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     PVGE-Eindhoven 

 
 

Februari 2021             EindhovenActueel! EA!nr.1 

Blijf het leven positief inzien! 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Dit jaar is voor ons allemaal begonnen met als belangrijkste 
nieuws de uitrol van een – weliswaar primitief, immers bijna 

elke dag wijzigend – „vaccinatieprogramma‟, waarvoor wel 
positief denken wordt gevraagd! Beperkingen zoals lockdown 

en avondklok blijven ons jammer genoeg alsmaar 
achtervolgen. Hierover is veel publiciteit te vinden in alle 
media. Wij willen hier volstaan met: hou vol en blijf 

optimistisch! 
 
Er zijn wel andere onderwerpen waar we de aandacht op willen vestigen. Zo hebben we de ALV 

achter de rug en een positief punt is dat we weer een voltallig bestuur hebben. Dit houdt in, 
nieuwe energie die hard nodig is als we straks weer vol aan de bak moeten. Op deze ALV heeft 

Wim Kemps afscheid genomen. Meer hierover in de betreffende artikelen. 
 
De commissies „Evenementen‟ en „Op Restaurant‟ zien het verloop van de coronacrisis positief in en 

hebben als vanouds weer vanaf maart een programma opgesteld. Natuurlijk is niets zeker. Daarom 
het advies: wil je weer deelnemen aan een van onze activiteiten, kijk dan eerst even op de PVGE 

website, www.pvge-eindhoven.nl, daar staan alle lopende zaken vermeld onder het kop 
Evenementen/Reizen. 
 

Het wegvallen van allerlei activiteiten heeft voor een gat gezorgd in de ontvangen kopij. We vullen 
dit net als vorige keren zinvol aan met ludieke thema's die u kunt vinden onder de rubrieken 
'Ludieke onderwerpen' en 'Ingezonden'. 

 
Verder informeren we u over maatschappelijke onderwerpen waaronder hulp bij financiële 

problemen, wijzigingen in regels voor huurwoningen en aanpassingen in de Wlz. 
 

Geniet van de leuke momenten! We hopen hier 

een bijdrage aan te kunnen leveren. 
 

 
 
 
 
 
Het 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/
https://eindhoven.pvge.nl/
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INHOUD 

 

Wist u dat?...en andere ludieke onderwerpen  
 Sneeuw 
 Vreemde wereld (fotocollage) 
 2020 van twee kanten bezien  

 
Algemene informatie  

 Woord van de scheidende voorzitter  
 Impressie Algemene Ledenvergadering          

van 28 januari 
 Nieuwe leden  

 
Clubnieuws  

 Bridgeclub 'Het Schouwspel', nog even geduld hebben? 
 Badmintonclub De Zonnetjes 
 PCC nieuws 

 
Evenementen/activiteiten  

 Lezingen over Marokko, Groot Brittannië/Ierland. Zuid-Afrika 
 Op Restaurant, de diners in maart, april en mei 
 De plannen van de reiscommissie 

 
Welzijn, wonen, zorg 

 Gaan we er in 2021 financieel op vooruit? 
 Financiële problemen? SMH kan u mogelijk helpen 
 Regels voor huurwoningen via Wooniezie zijn aangepast 
 Veranderingen in de Wlz 
 Bewegen als het effe kan 
 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 
Ingezonden  

 Digitaal PCC alfabet 
 Schoon in coronatijd 
 Griekse mythologie, deze keer over Apollo 
 Tussen 'kunst en pup', tips om je te vermaken 
 Een andere kijk op online 'winkelen' 

 
Wetenswaardigheden  

 Zorgthema's, links naar informatie over zorg en welzijn  

 Pensioenen en zorg, link 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 

 
08-03-2021   Lezing over Marokko, De Lievendaal (als „webinar‟)  14.00 uur 
11-03-2021  Op Restaurant, Wereldkeukens, Winkelcentrum Woensel 18.30 uur 
02-04-2021  Op Restaurant, Eetcafé de Verlenging, PSV-stadion  18.30 uur 

05-04-2021  Lezing over Groot Brittannië en Ierland, De Lievendaal 14.00 uur 
10-05-2021  Lezing over Zuid-Afrika, De Lievendaal   14.00 uur 

11/12-05-2021 Op Restaurant, Aspergelunch, Hof van Huijbers  13.30 uur 
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WIST U DAT?...EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN 
 
Sneeuw 
Wist u dat: 

 Een gemiddelde sneeuwvlok bestaat uit 180 miljard watermoleculen. 

 Alle sneeuwvlokken zes kanten hebben. 

 Sneeuw geen kleur heeft. 

 Chionophobia een angst is voor sneeuw. 

 Als het sneeuwt er meer wordt gesnoept. 

 12% van de aarde permanent onder de 

sneeuw ligt. 

 De gemiddelde sneeuwvlok met 5km/h valt. 

 Een witte kerst zeldzaam is. 

 Het pas een sneeuwstorm is bij windkracht 8. 

 In Japan de meeste sneeuw valt. 

 

 

Vreemde wereld lijkt door te werken in groei en bloei 
Niet alleen de wereld lijkt gek aan het worden te zijn, ook de natuur vertoont in de tweede week 
van januari vreemd gedrag rond 0˚C! 

Vind je zelf ook niet? 

 

 
 

Verschillende bloemen – zoals de Erica, Kerstroos, Primula en de Yucca (woestijnplant?) – staan 

mooi in bloei, terwijl andere zich meer normaal in de winter terugtrekken en er rijp op de bladeren 
zit! 

 
 
Ook in februari unieke beelden 

 
 
 

 
(terug) 
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De twee kanten van 2020 

Twintigtwintig heeft mij niks gebracht 
Mij hoor je nooit zeggen 

Dat we samen meer kunnen dan alleen 
Want als ik even verder kijk, ontdek ik 

Spanning en onrust om mij heen 

Elke week voelde ik minder 
Verbinding met mensen die mij dierbaar zijn 

Ik voelde 

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
En zeg me vooral niet 

“Er zit iets moois in iedere dag” 
Want hoe je het ook wendt of keert 

Ik heb dit jaar stilgestaan 

Je zult mij nooit horen zeggen: 
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes! 

 
Lees het gedicht nu van onder naar boven. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vliegtuig bewegingen van Welschap boven „8‟ of voetstappatroon hongerige vogels? 

 
 
 
 
 

(terug) 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
Afsluitend woord van afgetreden voorzitter 

Na 11 jaar het voorzitterschap te hebben ingevuld van onze 
PVGE-Eindhoven kijk ik terug op een fijne ervaring via 
contacten met velen van jullie. De clubactiviteiten, de lezingen, 

het Op Restaurant gaan, later de reizen en de musea 
bezoeken per trein waren en zijn bloeiende activiteiten. Het 

laatste jaar was met het coronagedoe heel apart en maakt 
duidelijk dat onze samenleving toch minder maakbaar is als 
we wel eens dachten. Ook het gedrag van een aantal van onze 

jeugdige landgenoten is opmerkelijk te noemen. Voor ons als 
ouderen liggen de gevaren van besmetting en eenzaamheid op de loer maar toch moeten we 
verder. Belangrijk daarbij is dat we als leden van onze PVGE naar elkaar blijven omkijken om het 

leven te veraangenamen daar waar dat kan. Een telefoontje is snel gepleegd en kan veel 
betekenen. Laten we hopen dat 2021 weer wat ruimte gaat bieden voor onze activiteiten. Daarbij 

wens ik mijn opvolger Sjoerd Sjoerdsma met zijn bestuur veel succes toe. Ook de uitbreiding van 
het bestuur met de twee enthousiaste leden Kees Blokker en Jos van den Hurk biedt ruimte voor 
optimisme. 

Verder nog mijn verontschuldiging voor het wat chaotisch verloop van onze digitale ALV. Het 
opstarten was redelijk problematisch en een aantal deelnemers behielden 

communicatieproblemen. 

In de rondgestuurde powerpoint presentatie zijn een paar fouten ingeslopen bij de begroting 2021 
uitgaven. De posten 9000, 6000, 2500, 2500, 200, 650 en 5000 moeten worden gewijzigd in 7243, 

5700, 3830, 2500, 1850, 650 en 4600 begroting 2021 uitgaven. De sluitingsdatum voor reacties 
hebben we pragmatisch verruimd tot 9 februari. Daarna maakt het nieuwe bestuur de 

besluitvorming definitief. 

