar in een ziekenhuis behandeld en vloog na een paar
dagen terug naar Nederland. Weg vakantieplannen. Omdat hij in
een buitenlands ziekenhuis behandeld was, werd hij in het Sint
Anna ziekenhuis in Geldrop direct geïsoleerd en in quarantaine
opgeborgen. Men was bang dat hij mogelijk de MRSA-bacterie
had opgelopen. Gelukkig had hij deze besmetting niet en kon hij
na een paar dagen weer naar huis.
Terug naar inhoudsopgave

Een speciale actie in Gambia
Zijn vrouw en Ger hebben de stichting HAAZ (Hulp Aan
Afrikaanse Ziekenhuizen) opgericht samen met zijn broer. Ze
hebben toen genoeg geld bij elkaar gekregen van winkeliers en
bedrijven om een kleine kraamkliniek te bouwen. De opening
van het kliniekje hebben ze meegemaakt. De minister van
gezondheidszorg en de aannemer hebben er met het personeel,
samen een mooie openingsdag van gemaakt. Met genoegen
hebben ze geconstateerd dat de kliniek nog steeds bestaat.

Essau kliniek
Zijn jullie, naast al dat reizen, ook nog op “normale”
vakanties gegaan?
Hij heeft zich altijd een avonturier gevonden en is dikwijls met
zijn vrouw samen op vakantie geweest in o.a. Thailand,
Indonesië, Mexico, Rusland en Marokko. Europa hebben ze met
de caravan gedaan. Hun laatste caravanreis was in 2010, twee
maanden door Engeland en Ierland. Nu vieren ze wat rustigere
vakanties in vakantiehuisjes of hotels. Wel bij voorkeur in
warmere gebieden en met de mogelijkheid excursies naar
bezienswaardigheden te kunnen maken.
Hebben jouw reizen je leven veranderd?
Zeker, het thema 'Arm en Rijk' spreekt mij aan omdat ik zoveel
ellende heb gezien in ontwikkelingslanden.
Opnieuw aan een volgende carrière begonnen
Ja, in 1997 heeft hij in de Gemeentelijke academie voor Schone
Kunsten in Arendonk een schildersopleiding met goed gevolgd
in 7 jaar afgesloten. Veel werk van Ger is daarna geëxposeerd
in het Alfons Blomme museum te Roeselare, galerie Ummels en
Ummels in Nederhemert, Museum Wiegersma in Deurne en
vele andere.
Meestal maakte hij op zijn reizen, schetsen die hij thuis in
olieverf of acryl uitwerkt.
Momenteel maakt hij schetsen op groot formaat die niet de
moeite waard zijn om te exposeren, maar hem inspireert om
verder te gaan.
Ger heeft ook hier een duidelijke visie op zijn werk en het
resultaat. Als je een schilderij weggeeft, heb je kans dat het na
enige jaren op de zolder, of erger op de stort eindigt.
Als je mensen er behoorlijk voor laat betalen, heeft het een
zekere waarde voor de kopers.
Interview afgenomen door Koos Middeljans
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Ervaringen en opmerkingen bij Belastingaangifte IB 2021
Met zeven vrijwilligers van de
PVGE hebben we dit jaar bijna
1000 aangiftes over het
belastingjaar 2021 verzorgd. In mei
2022 hebben we onze ervaringen
uitgewisseld.
Onderstaande onderwerpen lijken
ons ook belangrijk voor al onze leden.
Werkwijze aangiftes bij overlijden
Voor de overledene moet op papier het zogenaamde F-biljet
worden ingevuld als dat door de Belastingdienst wordt
toegestuurd. Tot op heden is digitale aangifte niet mogelijk. Als
er een “langstlevende” achterblijft dan wordt als regel samen
aangifte gedaan na afloop van het belastingjaar.
Indien de langstlevende overlijdt, dan kan het F-formulier wel
direct worden afgewerkt.
Machtigingscode (MC)
Het automatisch toesturen van de MC is ook dit jaar niet soepel
verlopen. Voor velen moest alsnog een MC worden
aangevraagd.
ANBI-instellingen
Als u aftrekbare giften hebt dan zijn er per instelling (die een
ANBI-status heeft) meer gegevens nodig. Alle ANBI-instellingen
zijn nu gekoppeld met de belastingdienst en dan moet je weten
welke instelling de juiste is. Daarom is naast de naam ook het
adres van de instelling noodzakelijk. Het is dus raadzaam dat u
zelf een lijst van de instellingen maakt aan wie u giften hebt
overgemaakt. Door zo alles voor te bereiden maakt u het ons
eenvoudiger.

BOX-3
De uitspraak van de Hoge Raad over de BOX-3 belasting is in
de media uitgebreid aan de orde geweest. Voor degenen die
belasting hebben betaald over BOX-3 en geen bezwaar hebben
gemaakt tegen de belastingaanslag moeten wachten tot rond
Prinsjesdag of ze al dan niet gecompenseerd worden. De 2e
Kamer moet hierover beslissen. Als die informatie beschikbaar
komt zal duidelijk worden of er nadere actie nodig is om het te
veel betaalde belasting over BOX-3 terug te vorderen.
Opname in verzorging/verpleeghuis
Als één van de echtelieden opgenomen moet worden en
daarmee een ander woonadres heeft ontvangt het echtpaar van
de Sociale Verzekeringsbank bericht of ze beiden een
alleenstaanden AOW wensen. Voordat u dit besluit moet u een
3-tal berekeningen maken wat het gunstigste is. Lang niet altijd
is dit voordeliger dan de nu ontvangen AOW voor echtparen.
Nieuwe HUBA’s aanmelden
We willen graag nieuwe HUBA’s opleiden. Velen van ons
verzorgen al meer dan tien jaar namens PVGE de aangiftes. Als
u dit leest en interesse hebt, meldt u zich dan aan bij
ondergetekende vóór 1 september 2022 om tijdig opgeleid te
worden voor de aangifte IB 2022 volgend voorjaar.
Bij vragen over één van deze onderwerpen kunt u contact
opnemen met één van de belastinginvullers.
Namens de PVGE-belastinginvullers,
Frank van Pijkeren
frankvanpijkeren@hotmail.com

