
1 

 

PVGE-Eindhoven 

 
 

Augustus 2022 EindhovenActueel! EA!nr.4 

Wanneer zou onze nieuwe normaal komen? 
 

 
 
 
Wat zijn er veel problemen in de wereld, denk aan de opwarming van de aarde, de oorlog in 
Oekraïne, de energiecrisis en ga zo maar door. Veel thema's die in alle media uitvoerig aan de orde 
komen en wie zijn wij om daar nog iets aan toe te voegen. 
 
We blijven dichter bij huis en richten ons op onderwerpen die ons als PVGE-vereniging bezig 
houden. Het kan minder belangrijk lijken maar door de activiteiten van de PVGE worden we 
afgeleid van de ernstige wereldproblemen en creëren we enige rust binnen onze leefomgeving. 
Het gaat dan met name om te zorgen voor afleiding. Dit kunt u vinden onder 'Ludieke 
Onderwerpen', maar een reisverslag van de kampeerclub werkt ook verfrissend. Een voorbeeld van 
actief samen bezig zijn en genieten. In die zin kan niet onvermeld blijven de dagtocht naar 
Rotterdam en Kinderdijk, aangekondigd in de Schouw, die met veel enthousiasme is ontvangen. 
Meer hierover in ‘Het woord van de voorzitter’. Mocht u ook meer willen genieten, kijk dan eens op 
de vernieuwde website wat onze clubs te bieden hebben www.pvge.nl/eindhoven/clubs. Hier vindt 
u ook andere informatie waar u mogelijk voordeel uit kunt uithalen.  
 
We blijven ook even stil staan bij de pensioenontwikkelingen. De zorg blijft een serieus probleem 
dat ons boven het hoofd hangt en de plannen van de regering geven weinig reden tot optimisme. 
Leo Bisschops, voorzitter KBO Brabant ging daar nog op in in een voordracht waarvan u een 
samenvatting kunt lezen in deze EA!. 
 
Verder wensen we u veel leesplezier en een aangename, niet te warme zomerperiode toe. 
 
Het redactieteam, 
Henk, Jan, Jan, Jo en Riet  
 
 
 
'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op 
de website (www.pvge.nl/eindhoven). De leden worden per e-mail verwittigd zodra een 
nieuwe uitgave is gepubliceerd. Kopij kan gestuurd worden naar de redactie  
(ea@pvge-eindhoven.nl). 

http://www.pvge.nl/eindhoven/clubs
http://www.pvge-eindhoven.nl/
mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
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INHOUD 

 
Ludieke onderwerpen 

• Wist u dat......? 
• Tegeltjes wijsheid 
• Radslag van Stef Smulders 
• Vakantie, wie droomt er niet van? 
• Waarheden als een koe! 
• Alternatief voor 50plus 

 
Algemene informatie 

• Woord van de voorzitter 
• Communicatie: Hoe houden we elkaar op de hoogte? 
• Welkom aan nieuwe leden 

 
Clubnieuws 

• Kampeerclub, verslag van een leuke zomer 
• PCC Nieuws, met korting naar de 50plusbeurs 

 
Evenementen/activiteiten 

• Lezingen over Opera, Australië en Andalusië 
• Op Restaurant in september en oktober 

 
Welzijn, wonen, zorg 

• Laatste pensioenontwikkelingen 
• Voordracht door Leo Bisschops 
• Rookmelders, let op voor colporteurs 
• Hoe kunt u op benzine besparen?  
• Tips om met warmte om te gaan 

 
Ingezonden 

• Volksverhalen: Het vrouwtje van Stavoren 
• Vervolg digitaal alfabet 
• Vakantie tips 
• Geldautomaten WCW 
• Help vogels de hitte door 

 
Maatschappelijke info  

• Zorgthema's, links naar informatie over zorg en welzijn 
• Pensioenen, links naar KG en FPVG 

 
 
 
 

AGENDA 

 
29-08-2022   Lezing over Opera en Bel Canto, De Lievendaal   14.00 uur  
01-09-2022   Op Restaurant, Loetje, Eindhoven     18.30 uur 
26-09-2022   Lezing over Australië, De Lievendaal    14.00 uur 
28-09-2022  Dagtocht SS-Rotterdam en Kinderdijk (volgeboekt)  09.00 uur 
06/07-10-2022 Op Restaurant, IKIGAI, Eindhoven    18.30 uur 
24-10-2022  Lezing over Andalusië, De Lievendaal   14.00 uur 
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LUDIEKE ONDERWERPEN 

 
Wist U dat...... 
 
Papiergeld voor het eerst in China werd gebruikt?  
Er elke dag meer dan 12 jaar aan beeldmateriaal wordt ge-upload op YouTube? 
Het bekende spel ‘Tetris’ in 14 dagen is gemaakt? 
Het woord ‘van’ de meeste betekenissen heeft? 
 
 

 
Tegeltjes wijsheid 

 
Het leven is als een frikandel 
Je moet het zelf speciaal maken!  

 
 
 

Doe als een tulp 
en ga uit je bol! 

 

 
 
Radslag 

“Kijk, mam, met deze drukknop om je hals kun je in geval van nood altijd om hulp vragen”, zegt 
haar dochter luider dan nodig is. 
“Ja, ja, dat is goed”, antwoord ze. Alsof haar überhaupt nog iets kan 
overkomen! De kleedjes (levensgevaarlijk!) zijn al uit haar woonkamer 
gehaald, net als alle andere dingen waarover ze zou kunnen 
struikelen. Ze woont nu in een lege doos met alleen meubels tegen de 
wanden. Maar dat was nog niet genoeg. Overal hangen 
bewegingsdetectoren en videocamera’s. Haar hele doen en laten 
wordt door haar kinderen gevolgd. Privacy ho maar. Ze is het beu. 

In de Toys”R”Us koopt ze stoepkrijt en een springtouw. “Leuk voor uw kleinkinderen?”, vraagt de 
caissière. Ze knikt en glimlacht besmuikt. Thuis bereidt ze alles voor en wacht tot het zes uur is. 
Dan zijn haar kinderen zeker thuis. Ze klapt keihard in haar handen. Het grote licht floept aan en 
de camera’s zomen in.  
Voorstelling! Theater! 
De radslag komt er tot haar eigen verrassing nog heel soepel uit. Terwijl ze die toch al zestig jaar 
niet meer gedaan heeft. Sommige dingen verleer je kennelijk nooit. Ook het hinkelen, gaat heel 
redelijk, haar vergevorderde leeftijd in aanmerking genomen. Het touwtjespringen blijkt een eitje. 
De camera’s volgen haar met machteloze bewegingen. De rode lichtjes knipperen nerveus. 
Na de laatste oefening buigt ze, als voor een stil applaus. Het driftig rinkelen van de telefoon 
dringt nauwelijks door tot de badkamer, waar ze in een heerlijk welverdiend warm bad weg zinkt. 

Uit 'Bezoekuur en 99 andere verhalen' van Stef Smulders. 
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Vakantie 
Ik droom van verre landen,  
exotisch witte stranden. 
Zonnen op een luchtbed, 
met een rietje tussen m’n tanden 
En massages door mooie gebruinde handen. 
Vreugde vuren die tot in de ochtend duren. 
Grote rieten hoeden, met van die brede randen. 
Airco in de bus. 
Vakantie dus!   

 
terug 

 
 
Waarheden als een koe 

(met een glimlach of traan voor ons 50plussers!) 
 

• “Wie betaalt, bepaalt” 
       Onder Rutte I, II, III, IV niet meer geldig voor onze pensioenen! 

• “Zonder oren geen bril” 
  Zou daar 'slechthoren' van komen? 

• “Als ’t regent in mei is april voorbij” 
  Snap zelfs ik! 

• “Te ontevreden zijn over jezelf is ’n zwakheid, tevreden over jezelf is pure dwaasheid”. 