Tijdens de ALV verraste de nieuwe voorzitter mij namens het Bestuur met mijn benoeming tot lid 
van verdienste van de PVGE waarvoor mijn oprechte dank!  

Graag bedank ik jullie voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen 11 jaar en zal ik met 
belangstelling naar het vervolg kijken. Zelf blijf ik lid van onze bridgeclub en computerclub. 
 

Wim Kemps 
    

(terug) 
 

 
Impressie Algemene Leden Vergadering 
Dit jaar vertoonde onze Algemene Leden Vergadering – als gevolg van de combinatie corona en 
lockdown – een compleet ander beeld dan vorige edities. De oorspronkelijk in de Lievendaal 
geplande bijeenkomst kon daardoor niet doorgaan. Onder de huidige 

omstandigheden vormde de door de computerclub gefaciliteerde online-
versie vanaf 14.00 uur een goed en werkbaar alternatief om toch 

organisatorisch en financieel verantwoording af te leggen, het bestuur 
compleet te maken, praktische oplossingen en een toekomstbeeld te 
geven.  

Kleine technische problemen op basis van onbekendheid met de lokale 
netwerkverbinding en internetgebruik zorgden voor een verlate digitale 
start met af en toe kleine verstoringen.  
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EA! Info vooraf 
Leden van de PVGE Eindhoven kregen tevoren alle belangrijke stukken in de vorm van een EA! 

Nieuwsflits toe gemaild, vanaf agenda, voorwoord en uitzicht van de voorzitter, financiële data tot 
aan de bestuurskandidaten toe. Zodoende kon onze voorzitter Wim Kemps met een “Welkom en 

alsnog de beste wensen voor een voorspoedig 2021!” iets minder dan 25 al vroeg aangeschoven 
en goed geïnformeerde PVGE-ers begroeten. Het beeld dat aanzienlijk minder clubactiviteiten zijn 
doorgegaan was overal terug te vinden, met als resultaat geringere uitgaven en het feit dat de 

kaspositie van de clubs in het algemeen is opgelopen. Bewust zijn de activa breder gespreid in 
verband met een betere dekking. Onveranderd goed zijn de resultaten en liquiditeit, constateerde 
de kascontrolecommissie (de heer Poncin als aftredend lid met dank, opgevolgd – naast de heer In 

‟t Zandt – door de heer Jorissen). De traditionele verspreiding van kerstpakketten door onze 
vrijwilligers was uiteraard weer een succes. Kort kreeg de voorgenomen wijziging in organisatie 

van de Federatie – vooral vanwege meer duidelijkheid voor ex-Philips medewerkers – en het 
Huishoudelijk Reglement – ten gevolge van onze speciale clubstructuur – de aandacht. 
 

Bestuur weer op sterkte 
Positief waren de ontwikkelingen wat ons Eindhovense Bestuur aangaat. Conform het statutaire 

schema werd Willeke Meek herkozen als secretaris. Kees Blokker werd voorgedragen voor de post 
belangenbehartiging, waarin hij al jaren een toonaangevende rol speelt. Uniek was dat het Bestuur 
Sjoerd Sjoerdsma – die als kersvers lid binnenkort met pensioen gaat – voordroeg voor voorzitter, 

als opvolger van Wim Kemps. De vacante functie van clubcoordinator gaat Jos van den Hurk – ook 
PR&C voorzitter – op zich nemen. Na de bestuursvergadering van 9 februari treden de gemelde 

kandidaten naar verwachting formeel in functie.  
Sjoerd nam het op zich om zijn voorganger namens de PVGE-Eindhoven te bedanken voor het vele 
en enthousiast verrichte werk als voorzitter binnen en buiten de vereniging en Wim tot Lid van 

Verdienste te benoemen. 
 
Samenvatting 

Wim Kemps memoreerde aftredend o.a. de taak graag te hebben uitgevoerd en die met al z‟n 
verschillende contacten en onderwerpen zeker te gaan missen. Vooraan in het jaar zijn de 

vooruitzichten voor alle clubs op alle terreinen nog uiterst ongewis door de algemene 
gezondheidssituatie, ondanks het vooruitzicht op vaccinatie op korte (?) of langere termijn. 
Jammer blijft het ontbreken van elk persoonlijk contact tussen onze leden onderling op ALV ‟21. 

Geen kans om bij te praten en ideeën uit te wisselen onder een versierd kopje koffie of thee.  
Bijkomend positief punt van dit online-contact was het weerzien – en bij uitzondering horen – van 

een nu wel heel kleine vertegenwoordiging – namelijk zo‟n 23+ PVGE-ers – van de duizenden 
leden. 
Mogelijk maken van interrupties, stellen van vragen en stemmen uitbrengen vereisen duidelijk wat 

meer vaardigheid van de toekomstige deelnemers. 

JW 
 

 

 

Nieuwe leden 

Ondanks de coronacrisis toch nog senioren die de weg naar de 

PVGE hebben gevonden. Allen van harte welkom! 

 
Mw. Irma Berkvens 

Hr. Peter Bertens 
Hr. Paul Brandsma 

Hr. Jacco Cornelissen 

Mw. Renee van Dam 

Hr. Osman Ekind 
Mw. Ebru Erkoc 

Hr. John Jorissen 

Mw. Josefien Landsbergen 
Hr. Sjoerd Sjoerdsma 

Mw. Hacer Yoldzhan 

 
(terug) 
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CLUBNIEUWS 

Bridgeclub „Het Schouwspel‟ 
Op het moment dat deze kopij verstuurd wordt leven we nog in een lockdown en sinds een aantal 

dagen ook met een avondklok. Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat wij zo‟n vreemd 
jaar tegemoet zouden gaan en wie weet hoe lang dit nog zal gaan duren. Onze hoop is uiteraard 
gevestigd op de vaccins waar inmiddels mee gestart is. Wanneer wij weer kunnen starten is nog 

zeer ongewis. In een nieuwsflits en op de website www.pvge-eindhoven.nl zal bekend gemaakt 
worden wanneer wij weer kunnen en mogen starten met de bridge, ook zullen onze leden via  

e-mail op de hoogte gebracht worden. 
U kunt dan weer iedere middag van maandag tot en met vrijdag, terecht om te 
spelen in competitieverband op de locatie Fabritiuslaan 28 te Eindhoven. 

Op alle middagen kunnen zich nog nieuwe leden aanmelden, voornamelijk 
dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen nieuwe leden gebruiken. Wie eens wil 
komen kijken op onze gezellige club is van harte welkom, u mag twee keer komen 

proberen of de club u aanspreekt voordat u de beslissing neemt om lid te worden. 
Op onze bridgelocatie FAB28 hebben ze afgelopen jaar niet stil gezeten. Het 

interieur is door vrijwilligers opgeknapt, de grote zaal is enigszins gewijzigd en alles heeft een 
frisse kleur gekregen. De oude tafels zijn vervangen door nieuwe. Buiten is er ook een mooi terras 
gekomen, dit hebben enkele van onze leden al mogen bewonderen in de zomermaanden, waar 

we, toen het mogelijk was, per middag een keer bij elkaar zijn gekomen voor een praatje, hapje 
en drankje. De gemeente heeft toegezegd dat ze het hele pand gaan renoveren. Er komt 

ondermeer een nieuw dak met zonnepanelen op het gebouw, de ramen worden vernieuwd met 
aan de zuidkant zonnewering, het ventilatiesysteem wordt vernieuwd en aangepast aan de eisen 
van deze tijd. Dus beste mensen, als het zover is dat er weer gebridged mag worden zijn we 

verzekerd van een prachtige vernieuwde locatie. 

Cursus 

Bent u het bridgespel nog niet machtig? Dan kunt u het toch leren!  
In september hopen wij weer van start te kunnen gaan, bij voldoende aanmeldingen, met 
cursussen voor beginners en gevorderden. Deze worden gegeven door gediplomeerde leraren. 

Voor inschrijving of verdere informatie betreffende de cursussen kunt U contact opnemen met 
Dorien v.d. Noort, 06 16452945 of d.noort@kpnmail.nl.  
Inlichtingen omtrent de bridgeclub kunt u inwinnen bij onze secretaris, Arna Dirks, 040 2528010 of 

arnadirks@gmail.com.  
 