Stijgende energiekosten
Mensen die alleen een AOW-uitkering ontvangen komen in
aanmerking voor de Meedoenbijdrage van de gemeente
Eindhoven. Die mensen hebben ook recht op een extra
energiebijdrage van de gemeente Eindhoven van € 180. Als men
de Meedoenbijdrage ontvangt, wordt de energiebijdrage
automatisch uitgekeerd.

Geef emailadres door!
Bestemd voor leden van PVGE-Eindhoven
Voor een goed contact met alles wat in onze verenigingen leeft
krijgt u geregeld een blad toegestuurd. Dit kan een gedrukte
versie zijn – zoals de Schouw. De meeste verenigingen sturen
ook een gedrukte versie van het lokale nieuwsblad, Eindhoven
kent uitsluitend een digitale uitvoering.
Een digitale nieuwsbrief heeft als voordeel dat belangrijk
nieuws of eventuele wijzigingen in een programma snel
kunnen worden doorgegeven eventueel door tussentijdse
nieuwsflitsen.
Daarvoor is het wel nodig dat we uw emailadres hebben. Uit
een inventarisatie blijkt dat In Eindhoven van veel leden geen
mailadres bekend is. Daarom een dringend verzoek om uw
emailadres door te geven aan:
ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl.

Terug naar inhoudsopgave
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Evenementen
Best

Eindhoven

Open dag ‘Doen in ’t Groen’ op zondag 24 juli

Lezing: Geschiedenis van de Opera,
viva Opera & Belcanto
Maandag 29 augustus om 14.00 uur
Aanmelden voor 15 augustus met het formulier in dit blad of via
www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten.
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij
binnenkomst.
Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalse weg 3 Eindhoven.
Informatie: Janny Vrijhof. 
040 262 4087
Inleider: Eric Kolen.

Vier jaar na die succesvolle zomerse Open dag van de PVGE
‘Doen in ’t Groen’ organiseren we het opnieuw: op 24 juli vanaf
13.00 uur is iedereen welkom bij Doen in ’t Groen in de grote
evenementenhal van Buutvrij in Best, richting Oirschot,
Heuveleindseweg 6C. Het wordt een feest van ontmoeten, je
laten verrassen en van gezelligheid. Inschrijven is niet nodig.
Buutvrij is voor een Open Dag bij uitstek geschikt: gezellig
ingericht met hoekjes, zitjes, een bar en gelegenheid om wat te
eten of te drinken. En ook gelegenheid om je buiten te verpozen,
in de aangelegde moestuin en voor kinderen om te spelen in het
speeltuintje. Het ligt in mooi lommerrijk gebied en is op een
zomerse zondag in juli heerlijk om naartoe te wandelen of te
fietsen; maar het is ook per auto goed bereikbaar.
Kom dus naar dit interessante en gezellige gebeuren. Amateur
kunstenaars laten hun kunstige werkstukken zien, schilders
houden een tentoonstelling van hun mooiste werken. De
houtsnijder toont naast zijn kunstwerken de apparatuur waarmee
hij werkt. Overal zijn er knusse zithoeken waar je kennis kunt
maken met bijvoorbeeld de leesclub, de yogaclub, de reisclubs of
de theaterclub. Aan tafels kun je meespelen met de spellenclub.
Informatie kun je krijgen bij de kaartenmakersclub, biljartclub of
de postzegelclub. Prachtige foto’s zijn te bewonderen van van de
fotoclub. Wie zijn laptop of gsm de baas wil worden kan terecht
bij de computerclub. Wil je terug in de tijd om je stamboom en
voorouders te kennen? Dan is de genealogieclub echt iets voor
jou. Muziek kan ook: zanggroep BestLeuk zal bekende liedjes
ten gehore brengen. En mis de veiling niet, waar u eigenaar kunt
worden van de mooiste werkstukken van de leden.
Dit evenement heet niet voor niets ‘Doen in ’t Groen’. Ook buiten
is er veel te doen. De bezoekers kunnen jeu de boulen, er is een
grasveld waar je kunt meedoen met nordic fitness oefeningen.
En verder: wandeltochten en fietstochten maken door het groen.
Dus kom kijken, het wordt het een feest van ontmoeten en
gezelligheid. Iedereen is welkom.

