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Dec 2021             EindhovenActueel! EA!nr.6 

Prettige feestdagen en een gezond 2022! 

 
VAN DE REDACTIE 

Een jaar met veel beperkingen is weer bijna ten einde. Was het vorig jaar zo dat Kerst en 
Nieuwjaar veel minder florissant gevierd konden worden, nu ziet het er iets beter uit maar het 

blijft afwachten wat er wel en niet mag op het einde van dit jaar. Corona houdt ons nog steeds in 
bedwang nadat het er deze zomer goed uit zag, mede door de vaccinaties. 

De hoofddoelstelling van de PVGE, activeren van sociale contacten en zo eenzaamheid bestrijden, 
zijn weer grotendeels op gang gekomen en vooralsnog hopen we dat die voortgezet kunnen 
worden. 

Wij proberen van onze kant het optimisme in stand te houden door u zoveel mogelijk te 
informeren over onderwerpen en activiteiten die een goed gevoel ondersteunen. Mooi is het dat 

onze oudste club – de biljarters – hun jubileum hebben kunnen vieren en activiteiten als lezingen 
en op restaurant – soms wat moeizaam door de weerslag van de corona-crisis – toch door konden 
gaan.  

Ook blijven we maatschappelijke ontwikkelingen kritisch volgen maar moeten we helaas 
constateren dat er weinig tot niets gebeurt met de hoofdpijndossiers pensioenen en 
zorgvoorziening. 

Pensioenen, zorgonderwerpen zijn thema's waarover veel informatie te vinden is op allerlei 
websites en kan tot gevolg hebben dat je door 'het bos de bomen niet meer ziet'. We willen u 

attent maken op onze rubriek 'Wetenswaardigheden' waarin verwezen wordt naar leesbare 
informatie. 

Het bestuur heeft de draad weer opgepakt. Het is de bedoeling om de nieuwe leden in februari 

2022 uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. We hopen dat er zich dan leden aanmelden 
om ons te helpen bij het in stand houden van alle activiteiten of deze uit te breiden.  

De Algemen Leden Vergadering staat gepland voor donderdag 27 januari om 14.00 uur in De 
Lievendaal. We komen hier op terug in de extra editie van januari. 
Maar eerst gaan we feest vieren in familiekring. We wensen u warme feestdagen toe! 

Het EA!-redactieteam 

 

'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op 
de website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per e-mail verwittigd zodra een nieuwe 
uitgave is gepubliceerd. Kopij kan gestuurd worden naar de redactie (ea@pvge-eindhoven.nl).  

https://eindhoven.pvge.nl/
mailto:ea@pvge-eindhoven.nl


2 

 

INHOUD 

 
Ludieke onderwerpen  

• Wist u dat? Deze keer december 
• 'Gedicht 'Weldra winter' uit 1001 gedichten 
• Tussen hemel en aarde 
• Een corona wijsheid 
• Filosofisch verhaal over je eigen zin doen 

 
Algemene informatie  

• Woord van de voorzitter 
• Welkom aan nieuwe leden 

 
Clubnieuws 

• Jubileumviering van ‘De Doorschieters’ 
• Bridgeclub 
• PCC nieuws 
• Midgetgolfclub ‘De Golfijnen’ 
• De SOOS, voor alleenstaande PVGE-ers 

 
Evenementen/activiteiten  

• Lezingen over opera en schilderkunst 
• Op Restaurant, het programma voor begin 2022 

 
Welzijn, wonen, zorg 

• Financieel veilig, een informatiebox 
• Pensioenen, worden we aan het lijntje gehouden? 
• Veranderingen bij ingaan van AOW leeftijd 

 
Ingezonden 

• Klantencentrum Vitalis breidt uit 
• Nieuwe cursussen VU-Eindhoven 
• Theater Pand P zoekt technische vrijwilligers 
• Laatste in de serie Griekse goden: Pallas Athena 

 
Wetenswaardigheden  

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

 
Door aanklikken van de artikelen komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken van 
(terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.   
 

AGENDA 

 

13-12-2021  Lezing over klassieke cultuur, De Lievendaal   14.00 uur 
13/14-12-2021 Kerstlunch 'De Rooi Pannen' (volgeboekt)   12.00 uur 
17-01-2022  Lezing over opera en belcanto, De Lievendaal  14.00 uur 

27-01-2022  Algemene Leden Vergadering, De Lievendaal  14.00 uur 
03-02-2022  Op Restaurant, Stadspaviljoen    18.30 uur 

03-02-2022  Nieuwe leden bijeenkomst, De Lievendaal   14.00 uur 
07-02-2022  Lezing over Frida Kahlo, De Lievendaal   14.00 uur 
03-03-2022  Op Restaurant, De Wereldkeuken    18.30 uur 

01-04-2022  Op Restaurant, De Verlenging    18.30 uur 
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WIST U DAT EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN 

 

December, wist u dat.... ?  

• Op 3 december 1992 de eerste SMS werd verstuurd.  
• In Amerika op 4 december de Nationale Koekjesdag gevierd wordt 

 En op 14 december Monkey Day. 

• De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510. 

• Jingle Bells eigenlijk helemaal geen Kerstliedje is maar werd geschreven 
voor Thanksgiving Day. 

• Pas in de 13e eeuw vuurwerk naar Europa kwam en pas veel later werd 
gebruikt om de jaarwisseling te vieren.  

Bron: internet. 
 
Weldra winter 

Als de zon weinig te zien is 
En het is behoorlijk koud 

Als veel vogels zuidwaarts trekken, 
Voor de winterkou benauwd. 

Als de Sint weer lekker thuis is 

Met zijn Pieten en zijn paard 
Als de eekhoorn vele eikels 

Voor de winter heeft vergaard. 

Als de nachten weer erg lang zijn 
En de dagen weer erg kort 

Dan weten de meeste mensen 
Dat het weldra winter wordt. 

Uit 1001 gedichten 

 
PCC-er tussen hemel en aarde 
Kom net een clubgenoot tegen die een wat oudere tablet gerepareerd en weer op snelheid had 
gekregen. 

“Geweldig”, zei de gebruikster: “Want ik heb ‘m wel gemist. Zo kom je nog ‘ns in de hemel”! 
Mijn antwoord: “Wat schiet ik daar nou mee op? Petrus heeft dit ongetwijfeld gehoord en staat 
gegarandeerd meteen weer met zo’n ding aan de hemelpoort”!   