Badmintonclub „De Zonnetjes‟   

In Memoriam Liesbeth de Vaan 
Tot ons grote verdriet is op 30 december 2020 Liesbeth 

de Vaan overleden. Liesbeth was vele jaren gewaardeerd 
voorzitster van onze badmintonclub binnen de PVGE. 

Ze was een natuurtalent en betekende veel voor onze 
club. Zo regelde zij de sportbanen, de financiën, de 
jaarlijkse uitstapjes en dat alles in goede harmonie. Niet 

verwonderlijk dus dat ze een grote leegte achter laat; we 
missen haar zeer. Met dankbaarheid denken wij terug 

aan de vele mooie jaren met haar. 
Leden van de PVGE-badmintonclub „De Zonnetjes‟. 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
mailto:d.noort@kpnmail
mailto:arnadirks@gmail.com
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PCC nieuws 

Met „webinar‟ goed bijblijven op afstand 
Vooraf aan de ALV dit jaar hebben we onze vorige 
voorzitter overtuigd van de noodzaak om – veilig in 

twee opzichten – ook als PVGE meer op digitaal vlak te 
gaan doen. Na die videovergadering komt nu de tijd 
serieus te denken aan nog een doorbraak. Er zijn 

namelijk meer mogelijkheden om op de computer in 
online-contact met onze leden – maar ook groepsgewijs 

– elkaar te zien en te horen over interessante 
onderwerpen en onze o zo essentiële clubactiviteiten.  

Zoiets is in het bedrijfsleven al jaren onder het begrip „webinar‟ bekend – een modern 

samentreksel van „web‟ en „seminar‟. Zeker het afgelopen jaar is dat min of meer „alledaagse kost‟ 
geworden. Principieel is het eigenlijk de vervanger van wat vroeger presentatie, lezing, les of 

bijscholing heette. Die vindt nu echter online op je eigen computer. Via een selectieve 
internetverbinding krijgt je kort tevoren daarvoor als ingeschreven 
deelnemer – persoonlijk – een link met een veilig, eenmalig 

wachtwoord gemaild. 
Als PCC-ers kennen de leden van onze computerclub dit 
verschijnsel.  Geinteresseerden namen regelmatig daaraan deel 

ter opfrissing van kennis – over de laatste Windows 10 of Android 
versie op je computer – en uitbreiding – over moderne navigatie 

en Whatsapp. Dat vormen door henzelf geselecteerde 
onderwerpen uit een heel breed scala, dat onze doelgroep 
aanspreekt.  

Binnenkort melden we meer over de jongste vorderingen, aan de hand van concrete projecten, 
OK?   

Colette, Jan en Frans 
 

(terug) 

 
 

 

 
In de techniek is in de jaren weinig veranderd 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(terug) 
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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  

Door het coronavirus zijn veel evenementen niet doorgegaan. We hopen dat we vanaf maart weer 

kunnen genieten van interessante lezingen over onze mooie wereld, kunst en cultuur.  

Komt er geen versoepeling dan bestaat er kans op een nieuwe aanpak via een videopresentatie. 
Dit aangezien verschillende leden hier erg naar uitkijken. Diegenen die hebben ingeschreven 

krijgen te zijner tijd bericht welke keus is gemaakt en hoe deelgenomen kan worden. De 
inschrijving voor deze interessante lezing is even gestopt.  

  

Lezing: Marokko, passie in kleuren! 
Maandag 8 maart 2021 om 14.00 uur, inschrijven voor 25 februari 2021 

Inleiders: Guus & Martina Reinartz 
Marokko is als een oase voor de zintuigen, het land 

van de 1001 kleuren. Een Arabisch spreekwoord 
luidt: “De hele wereld is als een pauw en Marokko 
zet daarin pronkend zijn staart op!” Onbeschrijfelijke 

kleurnuances bieden de ogen een schilderachtig 
beeld vol bekoorlijkheid en charme. Landstreken van 
buitengewone gratie met reusachtige, typische 

rondgeslepen rotsblokken, die door een 
ingewikkelde stellage in evenwicht worden 

gehouden. De schoonheid van de bergketens van de 
Hoge Atlas werkt als een magneet op wandelaars en 
bergbeklimmers uit de hele wereld.  

De betovering van de woestijn wordt gekenmerkt 
door zacht gewelfde zandduinen. Als een parelsnoer liggen witte, met massieve muren en hoge 

torens versterkte havensteden aan de Atlantische kust. Of je nu de zee, de groene dalen, de oases 
of de Koningssteden bezoekt, Marokko brengt iedere bezoeker in vervoering met zijn fascinerende  
contrasten en zijn verrukkelijke gastvrijheid! De kunst van verhalen vertellen, het musiceren en het 

kunsthandwerk behoren in Marokko tot de diepgewortelde cultuur.  
Marrakech is de grootste Berber-metropool, die met zijn labyrint van steegjes in de Medina z‟n 
Middeleeuwse structuur prachtig heeft weten te behouden.  

In de overdekte „soeks‟ verleiden ons kakelbonte artikelen. Het geschreeuw van de handelaren en 
hun klanten vormt een haast meerstemmig koor. De geuren van de Oosterse specerijen hangen 

rond de vele restaurantjes.  
Marokko is een betoverende lapjesdeken van vruchtbare en droge, van hoge en diepe, bergachtige 
en vlakke landschappen met een ongekende natuur.  

Het land vormt een brug tussen de Oriënt en Europa, tussen traditie en moderne tijd! 
 

Lezing: Reis door Groot Brittannië en Ierland 

Maandag 5 april 2021 om 14.00 uur, inschrijven voor 26 maart 2021 
Inleider: Ruud Heij 

Zachte Brexit, harde Brexit of geen Brexit, het maakt ons niets uit. Neem wel uw paraplu 
mee,want het regent nog al eens in dit land. Wij steken Het Kanaal over om een mooie reis te 

http://www.pvge-eindhoven.nl/evenementen
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maken. Het zal zeker een boeiende tocht worden langs vele bekende 
en historische plaatsen o.a. natuurlijk Londen met zijn Tower Bridge, 

de Big Ben en de regeringsgebouwen. Misschien ook even naar 
Buckingham Palace? We zullen zien. Daarna bezoeken we 

Canterbury, Stonehenge en nog vele andere bekende en onbekende 
toeristische plekjes. 
Wij brengen gedurende deze reis ook een bezoek aan Ierland. Hier 

gaan we naar The Burren, de Cliffs of Moher en we nemen ook nog 
een kijkje aan de westkust. Via de Hadrians Wall gaan we naar 
Schotland met zijn vele meren en kastelen. Natuurlijk gaan ook wij 

op zoek naar het Monster van Loch Ness. Daarna brengen wij nog 
een bezoek aan Edinburgh, de hoofdstad 

van Schotland, waar we de bezienswaardigheden van deze stad zullen bezoeken. 
Onze reis zit er dan helaas al weer op. Wij hopen dat u na deze reis weer geheel tevreden 
naar uw eigen „home‟ terug zult keren want ook hier geldt: MY HOME IS MY CASTLE !!!!! 

 

Lezing: Fascinerend Zuid-Afrika 

Maandag 10 mei 2021 om 14.00 uur, inschrijven voor 30 maart 
Inleider: Mevr. A. Wagenvoorde 

Zuid-Afrika is een heel fascinerend land met een 

grote diversiteit in natuur, cultuur en dagelijks leven. 
Het beschikt over nationale parken, wildreservaten, 

prachtige natuurgebieden, moderne steden, dorpjes 
met typisch Afrikaanse markten en stadjes met 
Oudhollandse huizen. Deze lezing neemt ons mee op 

een reis van de hoofdstad Pretoria naar het mooie 
Kaapstad. 
Uiteraard brengen we een bezoek aan bekende 

hoogtepunten, zoals de Drakensbergen en het 
Krügerpark. Een park waar de „big five‟ voorkomt: De leeuw, de buffel, het luipaard, de neushoorn 

en de Afrikaanse olifant. 
En van daar verder, naar de Blyde River Canyon. Een indrukwekkende kloof met mooie 
vergezichten. De eerste goudzoekers haalden hier grote hoeveelheden goud naar boven. 