Gillende keukenmeiden,
heldentenoren, hoge c's,
drama's met veel bloed en ze
zingt nog terwijl ze al dood op
het podium ligt.
Allemaal vooroordelen bij de vleet. Toch valt dat allemaal best
mee. Zeker als het fenomeen Opera deskundig uitgelegd wordt.
Dat doet Eric Kolen door een fictief Opera & Belcanto te
presenteren. Daar zijn allerlei aspecten van deze eeuwenoude
cultuurvorm opgenomen. Zo passeren op een toegankelijke
manier onderwerpen als het verschil tussen een bariton en een
bas en tussen opera en operette, een coloratuur-aria en nog veel
meer zaken de muzikale revue.
Toch blijken veel mensen meer over opera te weten dan ze
vermoeden. Vrijwel iedereen kent het Slavenkoor uit Nabucco
van Verdi of de vogelvanger uit Mozart's Toverfluit. Het
Zigeunerkoor uit Verdi's Troubadour zingt iedereen spontaan
mee. Hetzelfde geldt voor nog vele andere liederen. Te denken
valt aan het duet uit de Parelvissers van Bizet, welke gerekend
wordt tot de mooiste operafragmenten ooit.
Namen van operasterren zoals Deutekom, Pavarotti, Wunderlich,
Caruso en Maria Callas zijn bij vrijwel iedereen bekend. Ze
komen vanmiddag allemaal langs in deze digitale, virtuele
muzikale voordracht van circa twee keer een uur. Uiteraard wordt
deze voordracht opgeluisterd met audio- en videofragmenten.
Wij kunnen u deze lezing van harte aanbevelen. U zult iedere
minuut geboeid kijken en luisteren naar deze prachtige muzikale
hoogstandjes.
Tot ziens op 29 augustus in De Lievendaal.

Lezing: 'Australia – van Tasmanië naar de
Timorzee'
Maandag 26 september om 14.00 uur
Aanmelden voor 19 september met het formulier in dit blad of
via www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij
binnenkomst.
Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalse weg 3 Eindhoven.
Informatie: Janny Vrijhof.  040 262 4087
Inleiders: Greet en Dick van Toorn
Op onze verre reizen hebben we heel wat meegemaakt en
interessante dingen gezien. U gaat deze middag mee op een
avontuurlijke camperreis dwars door Australië, van het
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noordoosten naar het zuidwesten,
een afstand van 15.000 km. U
maakt kennis met dit enorme land,
de mensen, hun cultuur in ontzaglijke
ruimte en schitterende natuur.
De start is in Cairns, tropisch
Queensland, met het Barrière Rif,
tropisch regenwoud en gouden stranden. Dan reizen we door ruig
binnenland met vogels en bloemen naar Brisbane en de prachtige
'Gold Coast'. Daar vinden we interessante Aboriginal cultuur.
Via de mysterieuze Blue Mountains van New South Wales reizen
we naar Sydney, met het Royal National Park en de ruige Pacific
Coast.
Dan westwaarts, door Victoria in voorjaarstooi, naar de
mijnstadjes Broken Hill en Silverton in ‘the Outback’.
We reizen door South Australia, naar Flinders Ranges Nationaal
Park, vliegen er overheen, zien authentieke Aboriginal rotskunst
in ruige rotsachtige natuur en vele soorten kangoeroes.
Dan volgen we de Zuidelijke Oceaankust, 1200 km door de
boomloze Nullarbor Vlakte. We zien ontelbare kangoeroes,
gigantische vogels, prachtige bloemen, reptielen en… lachte
daar een walvis? We bereiken op deze tocht West Australia en
varen er langs de zuidkust, met hagelwitte stranden, azuren zee
en bijzondere dieren. Op
bezoek in het ongerepte
Stirling Range Nat. Park
zien we de zeldzame
Australische eekhoorn en
een unieke flora.
Na vijf weken avontuur
eindigt deze prachtreis in
havenstad Fremantle aan de Indische Oceaan. We ontmoeten
kleurrijke mensen en eindigen met maritieme historie.

Op Restaurant
De locaties voor de eerstvolgende
diners liggen vast. U kunt zich weer
aanmelden, een mooi programma om
uw vingers bij af te likken!

•

Donderdag 4 augustus,
aanmelden voor 28 juli:
Leemerhoef, Gestelsestraat
102, Aalst. Mooie boerderij, in
de straat van Profita de
meubelzaak. Driegangendiner
voor € 29,50.

•

Donderdag 1
september,
aanmelden voor 25
augustus: Loetje,
Kastanjelaan 1,
Eindhoven. in de
oude Philips school
bijna naast het PSV
stadion.
Ondergronds parkeren, héle dag € 3,00, het is dan 200
meter lopen vanuit die garage. Biefstuk restaurant, maar
ook andere gerechten en vis; voor ons een speciaal diner
€ 24,50.

•

Donderdag 6 of
vrijdag 7 oktober,
aanmelden voor 29
september: Japans
restaurant IKIGAI,
voorheen Avant
Garde, 4de etage
Philips Stadion.
Een 5-gangen diner
met amuse voor € 38,50 exclusief drankjes, wel klasse!
Klaar gemaakt door eigen chef-koks. Vlees en vis, alles
zeer uitgebreid en gaar, geen rauwe vis. Alles kunt u
opzoeken op de site: ikigai-eindhoven.nl.

Aanvang
Voor alle diners is dit 18.30 uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig
te zijn. Het team is er al een uur van tevoren om u welkom te
heten.
Aanmelden
Via www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten 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  040 242 3701 of 06 40 67 19 20 of
oprestaurantpvge.ehv@gmail.com.