Maar pas op: 
• “Beter een geestige dwaas, dan ’n dwaze geest!” 
• “Begrijpen valt je leven alleen terugblikkend, maar 

alleen met de blik naar voren wordt geleefd” 
Zet ‘m op; wie houdt je tegen!?!?  

 
Met dank naar HtD     
 
 

50plus term: gevoel voor meerwaarde 

Heel wat PVGE-ers zijn net als andere mensen ook op zoek 
naar: 

• én een goed Nederlands  
• én een voor de betreffende grote groep meer acceptabel woord, 

met op z’n minst een beetje meer gevoel dan koude termen zoals: ‘50plusser’, ‘gepensioneerde’ of 
‘pensionado’. 
Met al dat mooi weer van de laatste tijd schoot een mogelijk beter aanslaand woord - tenminste 
voor een beetje technieker - door mijn hoofd: wat vind je van 'oldtimer'??? 
Een die sympathiek is, een nuttige functie heeft onder omstandigheden én - net als wij - van een 
zekere, soms aanzienlijke waarde!!! 
JW 
 
 

 
 
 

terug 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

Woord van de voorzitter 
 
Beste leden, 

Ik hoop dat jullie van de heerlijke zomer genieten. Misschien af en toe wat te 
heet en dan te nat, maar in het geheel genomen lekker. 

De meeste clubs hebben zomerpauze en als bestuur slaan we ook een 
vergadering over. Zo niet onze trouwe EA-redactie, dankzij hen toch een 
bericht van de PVGE. 

Vorige editie heb ik gemeld dat we in samenwerking met De Rooi Pannen afdeling Toerisme 
reisplannen zijn gaan maken. Studenten van De Rooi Pannen hebben voorstellen gemaakt voor 
bestemming voor een reis en wij hebben als PVGE daaruit gekozen.  
De allereerste reis gaat naar Rotterdam en Kinderdijk waar we eerst het stoomschip Rotterdam 
gaan bezoeken, dan een rondtocht maken langs de molens in Kinderdijk. We starten vanaf De Rooi 
Pannen en sluiten daar de reis ook af, met een diner van de koksopleiding van die school. 
In de jongste 'de Schouw' hadden we de reis aangekondigd en er bleek meteen veel meer 
belangstelling dan we plaatsen hebben. In eerste instantie hebben we een aantal leden moeten 
teleurstellen maar er komt een nieuwe kans, datum nog niet bekend. Deze tocht is inmiddels ook 
al volgeboekt. Goed nieuws is vooral dat er alle reden is om hiermee verder te gaan en meer 
reizen te organiseren.  
Bij elk van de reizen gaan ook begeleiders van de PVGE mee. Ook horen we graag van de 
deelnemers hoe zij de reis beleefd hebben. 

Geniet verder van de zomer,  
Sjoerd Sjoerdsma 
sjoerd@sjoerdsma.net  
 
 

Communicatie  
Het elkaar informeren over alles wat er binnen onze vereniging speelt is belangrijk voor alle leden. 
Velen van ons zijn lid van een club of bezoeken activiteiten zoals Evenementen en Op Restaurant. 
Zo worden contacten gelegd en ontstaat een gevoel van cohesie wat belangrijk is in een 
maatschappij waarin eenzaamheid een probleem is. 
Voor communicatie over alles wat ons bezig houdt, staan de volgende mogelijkheden ter 
beschikking: 

• De digitale nieuwsbrief 'EindhovenActueel!' die tweemaandelijks naar de bij ons bekende 
mailadressen wordt gestuurd. 

• Is er tussentijds iets te melden, dan wordt dit bekend gemaakt middels een Nieuwsflits die 
op dezelfde manier wordt verstuurd als EA!. 

• De Schouw, het verenigingsblad dat ieder lid - ook van zusterverenigingen - om de twee 
maanden per post ontvangt. Hierin staat veel informatie over wat ons als PVGE-Eindhoven 
bezighoudt. 

• De website. Deze is recent vernieuwd en het zoeken naar informatie is eenvoudiger 
gemaakt. 

 
Het is echter zo dat we 30% van onze leden niet digitaal kunnen bereiken en dit zijn dan vooral 
oudere leden. Acties om meer adressen te weten te komen hebben nauwelijks iets opgeleverd. 
Wie ideeën heeft of wil meehelpen om dit hiaat op te vullen, kan contact opnemen met Sjoerd 
Sjoerdsma (sjoerd@sjoerdsma.net). 
 

mailto:sjoerd@sjoerdsma.n
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De website, www.pvge.nl/eindhoven, is ons visitekaartje voor alle Eindhovenaren van 50 jaar en 
ouder. Ook wij allemaal kunnen daar informatie vinden over allerlei zaken die voor ons als senioren 
van belang kunnen zijn. Deze website is recent vernieuwd, ziet er aantrekkelijker uit en informatie 
is gemakkelijker te vinden. Een bezoek wordt aanbevolen, dan kunt u zelf beoordelen wat u er van 
vindt en of u misschien iets mist. Opmerkingen sturen naar Henk te Sligte: ghtesligte@on.nl. 
 
Tenslotte 
Om deze communicatie in stand te houden zijn vrijwilligers nodig. Alle mensen die zich hier nu 
mee bezig houden, doen dit met veel inzet en enthousiasme. We kunnen echter nieuwe 
vrijwilligers gebruiken die zich op een of ander manier op het gebied van communicatie willen 
inzetten. Het hoort allemaal onder de noemer PR&C (Public Relations & Communicatie) waaronder 
ook ledenwerving valt. Wie zegt, daar zou ik graag meer over willen weten en mogelijk kan ik 
hierin iets betekenen, kan contact opnemen met Sjoerd Sjoerdsma (sjoerd@sjoerdsma.net). 
 

 

 
terug 

 
 
Nieuwe leden 

Mooi is het dat er zich de afgelopen twee maanden tien nieuwe leden hebben aangemeld. 
 
Mevr.  Jeanne van den Bosch 
Dhr. Jan Brugge 
Dhr.  Ad Hoogesteger 
Mevr.  Gerrie Kersten 
Dhr.  Hans Kersten 
Dhr.  Piet Lahaije 
Mevr.  Liliane Mennega-Zaandam 
Dhr.  Arie Ouwerkerk 
Dhr.  Hans de Vries 
Mevr.  Miriam Wolters-Gerritsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

terug 

http://www.pvge.nl/eindhoven
mailto:ghteslgte@on.nl
mailto:sjoerd@sjoerdsma.net
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CLUBNIEUWS 

Kampeerclub de Trekvogels 

Begin maart 2022 werd tijdens de koffieochtend het kampeerseizoen geopend met een paar 
filmpjes van de vorige jaren. We hadden er weer zin in en hoopten dit jaar niet gehinderd te 
worden door Corona maatregelen.  

23 april ging de eerste kampeerweek van start op camping 'Nieuw Beekdal' te Otterlo. Er was een 
goede opkomst. Het was druk op de camping want de voorjaarsvakantie was ook begonnen, maar 
iedereen vond een plaatsje. De weergoden waren ons goed gezind en we genoten van fietstochten 
en wandelingen in de omgeving. De liefhebbers gingen een avond op stap met de boswachter, die 
ons wees op het leefgebied van de zwijnen en reeën. Natuurlijk waren de happy hours ook weer 
erg gezellig. 

14 mei de tweede kampeerweek ging naar camping 'Roland' te Afferden, een mooi gelegen goed 
uitgeruste camping. Het is een prachtige omgeving om te wandelen en het weer was prima op de 
laatste twee dagen na. We werden toen overvallen door een heftige onweersbui met felle 
windstoten. Helaas kwam niet iedereen hier zonder kleerscheuren van af, maar met vereende 
krachten werd alles zo goed mogelijk hersteld en opgeruimd. Om 5.00 uur zaten we toch weer 
buiten bij elkaar tijdens het happy hour. De volgende dag werd er een 'supercell' verwacht. 
Iedereen was op het ergste voorbereid, luifels werden weggedraaid losse spullen ingepakt, maar 
toen kwam er alleen een flinke regenbui. De week werd afgesloten met een heerlijke maaltijd in 
het campingrestaurant. 
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11 juni konden we dan eindelijk naar camping 'Chènefleur' te Tintigny in België. Nu is het gelukt 
nadat eerder Corona al tweemaal 'roet in het eten had gegooid'. Het is een mooie camping aan de 
rivier de Semois. We maakten mooie wandelingen onder leiding van Jan en anderen maakten per 
auto uitstapjes in de omgeving. 