 

 

 

Vroeger was vrijheid 
gratis en voor niks 

Tegenwoordig kun je het 
voor ‘n prikkie krijgen 
 

   

 

 

 

Corona wijsheid 

 

terug 
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Een inspirerend verhaal: waarom je beter je eigen pad kunt bewandelen 
Een prachtig inzicht. Op een dag gingen vader en zoon met een 

ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van 
de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die 

zeiden: “Zie daar de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit 
rustig op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks 
vooruit komt”.  

De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat 
zijn vader verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even 

later hoorden ze: “Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die 
zelf lekker op de ezel zit en laat zijn kind lopen”. 

Na dit verwijt zei de zoon: “Kom, laten we samen op de ezel rijden”. Zo vervolgden ze hun weg tot 

zij mensen tegenkwamen die zeiden: “Kijk, dat arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht 
van hen beiden, wat een dierenbeulen”. 
Daarop zei de jongen: “Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken”. 

Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden: “Zie deze dwazen, 
ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten”. 

Vader richtte zicht tot zijn zoon en zei: “Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en 
aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft”. 

Mark Verhees 2017 

terug 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

Woord van de voorzitter 

Beste leden, 

We waren blij dat na de zomer weer veel mocht na alle Corona beperkingen. 
Clubs die noodgedwongen tot stilstand waren gekomen, kwamen weer tot 
leven. Nu is het spannend of er verdere Corona beperkingen komen of niet. 

Iets wat het leven in onze vereniging natuurlijk sterk beïnvloedt. 
Uitgaand van geen of niet al te erge beperkingen, zijn we als bestuur plannen 

gaan maken voor bijvoorbeeld de, normaal jaarlijkse, bijeenkomst met de 
nieuwe leden. We hebben dit nu gepland voor 3 februari, en we duimen 
natuurlijk dat het door mag gaan. 

Een week later gaan we – als proef – een bijeenkomst houden voor leden die niet, of niet meer, 
zijn verbonden aan een of meer clubs, of anderszins gebruikmaken van de voordelen van het 

lidmaatschap. We willen hen helpen de weg te vinden naar alles wat de PVGE te bieden heeft. We 
gaan dit per wijk doen om hen ook onderling met elkaar in contact te brengen. We hopen 
daarmee natuurlijk dat nog meer leden actief – en met elkaar – activiteiten ondernemen waar ze 

samen plezier aan beleven. 

Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de jaarafsluiting en Algemene 

Ledenvergadering (ALV). Die staat nu gepland op donderdag 27 januari 2022 om 14.00 uur. 

Daarnaast zijn bestuur en een aantal commissies druk met de voorbereiding van de introductie van 
een nieuwe website. Dit samen met onze buurverenigingen in Koepel verband. De oude website 

had technisch geen toekomst meer en dat gaf kansen om een aantal vernieuwingen door te 
voeren. U krijgt binnenkort meer informatie daarover. 

Tot slot maak ik vast gebruik van de gelegenheid u fijne feestdagen te wensen, een goed uiteinde 

en een gelukkig, en niet teveel door Corona belast, begin van het nieuwe jaar. 

Sjoerd Sjoerdsma 
sjoerd@sjoerdsma.net  

mailto:sjoerd@sjoerdsma.net
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Nieuwe leden 
 

 
Weer zien we dat er ruim 30 nieuwe leden zijn bijgekomen! Kennelijk hebben Public Relations & 
Communications (PR&C) acties zoals publicaties in de huiskrant 'Thuis in Eindhoven' succes. 

 
Hr. Gerrit Bax    Mevr. Margot Boereboom-Spoorenberg 

Mevr. Alie van Bokhorst   Hr. Bas van Deelen 
Mevr. Mieke van Dorsten   Mevr. Janie van Eerd-deKort 
Hr. Jelle Fijlstra    Mevr. Carla Franssen 

Mevr. Riet de Groot    Hr. Jaap Groot 
Mevr. Yvonne Heijboer   Hr. Tiny van der Heijden 

Mevr. Annemarie Hendrix   Mevr. Renée Hoeks 
Mevr. Marjo Janssen    Mevr. Jannie de Jonge 
Hr. Wopke Jousma   Mevr. Josetta Jousma-Meijer 

Hr. Theo Keijzer    Hr. Leen Kik 
Mevr. Dagmar Kopeczek-Dornbusch Hr. Lau Liefting 

Hr. Mark van der Meeren   Mevr. Riek Moerman-Joris 
Hr. Wilfred Moerman   Mevr. Rina Nieuwenhuizen-de Bruin 
Hr. Tini Peters    Hr. Piet Rijnaarts 

Hr. Ad Rombouts    Hr. Ton Ruijters 
Hr. Jan Rutten    Hr. Hein Tempelaars 
Mevr. Annelies Zwarteveen 
 
Allen van harte welkom! We hopen dat de PVGE aan uw verwachtingen voldoet. Een nadere 

kennismaking volgt op de nieuwe leden bijeenkomst waarvoor u een uitnodiging ontvangt. De 
PVGE draait op vrijwilligers, mocht u interesse hebben om iets extra's te doen dan kunt u alvast 
hierover nadenken. Het betekent extra inzet maar geeft naast sociale contacten ook voldoening. 

 

 terug 

 
CLUBNIEUWS 

 

 

75 jarig jubileum biljartvereniging ‘De Doorschieters’ 
Op 11 mei 2021 bestond biljartvereniging De Doorschieters in Eindhoven 75 jaar. Door 
coronaperikelen is de jubileumviering toen uitgesteld. De in 2020 samengestelde jubileum-
commissie is doorgegaan met de voorbereidingen voor een eventuele viering in het najaar van 

2021. Op 11 november jongstleden was dat gelukkig mogelijk. De feestdag startte om 11.30 uur 
met een bijeenkomst in thuishaven biljartcentrum La Carambole in Veldhoven. 
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De voorzitter van de jubileumcommissie, Martin 
van den Borst, heet iedereen van harte welkom. 

Hij geeft aan, dat dit 75 jarig jubileum inhoudt 
dat de vereniging in 1946 is opgericht. Veel 

mensen hadden na WOII behoefte aan 
ontspanningsmogelijkheden. De oprichting van 
De Doorschieters is er een gevolg van. 