Terug naar inhoudsopgave
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Excursie wijngaard ZandBerg,
Riethovensedijk Bergeijk

Eigenaar Peter van der
Zanden zegt er het volgende
over:
Wijngaard de ZandBerg is
gelegen aan de
Riethovensedijk te Bergeijk.
De wijngaard ligt tegen de
bosrand en open velden
tussen Bergeijk en
Riethoven.
In 2008 zijn de eerste
druivenstokken aangeplant,
met de volgende
schimmeltolerante rassen die
vroeg rijp zijn in ons
Nederlandse klimaat:
Cabernet, Cortis, Rondo en Solaris.
In 2009 zijn de volgende rassen aangeplant: Salomé, Johanitter
en Bristaler Muskat, Daarna zijn Cabernet Cantor en Souvignon
Gris aangeplant. Er is gekozen voor biologische teelt van de
druiven.

Vrijdag 24 september 2022, aanvang 13:30 uur
Toegang: € 10 voor leden PVGE GM-HL, € 15 voor niet leden
(inclusief flesje wijn om thuis na te genieten) te betalen aan
PVGE-organisatie bij entree.
Aanmelden: Max van Hofweegen: MaxvHofweegen@Gmail.com
of  040 226 3334. Er is plaats voor derig personen.
Locatie: in Bergeijk vanaf de Meester Pankenstraat de
Riethovensedijk inrijden. Na ongeveer 200 meter is de bekende
Ploegfabriek rechts. Na nog eens 200 meter zandpad links in en
totaal 300 meter verder ligt de wijngaard voor u. Er zijn vijf
parkeerplaatsen bij de wijngaard, langs het pad ervoor meer
mogelijk, er worden aanwijzingen gegeven.

Nu de druivenstokken ouder dan 10 jaar zijn krijgen wij een
constantere kwaliteit van de druiven waar wij mooie wijnen van
maken
Tijdens de rondgang door de wijngaard krijgt u uitleg over de
teelt van de druiven, zoals de diverse snoeiwijze, bladplukken,
trosdunning enz. Vervolgens krijgt u uitleg over het proces van
wijn maken en aansluitend is er een proeverij en gaan wij vier
wijnen proeven van wijngaard de ZandBerg. Dit is DE
wijnbeleving van begin (teelt) tot in het glas (maken wijn).
Aan het einde van de rondleiding krijg iedere deelnemer een fles
wijn mee van wijngaard de ZandBerg.
De wijngaard heeft geen beschutting of horeca. Er is ruimte voor
maximaal dertig personen, dus meldt u snel aan.
Tevens kunt u door het naast de wijngaard gelegen voedselbos
lopen: Wat is een voedselbos?
Een voedselbos of eetbare bostuin is een productief bos met
eetbare, meerderjarige gewassen. Het is geen natuurlijk bos,
maar ook geen boomgaard. Je vindt er alles wat in een bos
groeit, van bomen, struiken, kruiden en knol- en wortelgewassen
tot bodembedekkers, klimplanten en schimmels. Er is veel
diversiteit met als doel om een duurzaam ecosysteem te creëren.

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
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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'
O

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

O

Donderdag 1 september, Loetje, Kastanjelaan 1, aanmelden voor 25 augustus

O

Donderdag 6 of vrijdag 7 oktober, IKIGAI (was Avant Garde), PSV-stadion, aanmelden voor 29 september

Dit formulier voor uiterlijke aanmelddatum opsturen naar Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inschrijfformulier lezing Geschiedenis van de opera
Maandag 29 augustus 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 15 augustus naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inschrijfformulier lezing over Australië
Maandag 26 september 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 18 september opsturen naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inschrijfformulier dagtocht Rotterdam en Kinderdijk i.s.m. De Rooi Pannen
Woensdag 28 september, samenkomst om 9.00 uur in de Kaakstraat 1 Eindhoven
Naam:

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

Naam:

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

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

...................................................................... Telefoon: ....................................................................

Geeft/geven zich op voor de dagtocht naar Rotterdam en Kinderdijk
Dit formulier opsturen voor 5 september naar de Evenementencommissie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.
Terug naar inhoudsopgave
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Reizen
Reizen PVGE - Eindhoven

Reizen PVGE - Nuenen

Beste Leden van de PVGE,

Op 23 juni zullen wij – na twee jaar uitstel – eindelijk op reis gaan
voor onze 9-daagse touringcar reis naar Zwitserland. Wanneer u
dit leest, zal deze reis er al weer opzitten!

Door Corona was de bezetting van de reiscommissie PVGEEindhoven geslonken tot twee personen en die vonden dat te
weinig om nog door te gaan.
We hebben als PVGE-Eindhoven gezocht naar mogelijkheden
om toch reizen voor onze leden mogelijk te maken en hebben in
De Rooi Pannen afd. Eindhoven daarin een partner gevonden.
De Rooi Pannen heeft een Afdeling Toerisme & Recreatie waar
studenten in drie jaar worden opgeleid voor banen in deze
sector.
Deze opleiding wil graag praktijkonderwijs verzorgen en dus was
een combinatie PVGE-Eindhoven & De Rooi Pannen voor beide
partijen interessant:
Wij kunnen nu onze leden weer dagtochten en meerdaagse
reizen aanbieden en de studenten van De Rooi Pannen krijgen
de gelegenheid om onder begeleiding van hun docenten reizen
voor ons te organiseren en uit te voeren. Jong en Oud (ach wat
heet oud) vinden elkaar hier!