Vanuit Tintigny ging de tocht naar camping 'du Barrage' te Rosport. Het is een populaire camping 
vanwege de mooie ligging aan de rivier de Sûre. We stonden in een gezellig straatje bij elkaar. Het 
was warm weer dus er werd gezwommen in de rivier of in het zwembad. Wandelliefhebbers 
trokken er op uit, anderen gingen met de auto op pad. Donderdag werd er een barbecue 
georganiseerd, twee mensen deden de boodschappen en maakten salades. ’s Avonds werd er door 
een paar mensen vlees gebakken. De tafels werden in een lange rij aan elkaar gezet. Het was erg 
gezellig! Zaterdag 25 juni keerde iedereen naar huis of ging naar een volgende bestemming. 
 
Het waren erg gezellige weken. We hebben nog een kampeerweek in september in het 
vooruitzicht. 

Mocht iemand denken, dat ziet er gezellig uit, er is nog plaats voor nieuwe leden. 
Info: mordinebrans@gmail.com of 06 53397725. 

 
PCC Clubnieuws 
Niemand denkt er graag aan, maar ook in vakantietijd 
kan het best weleens gebeuren dat onze laptop, 
smartphone of tablet niet wil doen wat anders wel 
lukt.  
Ondersteuning voor onze PCC-leden staat nu - aan het eind het voorseizoen 2022 - even klaar in 
een andere dan de net weer gewende fysieke vorm. Immers, veel van de HCC vrijwilligers waarop 
we steunen, genieten nu ook van een welverdiende vakantie. In augustus loopt op diverse 
plaatsen wel de digitale hulpverlening door. Kijk voor de klaar staande telefonische helpdesk op de 
AGENDA van de website, in Nieuwsbrief nummer 10 Kort Nieuws 2022 of onze speciale pagina.  

Ledenpas 
Om diverse redenen is (voorlopig) besloten je HCC ledenpas niet te vernieuwen. Die blijft de 
komende tijd echter wel degelijk geldig. Overal - dus zeker bij het legitimeren op onze 
bijeenkomsten straks - krijg je meteen toegang tot alle fysieke activiteiten die daar lopen. Wil je 
toch een nieuwe pas: graag aanmelden bij de ledenadministratie. Dan wordt 
daarop als geldigheid aangegeven: “tot beëindiging lidmaatschap”. Intussen 
zoeken we de voor-/nadelen uit om ook daarmee digitaal te gaan. 

Korting voor 50PlusBeurs 
Vanzelfsprekend mag je als HCC - een van grootste in Nederland opererende 
computerclubs - niet ontbreken op het Jaarbeurs in Utrecht bij de daar 
georganiseerde activiteiten. Reden om voor onze PCC leden door middel van deze link toegang - 
minstens financieel - nog aantrekkelijker te maken: 

https://www.hcc.nl/kennis/5331-naar-de-50plusbeurs-met-korting-via-hcc 

Wat ons betreft zien we jullie allemaal aan onze balie verschijnen. Op z’n minst om de opgestelde 
computergerelateerde techniek te bewonderen en uitgelegd te krijgen door onze deskundigen, of 
het nu soft- of hardware betreft. En dat van Android over Apple gebonden apparatuur en 
toepassingen, over een nog jonge hobby als 3D Printen, wat brengt je een Drone, de ins en outs 
van Flight Simulation, tot antwoord op je vragen en een probleemoplossing ter plaatse.  
Zoek ons eens op in de Jaarbeurs, wedden dat het de moeite loont?!?!  

PCC Bestuur 
Colette, Frans en Jan 

terug 

mailto:mordinebrans@gmail.com
https://www.hcc.nl/kennis/5331-naar-de-50plusbeurs-met-korting-via-hcc
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EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN 

 

Lezingen/evenementen 

Tenzij anders aangegeven geldt voor de Evenementen:  
Plaats en tijd: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven, aanvang 14.00 uur.  
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij binnenkomst.  
Aanmelden: Via www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten of met het formulier in de Schouw. 
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Als de zaal is volgeboekt krijgt 
u per mail of telefonisch bericht. Ieder lid van de PVGE, ook van buiten Eindhoven, is welkom.  
Afmelden: Janny Vrijhof, 040 2624087  
 

Lezing: Viva Opera & Belcanto 

Maandag 29 augustus, aanmelden voor 15 augustus 

Inleider: Eric Kolen 

 
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 audio1en 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: Australië, van Tasmanië naar de Timorzee 

Maandag 26 september 2022, aanmelden voor 19 september 
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 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.  

http://www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten


10 

 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
terug 

 
 
Lezing: Andalusië, een Moorse erfenis, smeltkroes van culturen 

Maandag 24 oktober 2022, aanmelden voor 16 oktober 
Inleider: Frans Loos 

Andalusië is altijd een geliefde regio geweest voor veroveraars. In de loop der eeuwen vonden er 
invasies plaats van Grieken, Carthagers en Romeinen. Deze volkeren stichtten hier  
koloniën, zoals Sevilla en Gades (Cadiz). In het begin van de 5de eeuw drongen de Vandalen uit 
Noord Europa over de grenzen. Hun naam vinden we nog steeds terug in Vandalitia, Al-(V)andaluz 
(land van de Vandalen) Andalusië. De Vandalen moesten in de zesde eeuw hun macht afstaan aan 
de Westgoten (de Visigodos), die ook weer afkomstig waren uit Noord-Europa. 
Cordoba werd in 756 de schitterende politieke en religieuze hoofdstad van het Kalifaat, het werd 
het centrum van het Moorse Spanje, een stad met veel invloed op het gebied van landbouw, 
wetenschap en kunst.  

Overal in Andalusië ontstond een zeer bijzondere cultuur met 
schitterende gebouwen en prachtige tuinen. Lange tijd leefde 
men hier in harmonie naast en met elkaar, christenen en 
joden werden door de islamieten ook wel de mensen van het 
boek genoemd. Wel zouden tolerantie en vervolging elkaar 
gedurende de islamitische heerschappij afwisselen. Deze 
periode van macht en aanzien duurde tot het jaar 1031.  
Toen zette het verval in, want het gebied werd verdeeld in 
drie kleine afzonderlijke Moorse rijken, Sevilla, Cordoba en 
Jaén. Deze koninkrijkjes zouden onder andere door koning 

Ferdinand III (1233-1250) van Castilië tijdens de reconquista (herovering van het Iberisch 
Schiereiland) worden veroverd. Granada bleef het laatste islamitische bastion tot ook deze stad in 
1492 door de Katholieke koningen veroverd werd.  
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Na bijna 800 jaar verdween de Moorse macht. Duizenden ontwikkelde en vredelievende bewoners 
zouden toen door de onverdraagzaamheid van de Christenen naar Noord-Afrika verdreven worden.  
Een mooie lezing welke het ontstaan van het huidige Zuid-Spanje in woord en beeld laat zien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

terug 

 
Op Restaurant  
De zomerperiode is weer bijna voorbij, de tijd breekt aan om binnenshuis gezelligheid te zoeken. U 
bent welkom op een van de geplande diners, meestal op de eerst donderdag van de maand en 
kunt zich aanmelden voor de diners in september en oktober. 