De kleurrijke bewoners van het vredige koninkrijkje Swaziland nemen ons mee naar hun dorpje en 
laten ons genieten van hun zang. In het Hillcrest Aids Centre in de regio KwaZulu-Natal blijkt, hoe 

sterk en veerkrachtig de oma‟s hier zijn, ondanks het zware leven dat ze leiden. 
Ondertussen wordt onze gezamenlijke 
geschiedenis niet vergeten. De komst van de 

Nederlanders heeft Zuid-Afrika immers voor 
goed veranderd. De samenstelling van de 

bevolking en de introductie van de slavernij 
door de VOC zijn het gevolg van de band met 
ons land. Maar ook de taal, de wetgeving, de 

gereformeerde kerk, de introductie van de 
Islam om maar iets te noemen, dit alles heeft 
te maken met de komst van de Nederlanders. 

Op verschillende plaatsen zoals Stellenbosch 
en Kaapstad halen we dan ook herinneringen 

op aan de gezamenlijke geschiedenis. 
Na de reis langs de oost- en zuidkust van dit prachtige land eindigen we in het mooie Kaapstad. 
Van hieruit wordt o.a. nog een bezoek gebracht aan Robbeneiland. Zuid Afrika is heel uitgestrekt 

(circa 30x groter dan Nederland). 
Wat zullen we genieten van de verhalen, de mix van prachtig film- en fotomateriaal en van de 

soms sfeervolle, soms uitbundige muziek. 
(terug) 
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Op Restaurant  
Door de verlengde lockdown zijn de diners bij 

Thym Parkzicht op 2 en 3 februari helaas 
afgelast. We blijven positief gestemd en gaan er 

van uit dat de diners in de volgende maanden 
wel gewoon doorgaan. Zekerheid kan niet 
worden gegeven maar inschrijven kan wel. Als 

een activiteit alsnog wordt gecanceld wordt dit 
op onze website www.pvge-eindhoven.nl 

gemeld. Dus bij twijfel, ook als u zich gaat aanmelden, even surfen naar deze site. 

 Donderdag 11 maart, Wereldkeukens in Winkelcentrum Woensel  

 Aanvang 18.30 uur, aanmelden voor 25 februari.  
 De Chinese, Japanse, Indische, Thaise en Kantonese wok/bakplaat keuken. Alles is 
 mogelijk, wie geen kruiden eten wil, kan ook voor de Europese keuken kiezen. Koude, 

 warme, zoete gerechten, je kijkt je ogen uit! Wij mogen daar drie uren zitten. All-in met 
 drankjes € 25,50. Bij binnenkomst, met trap of lift, vooraf bij de kassa betalen. Vrij 

 parkeren na 18.00 uur.  

 Vrijdag 2 april, Eetcafé de Verlenging in het PSV-stadion.  

 Aanvang 18.30 uur, aanmelden voor 24 maart. 
 Buffet: soep, twee keuzes vlees en een keuze vis, salade, groente, friet, gebakken 
 aardappels en koffie met toetje. De soep en koffie worden aan tafel geserveerd. € 25,00 

 exclusief drankjes en koffie, inclusief parkeren. Na betaling aan het buffet uitrijkaart 
 vragen.  

 Dinsdag/woensdag 11/12 mei, aspergelunch Hof van Huijbers, Bekelaar 20, Mierlo 
 Aanvang 13.00 uur, aanmelden voor 29 april.  

 Datums kunnen nog wijzigen. Mocht er toch iets tussen komen dan kunt u dit lezen op 
 onze site: www.pvge-eindhoven.nl.   
 Een heerlijke aspergelunch, € 15,00 (oriëntatie, juiste prijs nog niet bekend) exclusief  

 drankjes. „Onderonsje met de witte dame voor samen‟: Miniaspergesoepje, salade met 
 gewokte asperges en gerookte zalm, smeersalade met asperges, courgette en druiven, 

 huisgemaakte aspergebitterbal, aspergemuffin, gekookte asperges met sausje, sneeën 
 brood en kruidenboter. Buiten op het terras van de eerste etage, met lift bereikbaar. We 
 zitten tussen de aspergevelden en de kersenboomgaard. Bij slecht weer beneden in het 

 restaurant.   

Er wordt verwacht dat u ruim op tijd aanwezig bent. Het team is al een uur van tevoren aanwezig 
om u welkom te heten. Ieder lid, ook van buiten Eindhoven, is van harte welkom!  

Aanmelden: Via website www.pvge-eindhoven.nl of e-mail: oprestaurantpvge.ehv@gmail.com.  

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 altijd 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/
http://www.pvge-eindhoven.nl/
http://www.pvge-eindhoven.nl/
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
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Reiscommissie, plannen voor 2021 

Wij, als reislustige commissie, zijn optimistisch voor het jaar 2021! We hebben concrete ideeën om 

gezamenlijk op stap te gaan. En daarbij hebben we het volgende bedacht. 

In de planning zit om op zondag 13 juni  

de Passiespelen in Tegelen te bezoeken,  
meer informatie volgt nog. 
 

 
 

 
 
 

 

In 2020 waren we erg enthousiast om op een 6-daagse trip naar Blankenberge te gaan, vol 

bijzondere excursies en daarom kiezen we ervoor om deze reis nu in september 2021 te maken. 
Het bezoek aan de Yakultfabriek en een wijnproeverij kon door Corona in 2020 niet plaatsvinden, 
maar dit jaar willen we toch graag in november die kant op gaan. We zullen veel te horen en te 

zien krijgen over het product Yakult en daarna willen we graag een wijntje gaan proeven. 
Het zou geweldig zijn als onze plannen kunnen doorgaan en we hopen op uw enthousiaste 
deelname. 

Maar we trappen af op donderdag 13 mei met een 
aspergedag. 

In het noorden van het Limburgse land bezoeken we 
Openluchtmuseum de Locht. 
Het museum geeft een beeld van het plattelandsleven in die 

regio van 1850-1950. Daarnaast wordt er in afzonderlijke 
paviljoens aandacht besteed aan ontwikkelingen in de teelt 

van asperges en champignons en van de glastuinbouw. Na de 
lunch bezoeken we een aspergeteler, waar we gaan kijken 
hoe de asperges groeien en gestoken worden. Uiteraard 

sluiten we af met een heerlijk aspergediner.  

Op de website www.pvge-eindhoven.nl vindt u onder het 
kopje „evenementen/reizen‟ meer informatie en hoe u zich 

kunt aanmelden voor het eerste uitstapje op 13 mei. 
Uiteraard is dit alles afhankelijk van de Corona-maatregelen 

die dan gelden. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
(terug) 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
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WELZIJN, WONEN, ZORG 

 
Veranderingen 2021 in financieel opzicht 
Reëel, maar cynisch bekeken 
 
Eerst moet me het allerbeste en ongetwijfeld voor ons allemaal meest 

belangrijkste nieuws na de jaarwisseling van het hart. Op weg naar een 
hopelijk meer normale en weer aaibare wereld gaan we in hopelijk 

afzienbare tijd gefaseerd de eerste inentingen krijgen tegen de voort 
etterende varianten!!   
 

Aan de financiële kant valt er helaas minder positiefs te melden in de richting van onze PVGE 
doelgroep, zoals deze niet volledige opsomming aantoont. Zeker is al wel dat er dit jaar – ondanks 
jarenlange „snoeven‟ van het kabinet – nagenoeg niets bij zal komen aan „gestegen koopkracht‟. 

 
Allemaal ietsiepietsie meer of minder 

Om te beginnen wordt de koopkracht voor de meesten met een aanvullend pensioen iets lager 
vanwege de verhoogde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Gezien de laatste 
berichten verandert het beleid rondom de rekenrente niet en kunnen we verhoging van het 

aanvullend pensioen vergeten. Aangeslotenen bij het Philipspensioenfonds kregen de laatste twee 
jaar een kleine verhoging ondanks de strenge renteregels, maar dit blijft gezien de slechte 

renteontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis dit jaar zeer waarschijnlijk buiten beeld.  
 