Martin geeft na zijn opening het woord aan Ad 
van Alphen, voorzitter van De Doorschieters. Ad 
vindt een 75 jarig jubileum een bijzonderheid. 

Om dat jubileum te halen is veel uithoudingsvermogen en betrokkenheid nodig. De vereniging is 
tijdens haar bestaan diverse keren verhuisd en heeft bij de laatste noodgedwongen verhuizing – 

na lang zoeken – onderdak gevonden bij La Carambole. Er zijn nu 62 leden en tijdens de open 
dagen in oktober hebben 9 personen interesse getoond in een lidmaatschap. Ad feliciteert alle 
leden met het jubileum. Hij bedankt Leo en Margo van La Carambole en de jubileumcommissie 

voor hun inzet. Tot slot roept hij alle leden op door te gaan met de vereniging. Volhouden en veel 
oefenen! Dan kan het alleen maar beter worden. 

Daarna geeft Martin het woord aan Sjoerd Sjoerdsma. 
Sjoerd stelt zich voor. Hij is voorzitter van de PVGE-
Eindhoven. De PVGE-Eindhoven is één van de acht 

zelfstandige PVGE-verenigingen in de regio Eindhoven, 
die opereren onder de paraplu van de centrale 

koepelvereniging ‘PVGE-Vereniging voor senioren’. De 
Doorschieters is sinds 18-01-1948 de biljartvereniging 
van PVGE Eindhoven. Sjoerd vraagt zich af hoe het komt 

dat De Doorschieters al zo lang bestaat. Met 75 jaar is de 
vereniging zelfs ouder dan de PVGE. Volgens hem heeft 
dat vrijwel zeker met de naam De Doorschieters te 

maken. Bij een andere gekozen naam, gerelateerd aan 
de biljartsport, zoals  de Piquérder, de Afstoters of de Losse-Banders was de aantrekkingskracht 

van de vereniging niet zo groot geweest. Sjoerd sluit af met iedereen te feliciteren en een fijne 
jubileumviering toe te wensen. 

Na de sprekers was het tijd voor een lunch, prima verzorgd door Leo en Margo van La Carambole. 

Na de lunch is er een bus voorgereden, die het gezelschap naar Veghel brengt. In het gebouw 
CHV Noordkade is daar de vijfde dag aan de gang van de World Cup driebanden. Tijdens de busrit 

deelt Martin consumptiebonnen en entree-polsbandjes uit en legt uit hoe de gang van zaken is bij 
het betreden van het gebouw. Van 14.00 uur tot 17.15 uur hebben de biljartliefhebbers van onze 
vereniging 8 partijen met de beste driebanders uit binnen- en buitenland kunnen volgen. Hierbij  

ook de top 5 van de wereld: Jaspers, Zanetti, Merckx, Tasdemir en Blomdahl. Dat was echt 
genieten voor ons als kenners!  

Om 17.15 uur weer de bus in en op weg naar restaurant Hertog Jan in Veghel voor een diner en 

een gezellig samenzijn. Dit bleek een goede keuze te zijn. De ontvangst en de bediening was 
vriendelijk en gastvrij. Het menu met diverse 

specialiteiten van de houtskoolgrill zoals spare ribs en 
gamba’s viel bij iedereen in de smaak. Het was een 
gezellig etentje!   

Om 20.30 uur met de bus terug naar La Carambole. Daar 
werd door het bestuur nog de gelegenheid geboden om 

deze succesvolle jubileumviering af te sluiten met een 
afzakkertje.  

Een samenzijn met alle leden van De Doorschieters was 

de aflopen twee jaar niet mogelijk. Dit 75-jarig jubileum laat hierdoor een extra goed gevoel 
achter. 
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Bridgeclub 'Het Schouwspel' 
Wat leven we in een vreemde tijd sinds corona ons leven zo 

beïnvloedt! Gelukkig mochten we sinds een aantal maanden 
weer bij elkaar komen om te bridgen. Velen van ons waren 

hier erg blij mee, eindelijk weer eens iets om naar uit te 
kijken. Helaas is door nieuwe beperkende maatregelen 
bridgen in de maand december niet toegestaan. Laten we 

hopen dat deze nare tijd niet te lang gaat duren. 

Heeft u de datum van de Algemene Ledenvergadering 

van de Bridge Club (woensdag 9 februari 2022) al 
genoteerd? 
 

terug 

 
PCC Nieuws 

Oproep cursus   
Bij voldoende belangstelling komt waarschijnlijk de mogelijkheid binnen 
bereik om begin 2022 een specifieke iPad cursus “Tabletvaardigheden” 
op te zetten.  

Als bestuur van de Computerclub zijn we uiteraard bijzonder benieuwd 
hoeveel van onze leden hiervoor op dit ogenblik interesse hebben. 
Graag zien we je ongetwijfeld positieve reactie tegemoet op pcc@pvge-eindhoven.nl  

Met vriendelijke groet, 
Jan, Frans en Colette  

 

Digitaal ABC 
Een vervolg van op de eerste digi-begrippen over internet, computers, smartphones, etc. 

Aanvulling/ vervanging vindt geregeld plaats met nieuwe vaktermen, grotendeels van Engels-
Amerikaanse oorsprong. Als het ware een digitaal alfabet om geïnteresseerde PCC-ers bij de tijd te 

houden en potentiële nieuwe leden te prikkelen om lid te worden van de PCC. 
Op zich is jammer dat de eerste willekeurige greep geen commentaar 
opleverde – nog in positieve nog in negatieve vorm!?!? 

Zoals toegezegd hierbij de E tot en met de G, om onze ‘opvoedkundige 
zending’ voort te zetten! 

Naast bekende alledaagse uitdrukkingen – als Enter (invoeren en 
bevestigen), Error (fout of foutbericht), E-book (digitaal leesbestand) te 
openen en lezen met behulp van een zogenaamde E-reader (lekker compact 

en licht – bestaan er veel meer dan de meeste van onze PCC beseffen, zoals: 
      
E   

EDGE 
Een moderne en snelle zoekmachine – ook wel ‘browser’ 

genoemd – waarmee je op internet allerhande zaken en feitjes 
kunt opzoeken, die Microsoft nu promoot als vervanger voor het 
wat oudere ‘Internet Explorer’  

EMOTICONS 
Kleine plaatjes met speciale betekenis als treffende weergave 

van aspecten uit ons hele leven. Eerst in de USA en Engeland 
met ‘smileys’ aangeduid, die tegenwoordig niet meer enkel 
lachend bijvoorbeeld gevoelens weergeven    

 

 

mailto:pcc@pvge-eindhoven.nl
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ENCRYPTIE 
Tekst en gegevens met een codering zodanig omzetten dat deze beveiligd zijn tegen derden. 