• 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, vierde etage Philips Stadion. Een vijfgangen 
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. 

https://ikigai-eindhoven.nl/
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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/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 2423701 of 06 40671920 
of oprestaurantpvge.ehv@gmail.com. 

 
terug 

 
WELZIJN, WONEN, ZORG 

 

Pensioenen, de stand van zaken 

De Regering had graag de nieuwe pensioenwet voor het zomerreces in de Tweede Kamer willen 
behandelen. Dit is niet gelukt onder meer door heel veel op- en aanmerkingen over het voorstel. 
Het ziet er nu naar uit dat de behandeling plaats zal vinden vanaf 12 september.  

Tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu meer tijd om te protesteren.  
De KG richt zich meer op inspraak hoe de nieuwe wet er uit gaat zien en heeft hiervoor samen met 
ANBO, KBO-PCOB en NOOM een landelijke actie gestart 'Pas de pensioenwet aan!', waar we u al 
eerder op attent hebben gemaakt. Tot op heden (27 juli) is deze petitie door ruim 52.000 mensen 
ondertekend. Wie de petitie nog niet ondertekend heeft kan dat nog steeds doen: 

Pas de pensioenwet aan – Petities.nl 

 

Omroep MAX, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en 
Claimstichting Pensioenen, hebben onder het motto 'Samen sterker' de handen ineengeslagen in 
de strijd om behoud van ons huidig pensioenstelsel. Namens 600.000 gepensioneerden voeren zij 
gesprekken met de woordvoerders pensioenen van alle politieke partijen om hen te waarschuwen 
voor de onuitvoerbaarheid van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Ook worden er plannen 
gesmeed voor het bereiken van het grote publiek over deze stelselherziening. 
 
Mocht zowel de Tweede als de Eerste Kamer - ondanks alle acties - toch de nieuwe wet 
goedkeuren, dan zal de invoering nog lang op zich laten wachten wegens de grote complexiteit. 
Hierdoor blijven we nog jaren vastzitten aan de rigide renteregels die nu gehanteerd worden en 
die binnen het nieuwe pensioenstelsel – zo wordt gezegd - verruimd zouden worden. Dat 

http://www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
https://petities.nl/petitions/pas-de-pensioenwet-aan?locale=nl
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meerdere pensioenfondsen nu toch kunnen indexeren heeft niets te maken met het versoepelen 
van de renteregels maar doordat de betreffende pensioenfondsen grote rendementen behalen in 
de huidige markt. 
Een actie tegen de gehanteerde renteregels die in strijd 
zouden zijn met het EU-pensioenrecht is helaas door het 
Gerechtshof in Den Haag op 21 juni afgewezen. Het is 
mooi om te horen dat nieuwe acties voorbereid worden 
door KBO-Brabant samen met de Stichting Onderzoek 
Bedrijfsinformatie (SOBI). Bij deze nieuwe actie wordt de 
Ondernemerskamer van het Gerechtshof in Amsterdam 
aangesproken. Voor meer informatie zie www.kbo-
brabant.nl/nieuws, 'Lakeman in actie pensioen'. 
 

 

terug 

 
Een visie op pensioen, zorg en wonen  
voordracht door Leo Bisschops 

Al sinds 2015 wordt in het PVGE-koepelbestuur gesproken over de wijze waarop wij, als PVGE, 
invulling kunnen geven aan de thema’s pensioenen, zorg en wonen. Dinsdag 5 juli kwamen zo’n 
15 bestuursleden van de zeven PVGE-verenigingen bijeen om te luisteren naar het verhaal van Leo 
Bisschops, voorzitter van KBO Brabant over deze thema’s, daartoe uitgenodigd door Mari Vervaart, 
Voorzitter PVGE koepel. 

Pensioenen 
Leo Bisschops: Uitgangspunt voor de KBO is dat het huidige pensioenstelsel in Nederland, als 
tweede op de wereldranglijst, niet vervangen zou moeten 
worden door iets anders, maar geleidelijk aangepast moet 
worden aan nieuwe vereisten. De voorgestelde radicale omslag 
naar een nieuwe pensioenwet heeft nadelen en herbergt een 
groot risico. Onze overheid heeft al diverse keren laten zien bij 
grote systeemaanpassingen te falen in de uitvoering (zoals: bij 
de privatisering van de zorg, de jeugdzorg, de ouderenzorg 
thuis, en de kinderopvangtoeslagen). Tot nu toe zijn de 
gepensioneerden zelf nog nooit betrokken geweest bij het 
pensioenoverleg – en dat moet anders. KBO-Brabant wil een 
stelsel waarin eigendom, vermogen en collectiviteit goed worden geborgd en wil daarvoor de druk 
breed opvoeren bij politici.  

Huisvesting en woonomgeving 
Veel senioren wonen in te grote huizen, maar gaan niet verhuizen omdat het huidige 
huizenaanbod voor senioren minder geschikt is, zij bij verhuizing hun sociaal netwerk verliezen en 
de bereikbaarheid van faciliteiten als arts, apotheek, winkels en ontmoetingspunten niet zelden 
verslechtert. Dus we moeten niet alleen naar een veilige inrichting van seniorenwoningen kijken 
maar ook naar de woonomgeving van senioren. 

Zorg 
Als we op dezelfde voet verder gaan als nu, zijn er de komende jaren 120.000 extra 
verpleeghuisplaatsen nodig. Ofwel: een op de drie werkenden is nodig als verplegend personeel. 
Dat gaat niet lukken! Er is winst te behalen in het verminderen van de administratieve last waarin 
verplegers en verzorgenden nu circa 30% van hun tijd verliezen. Inzet van technologie kan 
helpen, bijvoorbeeld bewaking en monitoring van mensen of robot-ondersteuning. 

http://www.kbo-brbant.nl/nieuws
http://www.kbo-brbant.nl/nieuws


14 

 

De meeste hulp zal toch moeten komen uit inzet van mensen, zoals het voorbereiden van 
vrijwilligers die de mantelzorgers kunnen ontlasten en zelf daardoor betrokken worden in 
mantelzorg. Denk daarbij aan de “fitte” senioren in de leeftijdscategorie 65 – 75 jaar.  

Saamhorigheid 
Leo kenschetst dat het aantal ouderen tot 2030 procentueel en ook absoluut zal stijgen. Maar we 
moeten niet blijven hangen in onheilsberichten en geklaag maar iets doen aan problemen bij een 
groeiend aantal ouderen. Hij wees op de positieve kant: we worden veel gezonder oud en onze 
welstand neemt toe. Toch slinkt het aantal leden van KBO Brabant (nu 120.000) wat. Dat is net zo 
bij de PVGE. Tot op heden wordt men lid van een seniorenvereniging als PVGE en KBO vanwege 
de leuke activiteiten en de clubs, niet vanwege de belangenbehartiging die de verenigingen 
bieden. Hoe realiseer je de overgang van leuke dingen naar belangenbehartiging? We moeten 
jonge senioren bewust maken van het nut van saamhorigheid – ook al omdat je later zelf ook 
graag geholpen wil worden als je iets overkomt. We moeten onderzoeken wat de 50plusser en 
65plusser motiveert en vanuit die wetenschap hen erbij betrekken. Leo besloot met te herhalen 
dat we onze doelen beter bereiken door meer en intensiever samen te werken, zowel plaatselijk, 
regionaal/provincie als naar “Den Haag”. 

 
 
Rookmelders verplicht 

ATTENTIE: Voor het geval je het nog niet weet:  
Sinds 1 juli 2022 is een rookmelder voor elk huis, op elke verdieping of woonlaag wettelijk 
verplicht.  
 
Woont u gehuurd dan hoeft u zich geen zorgen te maken.  
Dan is het een taak van de huiseigenaar, die zeer waarschijnlijk al 
rookmelders heeft geïnstalleerd. 
 
Voor de eigen woning moet je zelf in actie komen.  
Bij het niet plaatsen van rookmelders is nu nog onduidelijk of je een 
boete riskeert. Wel kan bij brand de verzekeraar besluiten om niet uit te keren. Neem daarom het 
zekere voor het onzekere en plaats rookmelders. Deze zijn tegen relatief lage prijs verkrijgbaar in 
iedere bouwmarkt en vrij eenvoudig te plaatsen. In de meeste gevallen zit er 
bevestigingsmateriaal bij om deze goed te monteren aan het plafond. 
 