Onze volgende activiteit is een dagtocht naar Slot Loevestein en
Gorinchem. Deze staat gepland op woensdag 20 juli
aanstaande.
In deze nazomer, te weten op 17 september, staat er een
7daagse touringcar-reis gepland naar Duitsland met
bestemming de Hanzesteden en de Oostzeekust.
Voor zowel de dagtocht als deze meerdaagse reis vindt u alle
informatie op de website van de PVGE-Nuenen!
Namens alle leden van de reiscommissie, Trudi Boorsma.

Reizen PVGE - Aalst/Waalre en
Valkenswaard
We gaan met een tweede bus naar de Floriade op vrijdag 29 juli 202

Studenten van De Rooi Pannen hadden een
aantal mogelijkheden voor ons ontwikkeld en we hebben met de
twee overgebleven leden van de reiscommissie de leukste eruit
gekozen: we beginnen met deze reis naar Rotterdam/Kinderdijk
en na de zomer gaan meer reizen georganiseerd worden door de
studenten en wij blijven meedoen in het selecteren van de
leukste bestemmingen.
De reis is georganiseerd door De Rooi Pannen, maar van het
PVGE-Eindhoven bestuur gaan ook zeker leden mee om waar
nodig te helpen.
Ik wil hier graag Edie Deckers en Marja Dingemans danken voor
hun jarenlange inzet voor de reiscommissie en voor het op gang
helpen van deze gezamenlijke activiteit.
Voor vragen over deze reis kunt u terecht bij De Rooi Pannen,
zie hun aankondiging, en voor andere vragen die u hierover heeft
voor PVGE-Eindhoven bij Janny Vrijhof jannyvrijhof@hetnet.nl
 040 262 40 87 of bij ondergetekende sjoerd@sjoerdsma.net
06 417 05 933 - liefst ’s-avonds.
Ik ben heel benieuwd naar uw ervaring op deze mooie reis die
hopelijk de eerste wordt van een succesvolle samenwerking.
Sjoerd Sjoerdsma
Voorzitter PVGE-Eindhoven
Inschrijven
U kunt het inschrijfformulier gebruiken dat elders in deze
Schouw staat.
Iedereen die ingeschreven heeft, krijgt een bevestiging en
wordt geïnformeerd over de verdere gang van zaken zoals
betalen.

Vertrektijden:
08.15 uur: Valkenswaard-Kerk, Warande 8
08.30 uur: Aalst-Jumbo, Hortensialaan
'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.
Prijs:
De prijs voor deze tocht bedraagt € 85,25 p.p. Inclusief vervoer
per luxe touringcar, 1x kopje koffie met appelgebak, entree en
ritje met kabelbaan Floriade en drie-gangen diner.
Wilt u mee? Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan:
reizen@pvge-awv.nl of per tel. 040 2215140
Na bevestiging van uw aanmelding, kunt u het bedrag van
€ 85,25 overmaken op rekeningnummer NL62RABO
0155706055 t.n.v. PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard onder
vermelding van Dagreis Floriade
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Clubs PVGE
Eindhoven
Bridgeclub 'Het Schouwspel'
Zondag 1 mei j.l. hadden we
onze jaarlijkse voorjaarsdrive.
Fijn om dat weer te kunnen
doen na een lange “Coronapauze”.
We speelden in het FAB28, de
locatie waar ook onze
speelmiddagen plaatsvinden.
Het was een reuze gezellige
happening in een prima sfeer.
Iedereen deed zijn best om de
eerste plaats te halen, maar er
kan er maar één de beste zijn.
En dat is het paar Mieke en
Ad van Dorsten gelukt. Zij zijn
eerste geworden. Van harte!
Voor de anderen: wellicht op de najaarsdrive herkansing?
PVGE Museumtreinclub 1
Op dinsdag 12 april is onze museumtreinclub naar het
Kunstmuseum in Den Haag geweest. Hier was en is de
tentoonstelling van Alphonse Mucha (1860-1939) te zien. Het
betreft een ruime selectie van het werk dat Mucha zo beroemd
maakte, waaronder zijn affiche Gismonda, ontworpen voor
superster Sarah Bernhardt. Samen met delen uit de eigen
collectie van het museum, waaronder kleurrijk glas en kostuums
uit de late negentiende eeuw, geeft het een uniek beeld van het
Parijs van Mucha.
De rondleiding door een enthousiaste gids maakte het nog meer
de moeite waard. We sloten de dag af met een etentje in de stad.
Namens de clubleden, Laurence van Oudheusden
Prijsuitreiking competities Biljartvereniging 'De Doorschieters'
Het biljartseizoen 2021–2022
is alweer teneinde. We zijn in
september 2021 begonnen aan
onze libre en de 3-banden
competitie. We hebben een
tussenpauze van ongeveer
zes weken moeten inlassen in
verband met Corona.
Maar op 26 april was het dan
zover dat, onder het genot van
een kop koffie en een stuk
vlaai, onze voorzitter Ad van
Alphen met een kort verslag
over het verloop van de
competitie, de bekers kon
uitreiken aan de kampioenen
van de libre competitie.
Glorieus kampioen werd Frans
Mennen met op de 2e plaats
Jan Verbeek en op een
gedeelde 3e plaats Paul
Kruger en Henk Vrancken.
Op 4 mei werden ook de
kampioenen gehuldigd van de
3-banden competitie,
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wederom met een kop koffie of iets fris en een lekker stuk vlaai.
Ook hier zorgde onze voorzitter Ad van Alphen door middel van
een verslag van het verloop van de competitie, voor de
uitreiking van de bekers die ditmaal gingen naar onze terechte
kampioen Paul van Oirschot met op de 2e plaats Henk
Vrancken en op de 3e plaats Theo Peters.
In de eerste week van september beginnen we op dinsdagochtend
met de nieuwe libre competitie en op woensdag middag met de 3banden competitie op de match tafels. Mochten er lezers zijn
die ook graag een balletje in competitie verband willen stoten
dan kunnen ze zich melden bij ons secretariaat.
Ook is het mogelijk op iedere dag van de week – met
uitzondering van de zondag – bij ons vrij te biljarten, we hebben
de beschikking over negen biljarts en twee matchtafels.
Dit alles kunt u doen bij biljartcentrum La Carambole Oortlaan
156 te Veldhoven.
Secretariaat 'De Doorschieters', Jan Verbeek 06-57705323
Zomers PCC clubnieuws
Reguliere clubactiviteiten
Er konden gelukkig weer
een reeks bijeenkomsten
gehouden worden, wel met sterk wisselend succes. Ondanks
dat er weinig meldingen en nauwelijks covid opnames in
ziekenhuizen zijn, voelen zich schijnbaar relatief weinig leden
helemaal zeker van de huidige situatie. Die nemen blijkbaar in
de dagelijkse praktijk liever het zekere voor het onzekere.
Zo trok de 3e vakkundige presentatie over Domotica – het
vergemakkelijken door automatiseren van veel alledaagse
zaken in en om het eigen huis – van ons bestuurslid Frans
Smulders een behoorlijk grote groep geïnteresseerden uit PCC
en HCC-kringen. Daar tegenover staat dat op de Inloop in ’t Slot
van 21 mei aan maar één lid de universele mini-SD kaartlezer
kon worden overhandigd, waarvoor we alle PCC leden
persoonlijk hadden gemaild!
Die nodigen we dan bij deze – en enkele dagen tevoren nog
eens per email – uit om de komende Helpdesk in het
Activiteitencentrum ‘De Orka’ in volle actie te komen
meemaken. Mocht je bv. vragen hebben over je hard- en
software dan ga je ongetwijfeld met een duidelijk antwoord weer
de deur uit, meestal met weer foutloos werkende apparatuur.
Tevens krijgen PCC-ers dan opnieuw de kans zelf hun handige
universele stekker op te komen halen met eventueel benodigde
deskundige persoonlijke uitleg door een van ons!
IPad en iPhone-cursus
Uiteindelijk slechts twee daadwerkelijke aanmeldingen voor een
iPad-cursus – te weinig voor een speciale PCC-versie – deed
ons besluiten hun te adviseren in zee te gaan met een van de
cursussen iPad en iPhone Basis en/of gevorderden binnen de
Bieb. Daar wordt een kleine groep op de eigen iPad die
praktische zaken aangeleerd die voor de betreffende gebruiker
van belang zijn.
De recensies over de door Pieter Binsbergen tot nu toe
gedraaide cursussen zijn uitermate lovend! Ze lopen van:
‘boeiende lessen met uitleg over de functies van je eigen Apple
tablet op groot scherm en ‘ruimte genoeg om vragen te stellen’
tot en met: ‘de handleiding is prettig in gebruik en krijg je erbij’.
Colette, Frans en Jan, bestuur PCC