Meestal is daarna een wachtwoord vereist als sleutel om het bestand te kunnen inzien.  

F 

2FA  
Afkorting van ‘2-Factor Authenticity’: staat kort voor 2-traps verificatie. Dit is een snel opkomende 
methode om eenduidig – en dus maximaal betrouwbaar – je ‘persoonlijke echtheid’ of 

authenticiteit– vast te stellen in de digitale wereld, bovenop gebruikersnaam en wachtwoord. 

FACEBOOK 
Makkelijke en gratis digitale online contactbron tussen voornamelijk familie, vrienden en bekenden, 

daarom in eerste instantie gekwalificeerd tot ‘social media’! Momenteel ook bedrijfsmatig gebruikt 

FAQ   

Een Engelstalige afkorting – Frequently Asked Questions – voor: veel gestelde vragen 

FILE 
Een samenhangend bestand in de vorm van een tekst, een foto, video of film, muziekstuk of een 

veelvoud ervan. Ook een programma kan een bestand zijn. 

FIRMWARE 

Vast in een bepaald apparaat geprogrammeerde besturingssoftware – meestal wel beperkte – 
mogelijkheden, soms te vernieuwen of te updaten   

F-TOETSEN 

Bovenste rij toetsen op het toetsenbord met een 
onderliggende extra functie voor het programma dat 

je gebruikt. Met F7 (willekeurige keuze) controleer je 
in Word bijvoorbeeld de spelling of grammatica. 

G 

GIF 
Een van meerdere digitale beeldbestanden, dat echter de informatie kwalitatief 100% weergeeft, 
zelfs al wordt die gecomprimeerd – verkleind of ‘gezipt’ – om sneller door te kunnen sturen over 

internet. En dus niet zoals bij een andere mogelijkheid als JPEG verlies oplevert. 

GMAIL 

Een veel gebruikte, gratis berichtendienst op internet – cq webmail – van Google, die in privé-
opzicht licht op z’n retour lijkt te zijn. Raadplegen ervan kan overal op de wereld.  

GOOGLE 

Zowel de naam van het enorme softwarebedrijf, als de gelijknamige aanduiding die de meeste 
kennen als zoekmachine. 

 
Volgend jaar gaan we weer meer verduidelijking geven, startend met de letter H 
JW 

PS: Nog steeds zijn onze beste voornemens erop gericht meer licht in de duisternis te brengen! 
Kijk voor je zelf ‘ns of je eigen belevenis overeenstemt met bovenstaande tekst. Anders graag 
reactie!  

Ook als je meer aandacht wilt hebben voor een onbekende vakterm of term uit de 
computerwereld, staat het vrij die in te sturen naar de EA! redactie ea@pvge-eindhoven.nl.  

 

 
 

 
 

 
terug 

mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
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Vraagbaak als hulp in nood  
Tegen het eind van het jaar gaat – door de corona-opflakkering en het opnieuw afstand moeten 

houden – het belang van onze digitale communicatie-apparaten in ons alledaagse leven vast en 
zeker weer toenemen.  

Daarvandaan dat hier voor PCC-leden nog ‘ns ‘de vraagbaak’ in focus 
wordt gebracht als laagdrempelige probleemoplosser. 
Via https://vraagbaak.hcc.nl is namelijk bij een acuut probleem met je 

smartphone, tablet en laptop op elk moment deskundige digi-hulp op 
afstand in te roepen. Je vraag wordt vervolgens zo snel mogelijk opgepikt 

en door een HCC-specialist vertaald in een praktische oplossing. 
Uiteraard staat het onze PCC-leden vrij om bij een dergelijk digitaal 
probleem op een dinsdag zelf naar de Helpdesk te komen, zodra die in 

januari 2022 weer mag opstarten in wijkcentrum Orka, Broekakkerseweg 1, op het Hofke in 
Tongelre.  
Of kom op de derde zaterdag van de maand naar de Inloop op ’t Slot in de Genderbeemd. 

Dat werkt ook! 
Wel graag letten op de coronavoorschriften die op dat moment gelden! 

 
Midgetgolfclub ‘De Golfijnen’ 
Ook dit jaar is weer een vreemd jaar voor onze club. Met veel dagen waarop we niet hebben 
gespeeld door de beperkingen. Omdat we een buitenclub zijn had dat toch voordelen En hebben 
we elkaar toch nog vaak kunnen treffen en genoten van mooie dagen samen. Een hele interne 

competitie zat er ook dit jaar niet in. Maar samen spelen en de resultaten invullen op het score 
briefje gaf toch een normaal gevoel. Helaas ook dit jaar geen prijsuitreiking. 

Wel hebben we op 19 augustus de onze uitgestelde ALV van 2021 gehouden met aansluitend een 
uitgebreide en gezellige lunch bij De Helden van Kien in Sint-Oedenrode.  
Omdat we ieder midgetgolfjaar afsluiten met een gezamenlijk diner, om nog eens bij elkaar te zijn 

tot we in april weer kunnen spelen, hebben we dat weer in Sint-Oedenrode gedaan op 18 
november. De horeca sluit om 20.00 uur dus waren wij om 17.00 uur aanwezig. We hebben 
genoten en hopen dat de ALV van 2022 in januari door kan gaan……. afwachten. 
Riet Poncin 

terug 
 

De SOOS, een sociëteit voor alleenstaande PVGE-ers  

De SOOS is in oprichting vanaf mei 2021 en draait nu al leuk. 
Deze sociëteit is voor alle actieve vlotte alleenstaande PVGE-ers vanaf 

60 jaar tot 75 jaar. We hebben ook een aantal hele vieve mensen van 
boven de 75 jaar waar we heel blij mee zijn en zij maken gewoon 

deel van onze sociëteit, maar heet dan De SOOS+. 
We zijn een tijdje in DOMUS Dela geweest, maar i.v.m. met 
parkeerproblemen zijn we gaan zoeken naar een andere gelegenheid. 

Die hebben we zover we dit nu kunnen inschatten, gevonden in het 
Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven. 