Maar …. ga niet in op verkoop aan de deur! 
Bewoners moeten nooit - net als voor vlak leggen van je zogenaamde hobbelige oprit, het reinigen 
van je dakgoot of abonnementen van telecomproviders aansmeren - in zee gaan met verkopers die 
aan de deur op een vaak agressieve manier huis-aan-huis rookmelders en blusdekens proberen te 
verkopen.  
Met name proberen deze colporteurs met deze verkoopacties oudere inwoners te overrompelen. 
Zij doen zich - door uniform en logo voor als brandweerman, maar zijn dat niet. Soms ontvang je 
de dag ervoor een brief waarin je bang gemaakt wordt - dat jouw huis niet voldoet aan de 
brandveiligheid. Die bedrijven opereren landelijk.  
 
Voor meer informatie zie: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezond-en-veilig-wonen/vraag-en-antwoord. 

Ook vindt je uitgebreid informatie op de website van de gemeente Best: 
www.gemeentebest.nl/nieuws/archief/2022/06/14/vanaf-1-juli-zijn-rookmelders-verplicht. 

 
 
 

terug 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezond-en-veilig-wonen/vraag-en-antwoord
http://www.gemeentebest.nl/nieuws/archief/2022/06/14/vanaf-1-juli-zijn-rookmelders-verplicht
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Tips om te besparen op brandstofverbruik 

Het zal geen enkele automobilist ontgaan zijn: nog nooit was 
tanken zo duur als nu. De accijnsverlaging van 1 april 2022 
temperde de prijzen tijdelijk, maar ondertussen worden er weer 
hoogterecords verbroken. Maar gelukkig kan het goedkoper, ook 
in deze tijden. Hierbij tips om brandstof te besparen. 
Natuurlijk is het slim om zo goedkoop mogelijk te tanken, maar 
je kunt ook proberen zo min mogelijk te rijden. Door de fiets te 

pakken, te carpoolen of de trein te nemen kun je tientallen liters per jaar besparen. Die keus heb 
je lang niet altijd: vaak is de auto de enige optie. Probeer dan zo zuinig mogelijk te rijden. Dat kan 
zo: 

• Pas je rijstijl aan 
 Met ‘het nieuwe rijden’ (zoals ver vooruitkijken, vloeiende rijstijl, anticiperen, snel 
 opschakelen, remmende werking motor gebruiken, motor niet stationair laten draaien) 
 verbruik je zo’n 10 tot 20 procent minder brandstof. Wees ook zuinig met brandstofvreters 
 zoals airco, stoel- en raamverwarming.  
 Besparing op jaarbasis (10.000 km per jaar/verbruik 1 op 15 en 15% minder brandstof):  

€ 220. 
• Bedwing je rechtervoet 

 De meeste auto’s hebben het laagste verbruik bij een snelheid van tussen 60 en 80 km/u in 
 de hoogste versnelling. Bij toenemende snelheid neemt het verbruik door de hogere  
 luchtweerstand snel toe. Voorbeeld: bij 130 km/u gebruik je gemiddeld 1,3 liter méér per 
 100 kilometer dan bij 110 km/u. 
 Besparing op jaarbasis (5000 km lang 110 km/u i.p.v. 130 km/u): € 143 

• Weg met bagage en dragers 
Géén overtollige bagage, ballast of accessoires mee. Ruim de 
kofferbak op en verwijder dakkoffer of fietsendrager als je die 
niet nodig hebt. Voorbeeld: 100 kilo bagage zorgt voor zo’n 0,6 
liter extra per 100 kilometer. 
 Besparing op jaarbasis bij 10.000 kilometer rijden: € 132  
(100 kg minder ballast) en € 440 (zonder dakkoffer). 

• Check regelmatig je bandenspanning 
 Laat je banden niet te zacht worden. Uit Duits onderzoek blijkt dat je met 0,8 bar (in plaats 
 van de voorgeschreven 2 bar) 0,7 liter meer verbruikt per 100 kilometer. 
 Besparing op jaarbasis bij 10.000 kilometer rijden: € 156. 

• Plan slimme routes 
 Vermijd rijden door een stad, maar neem liever een stuk extra ringweg. Door telkens 
 stoppen, wachten en optrekken kost rijden flink wat meer brandstof dan rijden in hetzelfde 
 tempo. Bekijk vooraf op de ANWB Routeplanner niet wat de kortste, maar wat de snelste 
 route is – liefst met zoveel mogelijk snelweg. 
 Besparing op jaarbasis: sterk afhankelijk van het aantal gereden kilometers en type routes, 
 maar kan makkelijk oplopen tot € 250 per jaar. 

• Combineer ritten 
 Heb je meerdere korte ritten op een dag, probeer die dan achter elkaar te plannen. Een 
 auto is na een kwartier op temperatuur, dan rijd je dus pas op z’n zuinigst. 

• Volg je schakelindicator 
Je rijdt veel zuiniger als je rond de 2000 toeren doorschakelt. Eventueel 
vertelt een schakelindicator voor je in het dashboard je wanneer je moet 
schakelen. Heb je een automaat? Haal dan je voet iets van je gaspedaal 
zodat de auto sneller doorschakelt.  
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Alles uitschakelen 
 Daar bedoelen we mee: airco, stoel-, achterruit- en stuurverwarming. Die vragen veel van 
 de motor. Houd de ventilator op stand een of twee, dat verbruikt het minst  
 elektriciteit. Schijnt de zon volop en is je auto heet van binnen, zet dan eerst je ramen 
 open om de ergste hitte eruit te laten. Daarna zet je pas de airco aan.  

• Auto uitrollen 
 Steven je af op een rotonde, kruispunt of rood verkeerslicht, rem dan zo min mogelijk, 
 maar laat je auto zover mogelijk uitrollen. 

• Laatste suggesties 
Vermijd file: optrekken en remmen verbruikt meer brandstof. 
Zet de auto niet in sportstand, maar in de eco- of normale stand. 
Gebruik je start-stopsysteem, als je dat hebt. 
Pak vaker de (elektrische) fiets of het ov. 

 
N.B. Bij de prijsvoorbeelden zijn we uitgegaan van de adviesprijs van € 2,20 per liter benzine. 
 
Bron: Nieuwsbrief ANWB van 15 juli 

 
terug 

 
KEEP IT COOL 
Tijdens deze zonnige dagen kunnen een stel simpele, maar praktische tips je helpen om - ondanks 
de lekkere of te hoge temperatuur - net dat graadje lager te bereiken dat het in huis aangenaam 
blijft. Dat op natuurlijke wijze doen houdt je toch al - hoge - energierekening ’t laagst! 

• lucht zo vroeg mogelijk de kamers enige tijd goed door met alles open tegen elkaar! 
• houdt de invallende zonnestralen weg: dat vanaf buiten doen is meest effectief (scherm of 

screen).  
Binnen de gordijnen dichtdoen of een sierlijk Japans kamerscherm helpt eveneens! 

• Kleed je lekker luchtig! 
• Span je niet onnodig in – zeker niet op het heetst van de dag – maar …. blijf wel bewegen! 
• Gebruik een ventilator om de luchtcirculatie op gang te 

houden. Langsstromende lucht koelt nu eenmaal sterker dan 
stilstaande. Hang er ter extra verkoeling evt. een zak voor 
met ijsblokjes in een badhanddoek. 

• Drink geregeld water uit de kraan (17-18˚C). Een karaf op 
tafel met ’n citroenschijfje of mintblad staat meer 
uitnodigend en hartelijk, wordt echter snel lauw! 
Trouwens wees zuinig met water: wordt gegarandeerd 
binnenkort duurder nu prijsstijgingen alom ontdekt zijn ter compensatie van ‘tekorten’ als 
van energie, grondstoffen, woningen, vaklieden, grond en … alsmede puur gewin! 