De AOW stijgt weliswaar licht en wel „zoveel‟ dat het praktisch niet in vatbare percentages kan 

worden uitgedrukt. Dus hierbij de concrete cijfers per categorie: 
 „Alleenstaand‟ gaat van 1176,25 naar 1195,37 euro 

 „Gehuwden‟ van 1594,42 naar 1620,74 euro. 
 

Het leven wordt evenals vrijwel elk voorgaand jaar duurder: trein, openbaar vervoer, auto (dankzij 
rijk, provincie en gemeente!) en postzegels zeker, naast zonder enige twijfel – na januari – ook 

onze dagelijkse boodschappen.  
Energie gaat de burger meer kosten, vooral gas – door netwerkbeheer – en („uiteraard‟) belasting! 
De basiszorgpremie gaat omhoog; voorzichtig werd in de laatste maanden van 2020 al gemiddeld 

60 €/jaar gesteld. Hoe dat uitpakt bij de aanvullende verzekering, de eigen bijdrage zowel als 
eigen risico is niet duidelijk en wordt enkel concreet door je eigen polis en nota goed te bekijken.  

Wel weer iets „winst‟ in de eerste belastingschijf: tot 68.507 euro gaat die naar 37,10%, dit was 
vorig jaar 37,35%. 

Ook geen belasting dit jaar over de „zuur verdiende‟ eerste 50.000 

euro per persoon aan spaargeld – vorig jaar 30.000 euro; met 
partner 100.000 euro.   
De gemeente kondigde intussen de jaarlijkse verhoging  

woonlasten – OZB (huisbezitters), heffing afvalstoffen en 
rioolbelasting – aan.  

 
Al met al 
Echt meegenieten van de „gestegen welvaart in Nederland‟ zit er dus voorlopig niet in voor deze –  

ook in financieel opzicht – nieuwe „gevarenklasse‟! 
Positief zou kunnen zijn dat we rond het midden van dit jaar mogelijk weer wat 

gezonder zijn.  
Laten we ons daar maar aan vasthouden, oké?  
 

Jan Wijers 
 

(terug) 
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Aanvulling 

De commissie Inkomen en Koopkracht van Koepel Gepensioneerden 

gebruikt al enkele jaren een intern ontwikkeld rekenmodel om achteraf of 
voorspellend en afhankelijk van het bruto inkomen de koopkracht te 

berekenen. Die is gedefinieerd als de ontwikkeling van het netto inkomen, 
na belasting en eventuele toeslagen, gerelateerd aan de inflatie.  
De laatste „voorspelling‟ ziet u in het overzicht op de website van KG, 

www.koepelgepensioneerden.nl/Koopkracht2021 
 

(terug) 

 
 
 

Steunpunt Materiële Hulpverlening 

Deze SMH-stichting is er voor alle Eindhovenaren met 
dringende financiële vragen of problemen. Er bestaat  

een nauwe samenwerking met de Gemeente. Zo heeft de gemeente de uitgifte van haar 
Noodfonds aan het SMH toevertrouwd, een strikt gescheiden fonds voor eenmalig of een beperkt 

aantal keren uitgifte van leefgeld aan mensen die aan de door het Noodfonds gestelde 
voorwaarden voldoen. 
Recent heeft de penningmeester afscheid genomen en hierbij, zie onderstaande artikel, er op 

gewezen dat ook senioren met financiële problemen welkom zijn. 
 

“Méér ouderen bereiken en helpen, die rond of onder de armoedegrens leven, dat zou 
mijn mooiste afscheid zijn van het Steunpunt Materiële Hulpverlening”.  
Meer dan zeven jaar was Peter van Eijk penningmeester van het in Eindhoven alom bekende SMH. 

Langer mag niet volgens de statuten. Bij zijn afscheid is hij trots op het geweldige werk van het 
SMH en met name op de zéér gemotiveerde vrijwilligers. Ook tijdens de moeilijke coronatijd gaan 
de activiteiten, weliswaar aangepast, gewoon door. “Dankzij de inzet van die vrijwilligers en 

natuurlijk ook de sponsoren en donateurs van het Steunpunt hebben wij in toenemende mate 
tijdelijke financiële en materiële ondersteuning kunnen verlenen. In 2019 zelfs meer dan 1000 

positief beoordeelde hulpvragen”. 
Toch neemt Peter van Eijk afscheid met een ontevreden gevoel. “Het 
werk is niet af. Wij vermoeden dat er veel ouderen zijn met 

toenemende financiële en materiële zorgen. Denk bijvoorbeeld maar 
aan de stijgende kosten voor de zorgpremie, de verhogingen van de 

eigen bijdrage in de zorg, huurverhogingen, stijgende dagelijkse 
kosten. Als je dan alleen maar een AOW-uitkering en/of een klein 
pensioen hebt, dat jaar op jaar niet verhoogd wordt, dan is de 

armoedegrens snel in zicht. Toch is het ons onvoldoende gelukt deze groep te bereiken. Terwijl wij 
er óók voor hen zijn, ook voor hen wil en moet het SMH iets betekenen”.  
Nu bij zijn afscheid doet Peter van Eijk nogmaals een dringend beroep op de ouderen, die niet of 

nauwelijks kunnen rondkomen en de mensen in hun naaste omgeving: “Ik roep hen op zich te 
melden bij het Steunpunt Materiële Hulpverlening. Wij zijn er ook voor u! En als u een oudere in 

uw omgeving kent, die hulp nodig heeft, meldt dit dan ook bij het SMH. 
Als deze oproep gevolg krijgt, dat zou voor mij het mooiste afscheidscadeau zijn”.  

Spreekuur 

Een telefonisch spreekuur is er op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10 en 12 uur, naar keuze 
telefoon: 040 2571897 of mail naar info@smh-eindhoven.nl. Voor meer informatie zie  

www.smh-eindhoven.nl. 
 
 

 
 

(terug) 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2021/01/Koopkracht2021-2020a.pdf
mailto:info@smh-eindhoven.nl
http://www.smh-eindhoven.nl/
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Belangrijke veranderingen bij Wooniezie, aanbieder van 
huurwoningen 

Seniorenwoningen in de regio Eindhoven worden door alle woningcorporaties 
aangeboden via Wooniezie. De corporaties willen het verdelen van woningen 

duidelijker en eerlijker maken en daarom zijn enkele spelregels gewijzigd. Dit is 
ingegaan op 4 januari 2021. 

 
 
Maximaal op drie woningen tegelijk reageren 

Vanaf nu kunt u nog maar op drie woningen tegelijk 
reageren en niet meer dan drie reacties tegelijk plaatsen. 

De voordelen hiervan zijn: 

 U krijgt beter inzicht in hoeveel kans u maakt op een 

woning. 
 Het proces van aanbieden gaat sneller. 

Woningzoekenden reageren gerichter op een 
advertentie waardoor er minder weigeringen zijn. 

 Omdat woningen vaak maar twee dagen op de website van Wooniezie staan blijft het 

mogelijk om snel en vaak op woningen te reageren. 
 U kunt uw reacties op woningen altijd veranderen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u ziet 

dat u weinig kans maakt of als u een meer geschikte woning ziet. 

Waarom wordt er gestopt met onbeperkt reageren? 

Mensen die een woning zoeken, gaan hierdoor gerichter reageren op woningen. Hierdoor neemt 
het aantal mensen toe dat naar een bezichtiging komt. Ook neemt hierdoor het aantal mensen toe 

dat een aangeboden woning accepteert. De corporaties van Wooniezie sluiten hiermee aan bij hoe 
de meeste andere regio‟s in Nederland werken. 

Reageren op een uitnodiging om een woning te bekijken 

Stelt u voor dat een corporatie u uitnodigt om een woning te bekijken en u reageert niet én u 
meldt zich ook niet af. Dan is dit niet eerlijk voor andere mensen die de woning ook willen en 

(nog) niet zijn uitgenodigd. Daarom moet u vanaf 4 januari 2021 altijd reageren op een 
uitnodiging. Doet u dit niet? Dan heeft dit gevolgen. 

Hoe werkt dit? 

Als u drie keer niet reageert op een uitnodiging dan kunt u tijdelijk niet meer op woningen 
reageren. Dit duurt drie maanden. Als u nog reacties op woningen hebt staan, dan kunt u die 
woningen niet meer krijgen. Na drie maanden mag u weer op woningen reageren. 