Daar komen we net als voorheen in de DOMUS Dela de laatste woensdag van de maand bij elkaar 
vanaf 15.00 uur om gezellig samen te zijn en wat te borrelen, hapje/drankje en om dingen te 
bespreken en onze activiteiten door te nemen, enzovoort. Eventueel kan er daar ook nog 

aansluitend gedineerd worden. 
Daarnaast hebben we een fietsgroepje, wandelaars, mensen die naar museum gaan en/of film- 

theater en nog zoveel meer wat we doen en nog uit te werken hebben, maar 'Tante Corona' 
gooide veel roet in het eten, maar wat we doen is zeer gezellig! 
Dat willen we meerdere alleenstaande mensen gunnen vandaar deze oproep. De SOOS staat 

geregistreerd bij Son en Breugel maar is er juist voor alle single PVGE-leden. 

Heeft u interesse, meld u zich dan aan: m.gestel8@kpnmail.nl of nlinden99@hotmail.com. 

https://vraagbaak.hcc.nl/
mailto:m.gestel8@kpnmail.nl
mailto:nlinden99@hotmail.com
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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-eindhoven.nl/evenementen 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 17 januari 2022 om 14.00 uur,  
inschrijven voor 3 januari  
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. Daarin 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 video-fragmenten.  
Wij kunnen u deze lezing van harte aanbevelen. U zult iedere minuut geboeid kijken en luisteren 
naar deze prachtige muzikale hoogstandjes.  

Tot ziens op 17 januari 2022 in De Lievendaal. 
 

 

http://www.pvge-eindhoven.nl/evenementen
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Lezing: Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo  
Maandag 7 februari 2022 om 14.00 uur, inschrijven voor 26 januari  

Inleider: Erna Chabron 
In deze lezing duiken we in het leven van de geliefde Mexicaanse 

kunstenaar Frida Kahlo (1907-1954) met haar ongekende energie en 
levenslust.  
Zij was een van de dochters van een naar Mexico geëmigreerde 

Duitse fotograaf en een Mexicaanse moeder. Ze trouwde met Diego 
Rivera, de grote moralist van Mexico en tijdens zijn leven al een 

beroemdheid. Op 18-jarige leeftijd raakte ze betrokken bij een ernstig 
busongeluk. De lichamelijke schade hiervan zou haar de rest van haar leven achtervolgen.  
In haar vele zelfportretten wist ze door een mix van realisme en symboliek haar fysieke en mentale 

pijn goed uit te drukken. André Breton, de voorman van de surrealisten vond haar werk 
fascinerend en noemde haar een geboren surrealist, maar Frida verafschuwde dit: “IK SCHILDER 
NOOIT DROMEN OF NACHTMERRIES, IK SCHILDER MIJN EIGEN WERKELIJKHEID”.  

Ondanks de voortdurende pijn leidde Frida een rijk en intens leven. Haar grote liefde voor de 
kunst, voor haar man en voor Mexico gaven haar telkens weer de kracht om door te gaan.  

Niet voor niets was Frida's motto 'VIVA LA VIDA' (vier het leven).  
Frida is op dit moment zeer in de belangstelling in de kunstwereld dus is een bezoek aan De 
Lievendaal zeker op zijn plaats. Tot ziens daar.  

 

Op Restaurant 

Zoals vermeld in de Nieuwsflits van 7 november wordt het jaar 
afgesloten op 13 en 14 december met een heerlijke kerstlunch in  
‘De Rooi Pannen’. Aanmelden is niet meer mogelijk.  

Het programma voor 2022 krijgt de volle aandacht en aanmelden 
kunt u nu al.  

• Donderdag 3 februari, Stadspaviljoen in het park naast het Parktheater 
Aanmelden voor 28 januari 

 Het is na de verbouwing een adembenemende locatie in het groene hart van Eindhoven.  
 Een luxe diner voor € 35,00 (10 euro korting!). Betaald parkeren – met je pinpas. In de 
 straten verder op is het gratis. 

• Donderdag 3 maart: De Wereldkeuken in Winkelcentrum Woensel naast  
MacDonald’s. Aanmelden voor 25 februari 

 All in, eten en drinken voor € 33,50. Na 18.00 uur vrij parkeren voor de deur. 

• Vrijdag 1 april, De verlenging in het PSV stadion. Aanmelden voor 24 maart 
 Prijs € 24,50: Soep aan tafel dan een buffet met grote schalen salades, aardappeltjes 
 gekookt, gebakken friet, vis, twee soorten vlees en toetje. Er wordt uitgeweken naar 

 vrijdag wegens een mogelijke voetbalwedstrijd op donderdag. 

Aanvang 
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat tegen die tijd de huidige regels niet meer geldig zijn en er 

om 18.30 uur kan worden begonnen. Mocht dit nog wijzigen dan laten we dat tijdig weten. 

Aanmelden  

Dit is altijd mogelijk, er zijn vooralsnog geen beperkingen wat zitplaatsen betreft en kan via 
www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in de Schouw.  

Afmelden  

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 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
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WELZIJN, WONEN, ZORG 

Financieel veilig 

Een financieel veilige leefomgeving is een onderwerp dat geregeld in beeld komt en erg belangrijk 
is voor ons allemaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude, verkooppraatjes, erfenis regelen etc. In 

De Schouw wordt hier al vaker aandacht aan besteed en in de editie van november werd naar een 
informatie-box van de Rijksoverheid gewezen die gratis kan worden aangevraagd. Deze box bevat 
informatie over regelen nalatenschap, bankzaken regelen, ontspoorde zorg, levenstestament, om 

er enkele te noemen. Deze box is te bestellen via:  
www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/informatiebox 

Eén onderwerp wordt er hier uitgelicht: De brochure 'Wie geeft u het vertrouwen?' 
Deze brochure behandelt het levenstestament en geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat 
er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. 

In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie 
waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent 

zaken zelf te regelen. Verder legt u hier vast wie namens u 
beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in 
staat bent. Zo iemand heet een gevolmachtigde. 

In de brochure wordt in 3 stappen ingegaan op de 
voorbereiding: 

• Wat wilt u geregeld hebben? 

• Wie geeft u het vertrouwen? 
• Wie houdt toezicht op de uitvoering? 
 

Een levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte.  

Nieuwsgierig gemaakt? Ga de informatiebox bestellen! 