Terug naar inhoudsopgave

Straatkunst en graffiti in Eindhoven
worden soms prachtig
beschilderd. Met name
in Strijp-S en het
centrum is een hoge
concentratie te vinden
van straatkunst.
In juni 2022 is in de
Berenkuil een groot
evenement geweest
van (inter)nationale
graffiti om nieuw
(spuit)werk te maken. Maar ook op andere (verborgen) plekken
wordt straatkunst toegelaten. Beroemd is de 120 lange
hommage aan 6 musici achter de witte dame in Strijp-S. Maar
ook de weg van het PSV-stadion naar Strijp-S is versierd met
(buiten)kunstwerken. Een briljant, nieuw schilderwerk is van
Studio Giftig, en bevindt zich links van het CKE-gebouw in de
Kruisstraat. Maar ook ver buiten het centrum van Eindhoven zijn
parels van straatkunst te vinden. In het viaduct onder de A2,
bereikbaar via Cranendonck, vind je een geweldige bloemenzee
van Cazone.
Via internet is een 30 km (!) lange fietsroute te vinden die langs
de vele kunstwerken op straat voert. Maar gerichte wandelingen
bijv. naar de P.C. Hooftlaan voor het dubbelwerk van Cazone
mag zeker niet ontbreken. Laat je verrassen, want deze
kunstwerken zijn niet voor de eeuwigheid. Op internet is veel
straatkunst te vinden, die er ondertussen niet meer is…..
Helaas roept graffiti bij velen nog steeds het beeld op van met
verf bekladde muren. Vaak is de verf uit de (moderne)
spuitbussen ook moeilijk van de muren af te krijgen… Meest
bekende voorbeeld hiervan is de (anonieme) Banksy, waarvan in
2010 een documentaire is gemaakt. Mede door hem is ‘streetart’
een eigen, dure kunstuiting geworden.