Waarom wordt dit veranderd? 
De corporaties bepaalden tot nu zelf of zij iemand tijdelijk „parkeren‟ en het systeem wordt 

aangepast. De corporatie past dit zelf aan. Het oude systeem was foutgevoelig en niet altijd even 
duidelijk. Daarom gebeurt het vanaf 4 januari 2021 automatisch. 

Bron: nieuwsbrief woonincplusvitalis 

Noot redactie 
Wie zich via Wooniezie heeft ingeschreven voor een huurhuis en met vragen blijft zitten, wordt 

aangeraden om in te loggen op de website en kan dan nog bij eventuele vragen contact opnemen. 
Is Wooniezie u onbekend en bent u van plan om te gaan huren? Kijk dan op de site 
www.wooniezie.nl.  

 
 
 

 
 

(terug) 

http://www.wooniezie.nl/
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Veranderingen in de Wlz en beschermd wonen 

Het CAK, verantwoordelijk voor de inning van eigen bijdrages Wmo en Wlz, heeft per 1 januari 

2021 enkele veranderingen doorgevoerd. Het betreft: 
 Berekening eigen bijdrage Wlz 

 Wachten op een plek in een zorginstelling 

 Toegang voor GGZ cliënten tot de Wlz 

Eigen bijdrage Wlz in 2021 

 Het CAK berekent de eigen bijdrage voor 2021 met het inkomen en eventuele vermogen van 2019. 
De Belastingdienst geeft het inkomen en vermogen aan het CAK door. 

 In 2021 telt vermogen (zoals spaargeld) tot € 30.360 per persoon niet mee voor de eigen bijdrage. 

Dit noemen ze het „heffingsvrij vermogen‟. 
 Het vermogen boven € 30.360 telt wel mee voor de eigen bijdrage. Dit noemen ze de „grondslag 

sparen en beleggen‟. In 2021 telt 4% van de grondslag sparen en beleggen mee voor de eigen 
bijdrage. U vindt de grondslag sparen en beleggen op de aangifte inkomstenbelasting 2019. 
Met de rekenhulp van het CAK, www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp kunt u zelf 

een proefberekening maken. 
Wachten op plek in zorginstelling 
Vanaf 2021 kunnen mensen met een volledig pakket thuis (VPT) of modulair 

pakket thuis (MPT) ook in het ziekenhuis wachten op een plek in een 
zorginstelling. Nu kan dat alleen met een indicatie voor zorg in een instelling. 

GGZ Wonen: toegang tot de Wlz 
GGZ-cliënten die blijvend toezicht of 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben (GGZ Wonen), 
krijgen vanaf 2021 toegang tot de Wlz. Hun zorg is daarmee voor de lange termijn geregeld. Zij 

hoeven deze dan niet meer bij de gemeente of zorgverzekeraar aan te vragen. Bron: Nieuwsbrief 
Woonincplusvitalis 

(terug) 
 

Bewegen als „t effe kan! 
Vooral alledaagse bewegingen – waarmee je op een plezierige 
manier spieren en gewrichten losmaakt door ze iedere dag 

regelmatig zo‟n half uurtje (licht) te belasten – zijn waardevol. Dat 
kan tot op late leeftijd eenvoudigweg door te wandelen en 
tuinieren, te tennissen en ook golf te spelen, fietsen en fitness. 

Zwemmend maakt je spieren ook wel degelijk los, maar, doordat je 
lichaam min of meer drijft – in hopelijk lekker warm  water – belast 

het je lichaam wel minder.  

Bij alles geldt: luister naar je lichaam en voer dat langzaam op, 
waarbij een rustpauze weinig kwaad kan. Bij veel activiteiten is een 

juiste houding verstandig: houdt je rug recht en de knieën iets gebogen. 

Voor de „losse‟ momenten in deze tijd iets extra‟s, steeds 5 of 10 keer: 
 Bij het haren kammen plat op je voeten staan, dan naar 

voren op je tenen en vervolgens de hakken weer op de 

grond. 
 Opstaan en weer gaan zitten, zonder je handen te 

gebruiken. 
  Goed recht zittend in de stoel je ene been strekken, even 

omhoog houden en dan met de andere. 
 Plat gaan liggen op de grond, knieën optrekken tot je voeten plat staan, bekken omhoog 

drukken, even vasthouden en weer loslaten 
 Succes ermee, je zult zien: het helpt wel degelijk! 

JW  
(terug) 

http://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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Maatschappelijke ontwikkelingen 

Onze pensioenen 

Bij de komende verkiezingen lijkt dit geen belangrijk thema te 
worden en ook op tv is het een onderwerp dat nauwelijks aandacht 

krijgt. Zo nu en dan mag Koolmees vertellen hoe moeilijk we er 
voorstaan en heeft als presentje – in het vooruitzicht van de 
verkiezingen – de dekkingsgraad op 90% gehouden zodat een 

mogelijke verlaging in dit jaar voor de meesten onder ons achterwege blijft. 

Er is op 10 februari uitspraak gedaan over de rechtszaak, aangespannen door KBO-Brabant c.s., 

over de renteregels die in strijd zouden zijn met Europese IORP-regels. Hier volgt wat KBO-
Brabant daarover zegt: 
“De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en Stichting Pensioen Behoud wél ontvankelijk zijn in hun 

collectieve vordering, terwijl de Staat dat betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische 
hindernis genomen. Op een aantal essentiële punten hebben eisers gelijk gekregen van de 

rechtbank. Het meest belangrijke is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 
15 van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent 
dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen onder het 

strenge kader van de regering en zij dus niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de 
zware buffereisen. Hoewel het daarom onbegrijpelijk is dat de 
rechtbank uiteindelijk de vordering van KBO-Brabant en Stichting 

Pensioen Behoud heeft afgewezen, bevat de uitspraak voldoende 
concrete handvatten voor eisers en hun advocaten voor het in hoger 

beroep voortzetten van de procedure.” 
Vooralsnog een teleurstellend resultaat. Het wordt tijd om tot hardere 
acties over te gaan en de verkiezingstijd leent zich daar uitstekend 

voor. We wachten vervolgacties van gepensioneerden organisaties af. 
 

Voortgang nieuw pensioenstelsel 
Voor de uitwerking van het pensioenakkoord is ook een belangrijke fase ingetreden. De planning is 
dat voor de zomervakantie alle details geregeld moeten zijn. De KG (Koepel Gepensioneerden) 

doet mee via een adviescommissie waarin ook ANBO, KBO-Brabant en KBO-PCOB  
vertegenwoordigd zijn 

Er is door de KG c.s. een pakket voorstellen op tafel gelegd maar die zijn lang niet allemaal 
gehonoreerd en of het allemaal goed komt is de vraag. De KG is somber gestemd en acties 
worden overwogen. In de KG-nieuwsbrief van 23 januari wordt de stand van zaken uitgebreid 

toegelicht. U kunt die vinden op de site van de PVGE: www.pvge.nl.   
Hier volgen enkele citaten uit het genoemde artikel: 

 De uiteindelijke wetgeving vindt plaats in het parlement. Met deze kanttekening dat er een 

risico is dat na de verkiezingen achter gesloten deuren, zonder een discussie met het veld 
daarover, een regeerakkoord wordt gesloten waaraan de coalitiepartners vervolgens 

vastgeklonken zijn. 

 Inmiddels is wel gebleken dat het onderwerp „pensioen‟ erg ingewikkeld is en dat de 

belangstelling ervoor en de kennis erover bij veel politici, ondanks allerlei opvattingen 
erover, niet groot is. Misschien dat er daarom in de partijprogramma‟s zo weinig aandacht 

voor het onderwerp „pensioen‟ is. 

 Grote kortingsdreigingen in de komende jaren  

Ook al zijn de premies verhoogd, ook de komende jaren 
zal sprake zijn van een te lage premiedekkingsgraad (70 

tot 75%). Dat betekent ook de komende jaren dat binnen 
het collectieve pensioenvermogen veel geld van oud naar 
jong blijft vloeien. Weliswaar mogen we nu rekenen met 

een dekkingsgraad van 90%, maar het verschil is nog 
steeds 15%. En veel pensioenfondsen zitten daar nu  

http://www.pvge.nl/
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nauwelijks boven en zullen daar weer onder gaan zakken. Daar komt bij dat minister  
Koolmees (en de sociale partners hebben zich daar ook toe laten verleiden) vindt dat er 

gewerkt moet blijven worden binnen de regels van het huidige (aan vervanging toe zijnde) 
FTK. En dus dreigen er grote kortingen. 