JP 

terug 

 
 
Pensioenen, we worden aan het lijntje gehouden! 
De laatste weken is er weer meer aandacht voor de pensioenen. 
Begin van dit jaar – vooral door de overheid – werd er nog 

beweerd dat kortingen mogelijk niet te voorkomen zouden zijn. Nu 
wordt met veel poeha aangekondigd dat indexatie in 2022 wel 
weer mogelijk is. Hiervoor is de vereiste dekkingsgraad verlaagd 

van 110% naar 105%. In de praktijk betekent dit laatste dat er 
nauwelijks meer ruimte ontstaat en dat indexatie voor velen een 

illusie blijft. Dat we met deze 'verruiming' voor de gek worden 
gehouden is ook de mening van gepensioneerde organisaties als 
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (KG) en NOOM. In onderstaand persbericht wordt dit 

nogmaals duidelijk uitgelegd. Ook gaat de KG in Nieuwsbrief 40 daar nog verder op in en heeft het 
over een 'fopspeen'. Deze nieuwsbrief kunt u lezen via de link www.koepelgepensioneerden.nl. 

http://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/informatiebox
https://www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws/
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Persbericht ANBO, KBO-PCOB, KG, NOOM, ‘12 november 2021'  
Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende  

Het klinkt heel mooi: vanaf januari kunnen sommige pensioenen omhoog. Na twaalf jaar stilstand 
komt er indexatie. Maar het is een fopspeen, want de gepensioneerde verpleegkundige, agent en 

leraar gaan er geen cent op vooruit. Ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en NOOM vinden het voorstel volstrekt onvoldoende. Gisteren werd demissionair 
minister Wiersma het met zes partijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA) eens over 

deze indexatie voor een deel van de gepensioneerden, na een eerder voorstel van de PvdA. 
Pensioenfondsen die de afgelopen twaalf maanden een dekkingsgraad hadden van ten minste 

105%, mogen de pensioenen vanaf januari verhogen. De vier grootste fondsen, waarbij zo’n twee 
derde van de ruim drie miljoen gepensioneerden is aangesloten, kunnen in dit voorstel echter níet 
indexeren. De beleidsdekkingsgraad van het ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de 

metaalfondsen PME en PMT ligt onder de 105%. En het overgrote deel van de fondsen dat naar 
verwachting volgend jaar wél kan indexeren, kon dat al zonder deze deal. Het betekent dat de 
koopkracht van miljoenen gepensioneerden nog verder verslechtert, zeker nu de prijzen zo hard 

stijgen. Dat komt nog eens bovenop de ongeveer 20% die hun aanvullende pensioenen de 
afgelopen tien jaar al bij de inflatie zijn achtergebleven. Gepensioneerden bungelen al jaren 

onderaan alle koopkrachtlijstjes. De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en NOOM roepen de politiek op nu écht in actie te komen. Er is genoeg geld in 
kas om alle pensioenen eindelijk te verhogen.  

 

Philipspensioenfonds gaat indexeren 
Voor wie aangesloten is bij het Philipspensioenfonds ziet de toekomst er vriendelijker uit en dit 
heeft geen enkele relatie met de genoemde verlaging van de dekkingsgraad tot 105%.  
In de nieuwsbrief van de Federatie van 1 november staat hierover het volgende: 

De afgelopen week zijn de kwartaalresultaten van pensioenfondsen gepubliceerd 
en dat heeft aanleiding gegeven tot alarmerende krantenpublicaties: 

“recordstanden op de beurzen, maar nog steeds geen indexatie voor 
gepensioneerden”. 
Dat geldt natuurlijk voornamelijk voor de grotere pensioenfondsen als ABP, PZW, 

PMT en PME die ondanks de hoge beurskoersen hun dekkingsgraad nog steeds 
niet op voldoende niveau hebben dat zij kunnen indexeren. Het Philips Pensioenfonds doet het 
gelukkig aanzienlijk beter. Waar we helaas in december 2020 een dekkingsgraad van 109.8% 

zagen, net onvoldoende om (deels) te indexeren, is de actuele dekkingsgraad inmiddels gestaag 
opgelopen tot 127.7% en de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over afgelopen 12 maanden en 

bepalend voor de drempel om te mogen indexeren) is inmiddels 121.7%. Als er geen al te gekke 
dingen gebeuren in de komende twee maanden mogen we er dus op rekenen in 2022 nagenoeg 
volledig te worden geïndexeerd. Wellicht dat deze dekkingsgraad de grens van 123% passeert, en 

we zelfs heel voorzichtig mogen beginnen de opgelopen indexatie achterstand over de afgelopen 
10 jaar in te halen. 

 
Rechtszaak over rekenrente 
De strenge regels voor de rekenrente zijn de hoofdoorzaak dat er al sinds jaren niet geïndexeerd 

kan worden. Er loopt al sinds september 2019 een rechtszaak over deze regels, die zouden niet 
aan de Europese IORP normen voldoen. Er is hierover in februari 2021 een voorlopige uitspraak 

gekomen die bij de indieners, o.a. KBO-Brabant, voldoende vertrouwen gaven om de zaak voort te 
zetten en in hoger beroep te gaan. Gewacht moet nu worden op een tweede behandeling. Deze 
vindt plaats op donderdag 21 april 2022 in het Gerechtshof in Den Haag, meer dan een jaar na de 

eerste behandeling! Over aan het lijntje houden gesproken!! 

JP 

 

terug 
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Veranderingen als u de AOW-leeftijd bereikt 
Het bereiken van uw AOW-leeftijd is een belangrijke mijlpaal. Het is niet 

alleen het moment waarop u voor het eerst AOW gaat ontvangen. U krijgt 
ook te maken met veranderingen in de belastingen, de zorgverzekering en 

eigen bijdragen. Op de website ikwoonleefzorg.nl wordt daar uitgebreid op 
ingegaan, via de volgende link kunt u de informatie bereiken: 
Dit verandert er als u de AOW-leeftijd bereikt: www.ikwoonleefzorg.nl  

Hierin wordt ingegaan op de volgende thema's: Belasting en premies, 
heffingskorting, loonheffing, loonheffing en doorwerken, voorlopige aanslag, specifieke zorgkosten, 

levensloop, toeslagen, eigen bijdrage Wmo, zorgverzekering. We pikken er een paar onderdelen 
uit: 

Heffingskorting 

Als u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u minder algemene heffingskorting. Dat is een korting op de 
belasting die u moet betalen. Als u geen inkomen uit werk meer heeft, vervallen ook de 
arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als u blijft werken, houdt u wel 

recht op deze kortingen. Daartegenover staat dat u voortaan ouderenkorting krijgt. Bent u 
alleenstaand, dan krijgt u ook alleenstaandeouderenkorting. Ook deze kortingen gaan af van de 

belasting die u moet betalen. Hoe hoog deze kortingen zijn, hangt af van uw inkomen. Meer 
informatie vindt u bij de Belastingdienst. 