Interessante sites zijn:
IkReis – Street art in Eindhoven: van Strijp-S tot de Berenkuil
https://cornersoftheworld.nl/graffiti-eindhoven
https://streetartcities.com/cities/eindhoven

Ondertussen heeft Eindhoven niet alleen graffiti, maar ook de
mooiste
muurschilderingen!
De meeste
straatkunst is te
vinden op blinde
muren en onder
viaducten. Maar ook
muren tegen taluds
of van tijdelijke
bouwwerken
worden soms
prachtig
beschilderd. Met

Grenzeloos leren bij Volksuniversiteit regio Eindhoven
Het nieuwe seizoen barst los in de derde week van september
met een breed en gevarieerd cursusaanbod. U kunt kiezen uit
bijna 20 verschillende talen op diverse niveaus, van Arabisch tot
Zweeds, creatieve cursussen en workshops zoals aquarelleren
en kalligrafie, cursussen op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling zoals Feng Shui en Gelaatkunde, maar ook kunst
en cultuur, geschiedenis, filosofie, bridge, reanimatie, klassieke
muziek, wijnkennis, Eetbare planten en wilde medicinale kruiden
en nog veel meer.
Terug naar inhoudsopgave

Neem een kijkje op onze website, er is vast iets bij dat jou
interesseert. LET OP: de hele maand juli geldt een
vroegboekkorting van 3%.
Vragen? Bel of mail gerust: info@vu-eindhoven.nl,
 040-782 0810 of loop eens binnen bij de Kanaaldijk-Zuid 11
(van ma t/m do, 9:30 – 12:30 uur). U bent van harte welkom.
www.vu-eindhoven.nl
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Eenmalige energietoeslag
Het Kabinet heeft bepaald dat huishoudens over het kalenderjaar 2022 gemiddeld € 540 compensatie ontvangen bij de eindafrekening van de energienota. Deze compensatie bestaat zoal
uit verlaging van de energiebelasting op stroom als op verlaging van het BTW tarief per 1 juli 2022. Dit is een mooie compensatie op de energienota voor ons allemaal.
Daarnaast is het de bedoeling dat mensen met een laag inkomen eenmalig een toeslag van € 800 krijgen en deze wordt
uitbetaald in twee termijnen. Dit geldt voor huishoudens met
een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Voor iemand
met een bijstandsuitkering wordt de energietoeslag automatisch overgeschreven.
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is die grens om hiervoor
in aanmerking te komen € 1455,60 voor een alleenstaande en
€ 1970,40 voor samenwonenden. De AOW bedraagt voor een
alleenstaande € 1316,77 en voor samenwonenden € 1802,14.
Dat wil zeggen dat mensen met alleen AOW altijd in aanmerking komen voor de energietoeslag. Met een klein aanvullend
pensioen kunt u ook nog net onder de regeling vallen.
U moet die wel zelf aanvragen!
Ga hiervoor naar de website van uw gemeente waar u meer
informatie vindt, ook hoe u een aanvraag kunt indienen. Dit
gaat via een DigiD code, mocht dit voor u een probleem zijn
dan kunt u in lokale bibliotheken terecht voor hulp.

Eindhoven zoals het vroeger was… (3)
Deze foto van de markt – alhoewel heel oud, rond 1900 – zal
iedereen wel herkennen aan de Catharina kerk en het oude
stadhuis op de achtergrond. Daar keek je tegenaan vanuit –
rechtsachter – de Jan van Hoofstraat. De rest van de bebouwing
is door de jaren heen vervangen.

De kleding van de marktbezoekers is typerend voor die tijd:
vrouwen met poffers. Nu nog steeds wereldberoemd door het
schilderij 'De Aardappeleters' van Vincent van Gogh.
De foto's waar we uit putten zitten in een rode doos en, zo
hebben we vernomen, door
Personeelszaken uitgereikt of
cadeau gedaan. Weet iemand
misschien nog bij welke
gelegenheid?
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.
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Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
Er is een manifest
uitgekomen waarin
partners het belang van
een goed en passend
woningaanbod voor
ouderen, met een goede
aansluiting op zorg- en
welzijnsvoorzieningen
wordt benadrukt.
Dit manifest is mede ondertekend door de PVGE. Bij dit
netwerk zijn o.a. de volgende organisaties betrokken: KBOBrabant, PCOB-Brabant, VGZ Zorgkantoor, Zorgbelang Brabant
Zeeland, Gemeente Best/Taskforce Wonen en Zorg, Provincie
Noord Brabant.
Kernboodschap
De dubbele vergrijzing tot 2040 vraagt om krachtenbundeling
bij de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’. Gemeenten
hebben hierin een regierol en weten zich hierbij gesteund door
haar ketenpartners, (aankomende)senioren en seniorenorganisaties. Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn - een
brede en sterke afspiegeling van de maatschappij – roept
gemeenten op in de bestuursakkoorden en in de referentiekaders van de raad de urgentie van de opgave goed op te
nemen en te borgen. Vertaald in concrete kwantitatieve en
kwalitatieve doelstellingen en ambities en een programmatische
uitwerking. Zo wordt het woningaanbod voor senioren verrijkt,
én ontstaat ruimte en beweging voor andere groepen op de
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vastzittende woningmarkt. Opdat het voor senioren nu en in
2040 goed wonen is, in een goede balans en samenhang
tussen wonen, zorg en welzijn.
Samenvatting
• Brabantse gemeenten hebben een regierol om actief en
concreet in te spelen op de dubbele vergrijzing tot
2040, samen met ketenpartners, met goede
prestatieafspraken.
• Urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor
senioren’ moet zichtbaar zijn in het bestuursakkoord
van gemeenten en in het referentiekader voor door
gemeenteraden te nemen afwegingen, en moet
terugkomen in de programmering ten behoeve van de
uiteindelijke uitvoering en realisatie.
• Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn is een
brede en sterke afspiegeling van de maatschappij die
met een actieagenda ondersteuning en meerwaarde
biedt aan lokale en regionale ontwikkelingen.
• Brabantse gemeenten werken met concrete actie- en
uitvoeringsprogramma’s volop aan de opgave ‘wonenzorg-welzijn voor senioren’, omdat nietsdoen geen
optie is.
• Sluit aan bij, of maak gebruik van het netwerk en bouw
mee aan een actiegerichte agenda.
Noot van de redactie:
Mogen we er nu van uitgaan dat het allemaal goed komt met
het woningaanbod voor senioren?