 Acties 
De KG gaat een internet verkiezingsbijeenkomst organiseren, waarbij ze relevante politici 

zullen uitdagen om antwoorden te geven op voor ons prangende vragen, zodat ze kunnen 
publiceren waar de partijen staan. De Koepel Gepensioneerden is ook een hoeveelheid 
radiospotjes met waarschuwingen aan het voorbereiden. De vraag staat nog uit bij de 

collega-organisaties of ze mee willen doen.  

 Datzelfde betreft onze voorbereidingen om, als het nodig is, de rechter op te zoeken, 

waarbij het eigendomsrecht uitgangspunt is en toetsing zal plaatsvinden op de ten 
onrechte veroorzaakte, niet proportionele schade op weg naar het nieuwe pensioenstelsel 

(dat veranderd is uit erkenning dat het oude is vastgelopen). 

 
 

Ons zorgstelsel 
De verwachting is dat dit – in tegenstelling tot het 
pensioenstelsel – wel een belangrijk thema wordt bij de 

verkiezingen. Het gaat dan vooral over de marktwerking en 
alles wat daarmee samenhangt. Dit is rond 2008 ingevoerd 
maar iedereen is het er nu over eens dat dit – mede door 

opgedane ervaringen tijdens de coronapandemie – te ver is 
doorgeschoten. Hoe het dan wel moet? Daar zijn de  
meningen over verdeeld. Dat 

zorgverzekeraars minder macht moeten krijgen komt vooral terug bij SP – 
altijd voorstander geweest van een nationaal zorgsysteem – PvdA, 

GroenLinks, CDA en D66. Iedereen heeft zo zijn eigen nuancering en dat 
was natuurlijk ook te verwachten. Blijf de plannen van alle partijen in pers 
en media maar goed volgen als de toekomst van ons zorgstelsel voor u 

hoge prioriteit heeft! 
 

Jan Peerlings 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(terug) 
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INGEZONDEN 

Digitaal PCC alfabet 

Test uw kennis van de symbolen op het Internet: 

Schoon in coronatijd 

Wat te doen om ook in huis voldoende beschermd te blijven is 
voor velen niet echt duidelijk. Altijd goed je handen wassen – 

zodra je binnenkomt – staat uiteraard voorop in het rijtje.  
Extra maatregelen hangen vanzelfsprekend voornamelijk ervan af 

of er mensen van buitenaf bij je binnen zijn geweest.  
Evenals vroeger is het verstandig die zaken – die veel aangeraakt 
worden – regelmatig te reinigen. Denk daarbij aan deur- en 

lichtknoppen, alle mogelijke klinken en schakelaars, kranen, trapleuningen en alles op het toilet. 
Daarvoor werkt – zoals de praktijk heeft bewezen – een gangbare zeep, afwasmiddel, groene 

zeep, een allesreiniger, of een reinigings- of microvezeldoekje evengoed als speciaal aangeprezen 
schoonmiddelen.  
Ontsmetten of desinfecteren heeft eerst zin al het betreffende vlak schoon is gemaakt. 

Alle elektronische apparaten als smartphone, laptop, muis en toetsenbord en afstandsbedieningen 
schoonblazen of borstelen, of met microvezeldoek, zeker niet natmaken hoor!  

Laat spullen die afgeleverd worden – al of niet via de brievenbus – gewoon een tijdje liggen, 
zonder ze aan te raken. De kans op besmetting is blijkbaar klein, maar kort na ontvangst niet 
direct uit te sluiten. 

JW 
(terug) 
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Apollo  
In de Griekse mythologie - eigenlijk Apollon geheten – is Apollo de god van de 

zon, muziek, geneeskunde, poëzie en schone kunsten. De god werd geboren uit 
Zeus en Leto (godin van de duistere nachten). Hij behoort tot de Olympische 

goden die de berg Olympus als hun woonplaats hebben. 
Apollo had niet te klagen over offers. Uit de hele Griekse mythologie was de 
Zonnegod de meest vereerde god, die stond voor velen symbool voor 

redelijkheid en rationeel denken. 

Geboorte 

Hera was woest toen ze merkte dat haar man Zeus liefde voelde voor de godin Leto. Ze verbande 
de godin daarom naar de aarde en verklaarde dat iedere sterveling die medelijden met haar zou 
hebben daarmee haar eeuwige toorn over zich afriep. Na vele omzwervingen belandde Leto met 

behulp van Poseidon op het eiland Delos. De zeegod bracht haar naar het eiland door een dolfijn 
te sturen waarop ze kon zitten. Speciaal voor Leto had Poseidon het eiland Delus vanuit de diepte 

van de zee naar boven geroepen. Op dit eiland bezocht Zeus haar. Hij schonk haar de tweeling 
Apollo en Artemis (Diana). Ze werden respectievelijk de goden van de zon en de maan. 

Na zijn geboorte schonk de godin Themis de pasgeborene nectar en ambrozijn. 

Apollo zou daarop onmiddellijk zijn uitgegroeid tot een schone en sterke jongeling en 
uitgeroepen hebben: “De citer zal mij dierbaar zijn en de boog, en aan de mensen 
zal ik de onbedrieglijke wil van Zeus verkondigen.” 

Onder de mannelijke goden was Apollo – op Zeus na – de belangrijkste. Vaak trad hij 
op als woordvoerder van de oppergod. De laurier, zwaan en dolfijn zijn aan Apollo 

gewijd. Op afbeeldingen is Apollo meestal met zijn boog te zien. Zijn pijlen miste 
nooit en hij bestreed er geregeld de overmoedigen mee. 

Orakel 

Er zijn zeker vijf tempels voor Apollo gebouwd. De belangrijkste stond in Delphi. 
Deze werd beroemd vanwege haar orakel. Dat werd op last van keizer Theodosius in 

het jaar 394 na Christus gesloten. Momenteel is alleen nog een ruïne te zien. De vloer en zes 
pilaren zijn overeind gebleven. 
In de zogenaamde Apollo-tempel van Delphi gaf de priesteres Pythia woorden van Apollo door. Hij 

zou het orakel van Delphi hebben veroverd door de draak Python te verslaan, het belangrijkste 
orakel van Griekenland.  
Bron: internet 
 

(terug) 

 
 

Moet je voor de aardigheid ook „ns over nadenken!! 

Tussen „Kunst & Pup‟ 
Eigenlijk leven we teveel in een standaard patroontje, ook nu de 

wereld als het ware „op slot‟ zit. Of misschien is dit verkeerd gezegd: 
we wachten op deze leeftijd dikwijls lekker af wat ons overkomt en 
vinden dat meestal wel goed uitkomen; waar of niet? 

Af en toe zou je daar van af moeten wijken en zoals eerder gesteld in 
EA! – „ns meer „out-of-the-box‟ (nee je leest goed: niet op z‟n Brabants 

„uit de boks‟) – gaan denken! 
Gegarandeerd dat je een „anders dan anders‟ kijk op deze wereld 
krijgt. 

Ga bijvoorbeeld spontaan weer meer lezen, of je opnieuw in muziek verdiepen of je meer op 
handige communicatie-apparaten in huis richten? Sommige nieuwe activiteiten moet je wel 

overwogen doen.  
De twee betrekkelijk willekeurige voorbeelden hieronder laten uiteenlopende bezigheden uit de 
dagelijkse leven zien. Zoiets willen we eigenlijk vandaag de dag toch allemaal wel, hè? 

https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2007/10/apollo.jpg
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2007/10/apollo.jpg
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2007/10/apollo.jpg
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Artistiek een weg zoeken 
Had je altijd al willen tekenen of schilderen: kies dan eerst je eigen medium uit. Er zijn 

tegenwoordig ontelbare methodes om iets uit te beelden. 
Echt schilderen – eventueel met begeleiding – is mooi om mee te starten (kan in de Lievendaal 

straks weer!).  
Het aparte is vandaag de dag, dat in veel gevallen via YouTube – ook nog – een „handleiding‟ te 
vinden is of dat een andere hobbyist je in een filmpje goed voordoet hoe en waarmee te beginnen. 