Pas ontdekt! 
• Draai midden in de nacht - als het warm aanvoelt - je kussen ‘ns om; werkt echt! 
• Trouwens je voeten buiten het laken of dekbed houden heeft ook effect, 

 
Net als - misschien ’n tikkeltje cynisch (van olifanten afgekeken!) - je oren tussendoor ‘ns 
natmaken!  
Sterkte ermee 
JW 

PS: als je ’n paar betere tips weet uit de praktijk of commentaar op de een of de andere tip: geef 
dat door aan de redactie via …. En we reageren daar graag op! Alvast bedankt! 

 
terug 
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INGEZONDEN 

Het Vrouwtje van Stavoren 

 “Hoogmoed komt voor de val”, die pijnlijke levensles leerde het Vrouwtje van 
Stavoren als geen ander. Na de toetreding van Stavoren tot het machtige 
Duitse Hanzeverbond in 1285 nam de Friese stad een hoge vlucht. Een rijke 
koopmansweduwe overklaste in haar eentje de handelsvloot van alle 
koopvaarders van Stavoren tezamen. De inhalige vrouw wou meer, dus 
verzocht ze een kapitein om het kostbaarste bezit op aarde. De brave man 
voer vergeefs de hele wereld rond. Bijna gaf hij de hoop op, tot een 
handelaar in Danzig hem overtuigend handenvol graan toestopte. Eenmaal 
terug thuis bleek het vrouwtje van Stavoren een tikkeltje minder enthousiast 
over de buit. Ze ontstak in een furie en liet de korrels aan stuurboord de zee 

in gooien. Een zwerver waarschuwde de koopmansweduwe: “Zoveel hoogmoed zou haar beslist 
nog bezuren”. Zijn vermanende woorden maakten weinig indruk. Het vrouwtje van Stavoren 
gooide haar ring in het water en spotte dat ze eerder het juweel terug zou zien, dan dat die 
voorspelling uitkwam. 
Niet lang daarna vond een dienstmeisje de weggeworpen ring terug 
in een gevangen vis. De rest is zoals men zegt geschiedenis. Een 
genadeloze storm verzwolg de vloot en ruïneerde de hoogmoedige 
koopmansweduwe. De graankorrels vormden een eiland in de zee 
dat de toegang tot de haven versperde. De glorie van de Friese 
stad vervaagde even snel als ze gekomen was. 

Bron: Internet 
 
 

DIGI-ABC 6 
Het digitale alfabet – vol begrippen over zaken rondom intelligente telefoon, tablet, laptop, enz – 
raakt de doorsnee PVGE-er toch wel. Geregeld in directe vragen, laatst kwam echter zelfs deze 
‘eenzame’ reactie terug: “tijdens de les was het plezierig dat begrippen uitleg kregen!”   

Blijft dat we met dit gratis woordenboek hopen meer nieuwe leden aan te trekken voor onze PCC 
gebruikersclub. Dan pas komen de vele voordelen ervan binnen bereik, zoals voorlichting en advies 
over bv. de nieuwste Windows 11 versie en zo nodig daadwerkelijke fysieke en virtuele hulp! 
Hierbij de jongste uitbreiding op Engelse uitdrukkingen en meer willekeurige begrippen. Dit keer 
ter opfrissing beginnend met de ‘R’, tot en met de letter ‘V’.  
                

R 
‘Roaming’: in principe het zoeken om mobiel verbinding te maken buiten bereik van je eigen 
provider. ** Trouwens: per 1 juli zou een verbeterd EU-wijd roaming besluit actief worden, met in 
ieder geval tot 2032 dezelfde kosten als reiziger, mobiel als thuis!**  
 

S  
‘Safari’: eigen browser van Apple bv. op iPad en iPhone.      
 
‘Scrollen’: bewegen van tekst of schuifbalk om meer van de tekst of het 
programma zichtbaar te maken, met muis, pijltjes op toetsenbord, verslepen of 
swipen. Eigenlijk vorm van verfijnd ‘bladeren’. 
 
‘Selfie’: als het ware een zelfportret – ook met meerdere onderwerpen en 
personen in beeld – met slimme telefoon en tablet, via een extra camera 
voorop. 
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T 
‘’Touch ID’: moderne manier om veilig toegang krijgen tot smartphone of tablet per sensor via 
eigen vingerafdruk. Nog nieuwer is de gezichtsherkenning. 
 

U 
‘Updaten’: bij de tijd brengen of actualiseren van je gebruikte programma’s en systemen, met 
nieuwe mogelijkheden, uitbreidingen en/of betere beveiliging: steeds aan te raden! Vergeleken 
daarmee betreft ‘Upgraden’ in het algemeen het overgaan op een uitgebreidere en nieuwere 
versie van een computer(systeem), programma of applicatie.   
 

V 
‘Virtueel’: exact met de werkelijkheid overeenkomend - maar niet fysiek aanwezig - en wel 100% 
correct functionerend; bijvoorbeeld beeld van WhatsApp toetsenbord, PCC computerondersteuning 
op afstand, een online presentatie, enzovoort. 
            
‘Vliegtuigmodus’: instelbare keuze om los te koppelen van netwerk en internet op smartphone 
en tablet. Verder dus niet bereikbaar per internet. Op vakantie, in vliegtuig en op boot geld 
besparend!     

Uit enkele directe en … zijdelingse contacten, blijkt dat er belangstelling en behoefte bestaat aan 
een digitaal woordenboek in een of andere vorm. Hiermee ronden we het alfabet af, alhoewel een 
slag om de arm houden best nodig kan zijn, bv, voor de laatste nieuwe begrippen, zoals bv. 
“Captcha”, “Pranks” of “Litehacks” (ken je die al?). Of nog mooier als er zoveel reacties komen op 
de inhoud in deze EA! dat we ook in een volgende editie plaats moeten claimen voor vaktermen, 
die ook jij als computergebruiker graag verklaard zag!!  

Trouwens als je een omschrijving mist of die niet klopt - of een onbekende term je dwarszit -  
stuur je reactie naar: ea@pvge-eindhoven.nl.!          

JW      

Attentie 
Om een blik te geven op enkele van de vele webinars die je alleen al via HCC/PCC - en meer direct 
via onze actieve HCC afdeling ZO-Brabant - ter beschikking staan, voegen we dit keer een aparte 
lijst met links toe met een serie interessante online presentaties - als het ware als compacte 
‘cursus ter lering en de vermaak’ - voor eventueel dat ene rustige moment in je vakantietijd!  
 
Wie weet misschien heb je hier iets aan: 
https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/documenten-lijst/openbaar/3747-contact-houden-via-
whatsapp-1/file.html 

https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/documenten-lijst/openbaar/vraagbaak-2/10-
vraagbaak-vragen-bekijken/file.html 

https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/documenten-lijst/openbaar/facetime/981-contact-
houden-met-facetime-iphone/file.html 

en hier staan verscheidene onderwerpen en keuzemogelijkheden: 
https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/video-s.html 

en voor de ‘ouderwetse’ lezer: 
https://seniorenacademie.hcc.nl/webshop.html 

Maar tevens alleen voor HCC-leden: https://seniorenacademie.hcc.nl/helpdesk.html 

Succes Colette, Frans en Jan 
PCC Bestuur 
             

terug 

mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/documenten-lijst/openbaar/3747-contact-houden-via-whatsapp-1/file.html
https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/documenten-lijst/openbaar/3747-contact-houden-via-whatsapp-1/file.html
https://seniorenacademie.hcc.nl/publicaties/documenten-lijst/openbaar/vraagbaak-2/10-vraagbaak-vragen-bekijken/file.html
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Vier leuke tips voor vakantie 
We mogen er weer op uit, alhoewel grote mensenmassa’s opzoeken in de praktijk nog steeds niet 
zonder risico blijkt. Toch geeft het een prettig gevoel op een mooi en interessant plekje eens in 
ander gezelschap te zijn en je met andere zaken bezig te houden. Dat ook wij zin hebben in reizen 
blijkt wel uit de beide keren acuut volgeboekte PVGE-E dagreis nieuwe stijl! Daarom deze keer - 
voor eventueel kleiner gezelschap - zomaar een viertal leuke activiteiten op heel verschillend 
gebied, twee dichtbij, twee andere iets verder. Over inhoud, entree en opening zie verdere info op 
de vermelde website. Afwisseling zoeken - in welke vorm dan ook - is trouwens op zich zeker aan 
te raden voor een prettiger gevoel in het leven, niet alleen nu, eigenlijk altijd. Niet voor niets lopen 
onze vele clubs als een tierelier! 
 