Loonheffing en doorwerken 

Als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd, kunt u ook aan uw werkgever vragen om rekening te houden 
met de loonheffingskorting. Dat is volgens de Belastingdienst de gunstigste keuze. Met de Opgaaf 

gegevens voor de loonheffingen kunt u aan de SVB en ook aan uw pensioenfonds laten weten dat 
zij geen rekening moeten houden met de loonheffingskorting. Ook in dit geval kan het gebeuren 
dat u te veel belasting betaalt. U kunt dit terugkrijgen door een voorlopige aanslag aan te vragen 

of volgend jaar aangifte voor de inkomstenbelasting te doen. 

Specifieke zorgkosten 
Heeft u na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen AOW en een klein pensioen? Dan krijgt u 

misschien belastinggeld terug als u bepaalde zorgkosten heeft. Dat is een verzamelnaam voor 
verschillende ziektekosten, zoals verpleging in een ziekenhuis of een instelling, tandarts, 

fysiotherapie, specialist, voorgeschreven medicijnen, steunzolen, aanpassing aan de auto en 
dieetkosten. Om belasting terug te kunnen krijgen, moet u aangifte doen van uw inkomsten. 
Betaalt u na aftrek van zorgkosten weinig of geen belasting, dan kunt u ook recht hebben op een 

tegemoetkoming. U krijgt dan geld terug van de Belastingdienst, omdat u zoveel aftrekbare kosten 
heeft. U hoeft dit niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht van de Belastingdienst als u er recht 

op heeft. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Toeslagen 
Meestal verandert uw inkomen als u de AOW-leeftijd bereikt. Daardoor 

kunt u recht krijgen op een toeslag, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. 
Ontvangt u al een toeslag, dan kunt u recht krijgen op een hogere 

toeslag. U moet de wijziging zelf doorgeven. 

Eigen bijdrage Wmo 
Voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning betalen AOW'ers een eigen 

bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Als u een partner heeft die de AOW-leeftijd nog niet 
heeft bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Heeft u beiden de AOW-leeftijd bereikt, 
dan moet u wel de eigen bijdrage betalen. 

Zorgverzekering 
Als u de AOW-leeftijd bereikt, gaat u via uw AOW en uw pensioen ook een bijdrage betalen voor 

de zorgverzekeringswet. Voorheen hield uw werkgever hiervoor een bijdrage in. 

 

terug 

http://www.ikwoonleefzorg.nl/
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INGEZONDEN 

 

Klantencentrum WoonincPlusVitalis breidt uit met nieuwe partners 

Woonbedrijf en ‘thuis  
Woningcorporaties Woonbedrijf en ‘thuis sluiten vanaf medio januari 2022 met hun woningaanbod 
voor senioren aan bij klantencentrum WoonincPlusVitalis. Hiermee vergroot het aanbod naar ruim 

9.500 zelfstandige woningen en zorgwoningen voor senioren. Het klantencentrum gaat vanaf 
volgend jaar verder onder de naam ‘SeniorenPunt’.  

 
WoonincPlusVitalis ontstond in 2016 na de fusie tussen Vitalis 
Sociale Woonvormen en Wooninc. Vanuit een gezamenlijke 

visie op ‘zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen’ openden 
Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep, een gezamenlijk 
klantencentrum waar zorgadviseurs van Vitalis en 

verhuurconsulenten van Wooninc. intensief samenwerken.  
Zo vormen we samen één aanspreekpunt voor wonen, zorg en welzijn. En helpen we senioren om 

langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een formule die haar succes de afgelopen jaren bewees. 
Om het senioren nóg makkelijker legden de woningcorporaties en de gemeente in hun 
prestatieafspraken vast dat Woonbedrijf en ‘thuis aansluiten bij het klantencentrum. Dit gebeurt in 

januari 2022. Vanaf dat moment gaat het klantencentrum verder onder de passende naam 
SeniorenPunt.  

 
Meerwaarde uitbreiding samenwerking  
Met de uitbreiding van Woonbedrijf en ‘thuis bemiddelt SeniorenPunt straks ruim 9.500  

woon(zorg)oplossingen. Van sociale huur tot residentiële woonvormen en van volledig zelfstandig 
thuis wonen, tot wonen met zorg en volledig integrale zorgoplossingen. De toewijzing ervan blijft 

gelijk. Zo bieden we het sociale woningaanbod nog steeds aan via wooniezie.nl.  
SeniorenPunt is de plek waar senioren heldere informatie, advies op maat en persoonlijke 
bemiddeling krijgen. De processen zijn versimpeld en de betrokken organisaties zijn op elkaar 

ingespeeld, kennen en vertrouwen elkaar. “Je wordt uitgebreid en persoonlijk geholpen in je 
zoektocht naar een woon(zorg)oplossing”, vertelt Inge Fleischeuer, bestuurder van Vitalis 
WoonZorg Groep. “Natuurlijk moet de samenwerking wel nog groeien, maar Vitalis en Wooninc. 

hebben een goede basis gelegd. Samen maken we het verschil voor senioren in en rondom 
Eindhoven.”  

Kennis delen  
“De kracht van de dienstverlening blijft gelijk. Nog steeds helpen we senioren in hun oriëntatie 
naar een passende woon- en of zorgoplossing. En met de nieuwe samenwerking wordt onze 

gezamenlijke kennis alleen maar groter”, aldus Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc. 
Daarnaast zijn de lijntjes vanuit SeniorenPunt met andere woningcorporaties en zorgorganisaties 

inde regio kort, zodat er een steeds beter overzicht ontstaat van de regionale mogelijkheden en 
vragen.  
Adviseurs binnen SeniorenPunt hebben als doel om uiteindelijk tot een gericht advies te komen dat 

aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en wensen. Vinden senioren een geschikte 
zelfstandige woning of een zorgwoning dan sluiten ze via SeniorenPunt een huur- en of 
zorgovereenkomst met Wooninc., Vitalis, Woonbedrijf of ‘thuis af.  