Let wel op: alleen dat allemaal bekijken gaat je gegarandeerd heel wat – best interessante en 
leerzame – uurtjes kosten! 

Vrijwel altijd begin je met een kleine ronde of 

rechthoekig drager van zelf gekozen grootte met er 
omheen gespannen stof. Een hardere, platte onderlaag 

(board) kan evengoed, wel beiden vooraf 
voorbehandelen. Kies vervolgens of je wilt werken met 
als medium tubes, vierkante wasblokjes of – altijd licht 

te verdunnen – verf in kleine potjes bij bijvoorbeeld iets 
relatief nieuws als „acryl pouring‟ en probeer dat „ns uit. 

Eerst breng je daarbij een witte onderlaag aan waarover 
je naar wens sporen van drie, vier of vijf kleuren in 
patroontjes uitschenkt. Die lopen op natuurlijke wijze in 

elkaar over op de witte deklaag door de basis te 
kantelen en te draaien.  Daarover kun je vervolgens naar wens sporen van 3, 4 of 5 kleuren in 

patroontjes uitschenken en ook die laten uitvloeien. Door de verf plaatselijk – met een fijn straaltje 
lucht te verplaatsen via iets simpels als een rietje of met de föhn op de fijnste stand met een spits 
mondstukje, een flexibele of houten spatel, of ander schildersgereedschap zoals een fijne kwast, 

zijn speciale effecten aan te brengen. De verf moet in die tijd niet te snel drogen. 
Dat is – als het ware – zoals de promotors ervan vertellen: “Pour your hearth out”! 
Wil je zo‟n eenmalig kunststukje echt houden, zet er dan een dun vernislaagje als bescherming 

overheen. 
Al met al sta je op het eind versteld van het resultaat, kijk hier maar eens?!?!  

Een puppy als maat  
Meer ingrijpend is de overweging om een hond als je maatje te kiezen, 
bijvoorbeeld als het „nest‟ thuis is leeggelopen. Dat in plaats van – nu of 

straks – een robotje? Honden en mensen horen al heel lang als buddy 
bij elkaar. 

Die „realiteitscheck‟ kan „ouderwetse gezelligheid‟ terugbrengen en je – 
minstens zo belangrijk – in beweging houden. Bovendien ontmoet je 
daardoor iedere dag nieuwe mensen en hun trouwe viervoeters, in deze 

tijd best fijn om zo contact te hebben met anderen in de frisse 
buitenlucht. Dat bewijzen deze ervaringen rondom het omgaan met  
een pup in coronatijd.  

In het begin was het even wennen, dat er steeds een klein wollig 
bolletje achter je aan huppelt. Daar komt bij dat het een jaar geleden 

amper voor te stellen was hoe anders je dagelijkse routine er nu uit zou 
zien. De puppy-cursus – voor de lockdown – gaf een aantal goede 
handvatten om met haar om te gaan en op te voeden, want zelfs als 

baasje heb je wel een beetje leiding nodig. 
Mimi zit intussen midden in de puberteit, is haar melktandjes kwijt en 

groeit hormonaal gezien uit tot een echt teefje, wat niet direct gaat 
zonder slag of stoot. Ze was eigenlijk heel snel zindelijk en wil nu om 
de haverklap naar de tuin. Drie keer per dag een wandeling in het park  

maken vindt ze eveneens echt heel leuk. Zo wil een puppy in de  
puberteit ondermeer veel aandacht en vaak spelen. Dat is heel vermoeiend voor een 65-plusser 
maar “we zullen doorgaan”. 



22 

 

Ze geeft immers zoveel liefde en is altijd blij je te zien. Al ben je maar 
15 minuten weg geweest, de begroeting is alsof het een week was!  

Mimi is een slimme „boomertje‟ en leert heel snel. Aangezien ze ook 
veel kattenkwaad uithaalt, is het verstandig haar goed in de gaten te 

houden; voor je ‟t weet heeft ze spulletjes uit je tas of alles van de 
koffietafel geritseld. Welk gedrag kun je negeren en wanneer moet er 
worden ingegrepen? Als baasje streef je er toch niet naar een 

politieagent, maar een vriend van je hond te worden! 

Jo & Jan 
(terug) 

 
 

 
Plaatjes met praatjes 

Ik had een uur met mijn vader op de bank gezeten, omdat hij wat geld 
moest overmaken. Ik kon het niet laten en vroeg …: “Papa, waarom 
activeren we uw internetbankieren niet?” 

“Waarom zou ik dan doen?” vroeg hij … 
“Nou, dan hoef je hier geen uur door te brengen voor zaken als vervoer. 

U kunt zelfs online uw boodschappen doen. Alles zal zo gemakkelijk 
zijn!” 
Ik was zo opgewonden om hem de wereld van internetbankieren te 

introduceren. 
Hij vroeg: “Als ik dat doe, hoef ik het huis niet uit?” 

“Ja, ja”! zei ik. Ik vertelde hem hoe zelfs kruidenierswaren nu aan de deur kunnen worden bezorgd 

en hoe supermarkten alles bezorgen! 
Zijn antwoord verbijsterde me. 

Hij zei: “Sinds ik vandaag bij deze bank ben gekomen, heb ik vier van mijn vrienden ontmoet en ik 
heb een tijdje gepraat met het personeel dat me inmiddels heel goed kent. 
Je weet dat ik alleen ben … dit is wat ik nodig heb! Ik maak me graag klaar en kom naar de bank. 

Ik heb tijd genoeg, het is de fysieke aanraking waar ik naar verlang. 
Twee jaar geleden werd ik ziek. De winkeleigenaar van wie ik fruit koop, kwam naar me toe en zat 

aan mijn bed en huilde. 
Toen je moeder een paar jaar geleden viel tijdens haar ochtendwandeling, zag onze plaatselijke 
kruidenier haar en haalde onmiddellijk zijn auto om haar naar huis te brengen, omdat hij weet 

waar ik woon. 
Zou ik die „menselijke‟ aanraking hebben als alles online zou gaat gebeuren komen? 

Waarom zou ik willen dat alles aan mij geleverd wordt en mij dwingen om alleen met mijn 
computer te communiceren? 
Ik ken graag de persoon met wie ik te maken heb en niet alleen de „verkoper‟. Het creëert relaties 

van relaties. Leveren online supermarkten dit allemaal ook? 
Technologie is geen leven …! 
Tijd doorbrengen met mensen, … niet met apparaten, dat is leven! 

Wat is echt belangrijk”? 

Bron: Internet 
 
 
 

 
 

 
 
 

(terug) 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

In deze rubriek verwijzen we u naar informatie op allerlei gebied waar u mogelijk belangstelling 
voor kunt hebben. Het betreft maatschappelijk gerelateerde onderwerpen zoals pensioenen, 
belastingen, zorgvoorziening. 

Via links wordt u verbonden met sites waar u meer inhoudelijke informatie kunt vinden. 
Deze rubriek blijft in iedere editie hetzelfde, 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, mantelzorgondersteuning en 
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: www.ikwoonleefzorg.nl. 

Pensioen en zorgontwikkelingen 

Landelijke organisaties van gepensioneerden zoals de 
KG (Koepel Gepensioneerden) – hierbij zijn wij via de 
FPVG aangesloten – houden ons middels 

nieuwsbrieven op de hoogte van landelijke 
ontwikkelingen. De meest recente nieuwsbrieven staan op de website www.pvge.nl onder 

actualiteiten. 

 

 

PC alfabet 
a. Apple 

b. Bluetooth 

c. Chat 

d. Download 

e. E-mail 

f. Facebook 

g. Google 

h. Hewlett Packard 

i. I-Phone 

j. Java 

k. Kingston 

l. Laptop 

m. Messenger 

n. Nero 

o. Orkut 

p. Picassa 

q. Quick Heal 

r. Ram 

s. Server 

t. Twitter 

u. USB 

v. Vista 

w. WiFi 

x. XP 

y. You Tube 

z. Zorphia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(terug) 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
http://www.ikwoonleefzorg.nl/
http://www.pvge.nl/
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Ingezonden winterse beelden, heel Brabant kleurt wit, code geel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(terug) 