Dichtbij: Het DAF Museum, een ideale plek voor een dagje uit 

Zowel met regen als met warm weer, in het DAF Museum is het altijd droog en koel! Op de plek in 
Eindhoven aan het kanaal waar Huub en Wim van Doorne in 1928 begonnen met 

transportmiddelen, staat nu een modern museum met 
7000 m² tentoonstellingsoppervlakte. Die eerste 
werkplaats is nog in tact. In een tijdlijn loopt je zo door 
de mobiele geschiedenis van DAF met zijn 
aanhangwagens, vrachtauto’s, autobussen, 
legervoertuigen waar je misschien zelf nog in je diensttijd 
op hebt gereden, (zoals YA-616 vaste bak of in kipper-
uitvoering), personenauto’s met of zonder pienter pookje, 
proto’s, motoren en allerlei memorabilia. Uniek zijn de 

vele patenten die Van Doorne op zijn naam heeft staan.  
Voor meer informatie zoals entree en openingstijden: www.dafmuseum.nl. 
Leuk om met kleinkinderen te bezoeken! 

 
Het Philips Museum: leuk voor meer dan enkel ex-medewerkers 
Niet alleen voor gepensioneerden afkomstig uit de originele Philips groep, is op de Emmasingel, 
tegenover de Witte Dame, een best interessante - deels interactieve - tentoonstelling te 
bewonderen, ook met spelenderwijs aandacht voor de ‘kids’. Wisselende hoofdthema’s uit de 
afgelopen tijd lopen aan je voorbij, al of niet onder begeleiding van voormalige collega’s, die 
vrijwillig hun deskundigheid aan je overdragen. Minicolleges lichten de achterliggende techniek 
toe. Nieuw is de gratis audiotour bij je ticket. Zo beleef je het maken mee van de oorspronkelijke 
gloeidraad - de bron die het licht opwekt - in de toen opkomende booglamp als middelpunt van 
een multimedia presentatie van klasse. 
Op vertoon van uw PVGE ledenpas krijgt u 50% korting op de entree.  
Info:  www.philips.nl/museum 
 

Verder van huis: Floriade 2022 in Almere 
Nog zo’n twee maanden is deze bijzondere show van de tuinbouwsector te bewonderen. Om de 
tien jaar organiseert die in ons land zo’n bloeiend, groots themapark om de wereld onze kennis en 
kunde te tonen rondom bloemen, planten en tuinen, kassen-, serre- en eilandenbouw. Trouwens 
een kabelbaan met skilift-achtige cabines maakt er bijna traditioneel deel uit, voor een verrassend 
en altijd fraai zicht op het geheel van bovenaf. Die past als mogelijk toekomstig vervoermiddel in 
het overkoepelende thema op weg naar grotere en groenere steden: “Growing Green Cities”. 
Bekijk wel de plattegrond tevoren goed voor het uitzoeken van je mooiste plekjes. Dit uitje in de 
buitenlucht eist namelijk in z’n geheel meer dan één dag om te doen. PVGE-ers van 
Aalst/Waalre/Valkenswaard zijn je op 29 juli al voor gegaan met eigen dagreis naar de 
Flevopolder! 

http://www.dafmuseum.nl/
http://www.philips.nl/museum
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www.floriade.com/nl/plattegrond/ 

 
 

 

50PlusBeurs Utrecht 
Voor de actievelingen in onze doelgroep is deze bekende beurs voor de 28e keer toegankelijk van 
13-17 september, van 10-5 uur. Het is een wervelend spektakel van zo’n 550 stands verdeeld over 
vier Jaarbeurshallen, boordevol info over bijvoorbeeld wonen, gezondheid, mobiliteit, vrije 
tijdsbesteding, vakantie en de moderne digitale leefwereld - via clubs en verenigingen - etc. Zeker 
ook vindt je er ontspanning via optredens, presentaties en leerzame workshops, een modeshow en 
uiteraard niet te vergeten aanbiedingen in veel soorten.  Als lid van de PCC moet je zeker langs-, 
nee wacht, ‘AAN-‘komen op de HCC stand, voor de nieuwste technieken als 3D Printen en Drones, 
of bijvoorbeeld om ter plaatse vragen opgelost te krijgen over je Android en Apple apparaten en 
applicaties. De HCC staat in hal 8, standnummers 08E 24 en 26. Aantrekkelijk voor leden van onze 
Computerclub is bovendien een korting op de toegang geregeld (zie clubnieuws), terwijl tevens 
voor hen daar een presentje klaarligt!             
Info:  www.50plusbeurs.nl  

Kortingsactie voor de 50PlusBeurs: 
Hier geven we de link waarmee PCC-leden een leuke korting kunnen krijgen op de toegangsprijs: 
https://www.hcc.nl/kennis/5331-naar-de-50plusbeurs-met-korting-via-hcc 
 

 
 
 

terug 

http://www.floriade.com/nl/plattegrond/
http://www.floriade.com/nl/plattegrond/
https://www.50plusbeurs.nl/
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Laatste nieuws: eigen centen voortaan uit ‘geldmaat’ winkel 
Situatieschets 

Contant betalen loopt als wettige betaalmethode op z’n einde, in het bijzonder ontmoedigd door 
commerciële banken. Die hebben al - wat we vaak vergeten - ons hele vermogen misschien 
inclusief ‘stenen’ - stevig in de grip! Drastisch verminderd is ook het aantal geldautomaten, net als 
locaties. Op verschillende openbare en ambtelijke plaatsen is met gewoon geld niets meer 
mogelijk. Bijna geen EU-land heeft minder contante betalingen. Dit in tegenstelling tot landen als 
België en Duitsland, waar cash nog steeds dagelijks gehanteerd en hooggewaardeerd wordt. Op 
vakantie blijkt hoe handig het is Euromunten en biljetten bij je te hebben: mensen te over die -  
zonder zakgeld en met pinkaart - ’s-avonds voor een gesloten balie of toegangspoort staan of in 
de hitte geen drankje krijgen. Trouwens naast zaklamp, gereedschap en een fles water wordt voor 
calamiteiten nu wel weer aangeraden een som geld (minimaal €50) klaar te houden. Ook goed bij 
een hack, bankstoring of een defecte pas! 

Eerste Regionale Geldautomaten-‘winkel’ 
Tropisch heet vond woensdag 3 augustus tussen 12.00-14.00 uur de ingebruikname plaats van de 
eerste nieuwe ‘Geldmaat’-winkel in winkelcentrum Woensel. Voor omwonenden - die eerder over 

banksluitingen en verminderde toegang tot opname van geld 
hadden geklaagd - is daarmee contant betalen in WCW XL 
simpeler mogelijk. In zeg een tiende deel van het leegstaande 
bankkantoor tegenover de eveneens gele Jumbo, is een nieuw 
concept ingericht voor geld opnemen en storten voor bankpas- en 
creditcardhouders, en om zakelijk kasgeld in te leveren. De 
openingstijden zijn van 07.00-22.00 uur, 7 dagen in de week. 
Deze eerste verzameling geldautomaten in de regio was nog niet 
compleet; binnenkort komen er nog enkele bekende gele 

apparaten bij.  
Die hangen in een moderne, schone ruimte - met 
toen heel aangename airco - zowel binnen als buiten 
goed verlicht en via camera’s en andere slimme, niet 
zichtbare middelen goed beveiligd. Dat met een meer 
uitnodigende entree dan bij voormalige 
‘flappentappen’ oude stijl. Ondanks dat heeft deze 
winkel - volgens eerste commentaar op straat - 
eigenlijk meer gelijkenis met een ‘gokhal’! 