 

 

 

 

 

terug 
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Nieuwe cursussen van Volksuniversiteit  
regio Eindhoven 

VU-Eindhoven biedt een gevarieerd cursuspakket aan, mogelijk 
is er iets bij dat binnen uw interesse-sfeer valt.  

Luisteren naar klassieke muziek 
Deze korte cursus is bedoeld voor iedereen die beter wil leren luisteren naar klassieke muziek. In 

drie lessen maken we een start met gericht en geconcentreerd (beter) luisteren. Dat doen we door 
de verschillende elementen, waaruit klassieke muziek bestaat, te bekijken. Daardoor krijgen we 
meer waardering voor compositie en musici en genieten we meer van wat we horen. 

Start: maandag 24 januari, 20.00-22.00 uur, drie lessen 
Meer informatie en inschrijven: www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/luisteren-naar-klassieke-
muziek  

Wijn en Spijs combineren 
Bij het organiseren van een feestelijk etentje rijst vaak de vraag: “Welke wijn moet ik hierbij 

schenken?” Deze workshop, die uit twee delen bestaat, is het antwoord. Aan de hand van zes 
gerechtjes met zes bijpassende wijnen wordt op beide avonden de theorie in de praktijk gebracht.  
Start: donderdag 13 januari, 19.00-21.00 uur, twee lessen 

Meer informatie en inschrijven op: www.vu-eindhoven.nl/wijn-en-spijs-combineren 

Nederland in de West vanaf 1590 

Neem een duik in de geschiedenis. Het is 400 jaar geleden dat de West-Indische Compagnie (WIC) 
werd opgericht. Deze compagnie hield zich bezig met kaapvaart maar ook met de handel in 
slaafgemaakten uit Afrika. Wat weten wij van 'onze' rol in de geschiedenis van het Atlantische 

Westen?  
Start: dinsdag 25 januari, 10.30-12.00 uur, vijf lessen 
Meer informatie en inschrijven:www.vu-eindhoven.nl/nieuw-aanbod/nederland-de-west-vanaf-1590  

 

Theater Pand P zoekt technische ondersteuning van vrijwilligers 

Pand P, voorheen bekend als Plaza Futura aan de Leenderweg, is 
een klein theater voor onder andere toneel, dans, comedy en 

muziek. We hebben 3 zalen en we richten ons vooral op lokale 
culturele activiteiten en talentontwikkeling. Neem een kijkje op onze 
website (www.pand-p.nl), dan kan je zien wat we zoal doen. 

Waar hebben wij hulp bij nodig? 
De technische ondersteuning bij voorstellingen wordt verzorgd door 
een team van enthousiaste vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar 

kandidaten die ons team zouden willen versterken. 

Wat vragen wij? 

Ervaring met theatertechniek is niet vereist. 
Affiniteit met cultuur en techniek is wel belangrijk. En natuurlijk enthousiasme. 
Elke maand kan je zelf bepalen hoeveel tijd je wilt besteden, overdag, 's avonds, doordeweeks of 

in het weekend. 

Wat hebben wij jou te bieden? 

We hebben een zelfsturend team waar veel ruimte is voor 
initiatieven. 
Elke voorstelling is een feestje waar je veel voldoening aan 

zal beleven. 
We hebben ook een café/restaurant waar de technici worden 
verwend met maaltijden en drankjes. 

Interesse of meer weten? 
Neem contact op met Charles Knibbeler:  

06 58950154 of charlesknibbeler@dds.nl   

https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/luisteren-naar-klassieke-muziek
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/luisteren-naar-klassieke-muziek
https://www.vu-eindhoven.nl/eindhoven/creatief-en-hobby/hobby/wijn-en-spijs-combineren
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/nederland-de-west-vanaf-1590
http://www.pand-p.nl/
mailto:charlesknibbeler@dds.nl
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Pallas Athena – godin van de wijsheid, krijgskunst en vrede 

Een van de belangrijkste godinnen uit de Griekse Mythologie is Pallas Athena, ook wel kortweg 

Athena of Athene genoemd. Athena was de godin van de hemel, wijsheid, krijgskunst en de vrede. 

Over de geboorte van Athena zijn verschillende verhalen bekend. Ze zou of uit het hoofd van 
oppergod Zeus zijn geboren of uit het water. 

De hoofdstad van Griekenland, Athene, is naar de godin vernoemd. Ze kreeg dat echter niet 
zomaar voor elkaar. Als de goden van de Olympus op een dag zien dat een zekere Cecrops een 

stad sticht in de provincie Attica en duidelijk is dat de stad een goede, welvarende toekomst 
tegemoet gaat, willen alle goden dat de stad naar hen vernoemd zal worden. 
Tijdens een vergadering mogen alle goden argumenten geven waarom de stad naar hen vernoemd 

zou moeten worden. Na enige tijd blijven alleen Poseidon en Athena over als gegadigden. Zeus wil 
geen partij kiezen en stelt dat de stad zal gaan naar de god die een voorwerp maakt dat de 

mensen het meest tot nut is. 

Poseidon stampt hierop met zijn drietand op de grond, waarop een prachtig paard uit de aarde 
komt zetten. Athena creëert een olijfboom. Hoewel de omstanders aanvankelijk denken dat ze 

hiermee nooit de strijd kan winnen, trekt ze toch aan het langste eind. Dit nadat ze heeft uitgelegd 
welke waarde de boom voor de mensen kan hebben. Volgens haar staat de boom voor vrede en 
voorspoed, in tegenstelling tot het paard dat vooral handig is bij oorlogen. 

Pallas Athena wint zo de strijd en wordt de beschermgodin van Athene. 

Bron: internet 
 
Dit was de laatste in de reeks Griekse Goden, volgend jaar begint een nieuwe reeks: 
Mythes en Legendes. 

 

 

 

terug 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://historiek.net/c/kunstgeschiedenis/
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WETENSWAARDIGHEDEN 

 
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 – hoe was het ook weer? – kunt u terecht op onze 
website www.pvge-eindhoven.nl onder 'Belangenbehartiging'. Hier vindt u 

uitleg over zorgwetten, ondersteuning bij een zorgvraag, cliënt- of 
mantelzorgondersteuning alsmede zorg en hulp in de eindfase van het leven.  
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.  
 
 

 
 

 

Vrolijke Kerstdagen 

 

 

 

 

 

terug 

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