Terug naar inhoudsopgave
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Puzzel 34:
Bijzondere bloemen
De oplossing van puzzel 33: NA WAT
GEPIMPEL IS DE GEEST WAT SIMPEL
De volledige oplossing is te vinden op de
website www.pvge.nl onder Nieuws/de
Schouw.
Puzzel 33 heeft 135 inzendingen
opgeleverd. Prijswinnaar is deze keer
mw. Lieke van Hees uit Eindhoven.
Gefeliciteerd! Het boek 'Jong van Geest'
van Jan Auke Walberg wordt u thuis
gestuurd.
De oplossing van puzzel 34 opsturen
voor dinsdag 2 augustus naar
puzzel@pvge.nl of naar PVGE
secretariaat, Primulastraat 4, 5582GL,
Waalre. Vergeet niet uw naam, adres en
lidnummer te vermelden.

5.

Horizontaal
2. Eerste ontluikende bloem na de winter
12. Water in Amsterdam
13. Kant van een schip waar de wind heen
waait
14. Roepnaam van meisje Helena
15. Helemaal alleen op een …….
15a. Lievelingsbloem in Nijmegen
17. Afkorting van Amsterdam bij de NS
19. Soort struisvogel, maar zonder vleugels
21. Latijnse afkorting voor ‘s middags
22. Het getal 3,14159 26535 89793….enz.
23. Bloemetje dat mensen blij maakt
25. Honderd kleurige tulpen op een …
26. République Française afgekort
27. Echtgenoot van Mien met de feestneus
28.. Latijnse afkorting voor een heilige
30. Hangt vaak bij jagers aan de muur
33. Persoonlijke uitrusting in het leger
34. Kaas als camembert, maar wat romiger
35. Echt gemeend
38. Wijzer dan deze vogel is, kan niet
39. Groet van iemand die geen h kan zeggen
40. Als de wiederweerga, …. meteen!
42. Olympisch Comité (afk.)
43. Nederlandse afkorting van 37 vert.
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44.
45.
46.
47.
49.
50.
52.
53.
55
56.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
66.
68.

Voertuig met plank en kleine wielen ‘
Overdreven
Aanhoudend genies of geregen
Kloof, lacune, manco
Populaire benaming van een longziekte
Zeer vervelende kind
Wat zegt een hoofdknikkende Spanjaard?
Je hebt hem als corsa, astra of combo
Degene die nu deze puzzel oplost
Uitbundige struik met 3 d’s in de naam
Zing je x keer als je de tekst niet kent
Jongensnaam, zoals …..van der Gijp
Heel veel water op z;n Engels
Japans bordspel
Bloem die met zijn kop meedraait
Ouder van vrouwelijk geslacht
Hoepel op, ….!
Niet hoera maar hoe…..
Lief bloemetje dat om aandacht vraagt

Verticaal
1.
3.
4.

Zie 34 vert.
Vroegere Philipsafdeling voor luidsprekers
Dit leggen artsen en de koning(in) af

VN-organisatie die kinderen in
rampgebieden helpt
6. Uitkering als je arbeidsongeschikt bent
7. Bloempje met witte, hangende klokjes
8. Zoals wij het zien (afk.)
9. Applaudiseert deze oranje zomerbloem?
10. Deze geurige roomwitte bloem doet je
denken aan puurheid en eenvoud
11. Laatste filmbeeld
12. Water in Amsterdam
15a. De allerhoogste
16. Mond van een roofdier of zachtaardig
bloem die daar in ‘t klein een beetje op
lijkt
18. Gaan je ogen hiervan tranen?
20. Bloem met geel hart en witte stralenkrans;
prinses en damesblad ernaar genoemd
22. Bloem die hartstocht oproept?
24. Bloem van de regenboog, ook in ‘t oog
29. Komt uit Turkije, maar is de trots van
Nederland voor buitenlanders
31. Wordt met Pasen gekleurd
32. Sierbloem in de meest uiteenlopende
kleuren en patronen – komt uit de tropen
33. Halen deze vinkachtige kooivogels soms
water op? Worden ook distelvinken
genoemd.
34.+ 1 vert: Schattig geel bloempje, groeit
vooral in weiden en langs sloten
36. Radio- en tv-omroep met een boodschap
37. Amerikaanse naam voor een land aldaar
41. Als dit heeft geslagen, ben je er geweest
48. Roepnaam van Anthony in Nederland
51. Lichte hersenberoerte
52, Gedicht van 4 coupletten en14 regels
54. Afgekort Pro Deo
56. Meisjenaam, lijkt op jongensnaam 59. hor.
57. Waar op je broek leg je je pink?
58. Rang in bioscoop, theater of concertzaal
59. Kleur van de bril van een optimist
62a. Dit beestje is dol op oude kleren
65. Werd getrokken door paard met belletjes
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