Jongeren en Senioren  
Opnieuw treft deze ordinaire digitale bezuiniging - maar intussen door de immense rijke ‘Grote 
Drie’ als nieuwe geldbron gebruikte melkkoe of ‘cashcow’ - onze ‘Oldtimer’ doelgroep het sterkst. 
Die staan anders in het leven en betalen vanouds kleinere inkopen, versnaperingen en … fooien (!) 
liever met geld in de hand. In het Noorden van onze ‘Brainport’ dreigden deze - volgens klachten 
in en om het XL winkelcentrum - letterlijk zonder centen te komen zitten. Dus niet verwonderlijk 
dat de winkeliers achter deze opening staan. Bovendien komen kleinere betalingen hier vaak voor, 
zijn cash meteen te controleren en vragen geen inzet van derden ter afhandeling. Jongeren 
merken bij kleinere orders in minder duidelijke omstandigheden ook wel degelijk voordeel van 
cash. Je geeft een klein biljet en dat is het maximum wat je ‘kwijt’ bent. Pinnen is dan minder 
veilig. Bijkomend voordeel is dat die zaken na sluitingstijd beveiligd hun dagverdienste kunnen 
storten per ‘money bag’.  

Hoe lang nog contant en waarom minder kleur, maar wel duurder? 
Medewerkers van ‘Geldmaat’ - speciaal door ABN-AMRO, ING en de Rabobank opgericht - als 
bedrijf voor dienstverlening via geldautomaten - gaven uitleg en antwoord op vragen. Daarbij 
kwamen interessante ‘portemonnee’-zaken en weetjes naar voren.  Trouwens de DNB spreekt heel 
af en toe uit zich zorgen te maken dat contant geld in het normale betaalverkeer tot over 5 á 10 
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jaar algemeen beschikbaar en bereikbaar blijft. Toch is stilzwijgend 
- zonder commentaar - de keuze in biljetten voor de normale 
burger beperkt. Ga maar na: wanneer heb je voor ’t laatst - 
behalve in reclames - coupures boven €50 gezien? Blijkbaar willen 
banken en winkeliers die 100, 200 en 500 ‘briefjes’ niet meer in 
handen van burgers onder het mom ‘witwassen’, waarvoor nota 

bene de ‘ZAKEN-takken van de grootbanken enorme boetes kregen! Waarom deze biljetten dan 
nog wel gedrukt worden en voor wie, was niet duidelijk te krijgen!   
De selectie wordt mogelijk veranderd, zoals naast €50, €20 en €10 biljetten nu ook biljetten van 
vijf voorkomen. Komt het €100 biljet dan misschien ter overweging? 
Let op dat diverse bank-specifieke regels zorgen dat eigen cash opnemen geld kost. Vraag je eigen 
bank wat de regels zijn! Per bank is een bovengrens gesteld aan het maximum per jaar, evenals 
het aantal opnames. Haal je geld uit een andere pinautomaat dan waar je bank een contract mee 
heeft, dan kan dat extra geld kosten. Daar komt bovenop dat het praktische probleem dat door 
alsmaar stijgende kosten omgeslagen over minder geldopnames of cash-acties, het ‘eigen geld’ 
duurder wordt.” 

Trend: Meer losse automaten of toenemende concentratie? 
Bij de lopende fysieke sluiting van banken met geldautomaten is in eerste instantie de keuze 
gevallen over een - waarschijnlijk betaalde - mini-vestiging verdeeld over meerdere andere 
winkels. Bijvoorbeeld in Albert Heijn supermarkten is plaats ingeruimd om cash op te nemen, 
daarna bij onder andere, Bruna en Primera. Wie daar wel ‘ns pint heeft ongetwijfeld gemerkt dat 

een zekere verstoring van de normale gang van zaken optreedt. 
Daarnaast ontwikkelt men steeds nieuwere, nu al contactloze 
betalingsmethodes - met vrijwel acute betaling zonder accordering 
(eerst minder dan €25, daarna max. €50!). Is deze ‘GM’-winkel 
een bevestiging van bovenstaande ontwikkeling en wat heeft dit 
voor verdere consequentie: meer concentrering met als resultaat 
nog minder plaatsen om je geld op te nemen in de toekomst? 

JW 
 
 

Help vogels de hitte door! 
Zet de komende dagen dus een platte waterschaal neer met vers water 
Geplaatst op 18 juli 2022 door de Vogelbescherming 

Vanwege de hitte roept Vogelbescherming iedereen op 
de vogels in eigen tuin een handje te helpen. Jonge 
vogels in nestkasten die pal in de zon hangen, 
overleven de extreme hitte namelijk niet zonder een 
beetje schaduw. En met een bak water in de tuin maakt 
u het álle tuinvogels een stuk makkelijker. 

Oververhitte vogels zijn goed te herkennen. Ze zijn 
lusteloos en ademen snel. Zo’n dier zit vaak met 
gespreide veren en de snavel open te hijgen om via tong en bek vocht te verdampen.  Zo kunnen 
de vogels drinken en baden zonder ver te hoeven vliegen en krijgen ze sneller verkoeling. Daar 
knappen ze van op. 

Een plantenonderzetter of die bord doet prima dienst als waterschaal, maar er zijn ook prachtige 
(hangende) waterschalen te koop. Dat is ook een cadeau voor de vogels! 
Voor meer info: www.vogelbescherming.nl/actueel 
 

 
terug 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/geef-vogels-extra-water-tijdens-warme-dagen
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MAATSCHAPPELIJKE INFO 

In deze rubriek verwijzen we naar digitale informatie op allerlei gebied waar u mogelijk 
belangstelling voor heeft. Het betreft maatschappelijk gerelateerde onderwerpen zoals pensioenen, 
belastingen, zorgvoorziening.  
Via de aangegeven links komt u op websites waar meer inhoudelijke informatie is te vinden. Dit is 
een vaste rubriek in EA! en krijgt zo nodig een update of wordt aangevuld.  

Zorgthema's 
Voor een eerste oriëntatie kunt u terecht op onze website 
www.pvge.nl/eindhoven onder ‘Belangenbehartiging’. 
Een interessante site met duidelijke informatie op het gebied van zelfstandig 
wonen, hulp en zorg, actief blijven en financiën is ook: www.ikwoonleefzorg.nl. 
Goed leesbare informatie, zeker aan te bevelen voor wie meer wil weten over 
zorgonderwerpen. 

Pensioenen en zorgontwikkelingen 

De KG (Koepel Gepensioneerden) – waarbij we via de 
FPVG zijn aangesloten – ijvert ervoor dat 
gepensioneerden op het gebied van zorg en 
pensioenen gehoord worden. In nieuwsbrieven houden ze ons op de hoogte van landelijke 
ontwikkelingen. Deze kunt u vinden via de volgende link: www.koepelgepensioneerden.nl 
 

De belangen van gepensioneerden met een Philipspensioen worden behartigd door de 
FPVG (Federatie). Geregeld verschijnen er nieuwsbrieven. Die kunt u lezen op de website 
www.federatie.nl/de-federatie.  

 
 
 

De Pimpelmees 

 
 

 

 

 

 
 
 

terug 
 
 

De website van PVGE-Eindhoven is vernieuwd! 
De nieuwe website is bereikbaar op een nieuwe adres: 

www.pvge.nl/eindhoven 

http://www.pvge.nl/eindhoven
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/
https://www.federatie.nl/de-federatie/
http://www.pvge.nl/eindhoven

