
 

 

     PVGE-Eindhoven 

 
 

April 2021             EindhovenActueel! EA!nr.2 

Nog even op de tanden bijten! 

 

VAN DE REDACTIE 

Kijk je naar buiten dan begint de lente al heel 

zichtbaar te worden. De eerste bloemetjes en 
bloesems vrolijken de natuur op en zelfs de eerste, 
voorzichtige „zomerse‟ dagen waren puur genieten. 

Daartegenover staat de onzekerheid over alles wat op 
ons afkomt. Door de nog steeds voortdurende 

lockdown blijft het uitgaansleven sterk beperkt wat 
heeft zijn weerslag op alle activiteiten die de PVGE 
organiseert. Sociale contacten zijn voor ons heel erg 

belangrijk, het gemis ervan ervaren we elk dag. Laten 
we hopen dat het nu de langste tijd geduurd heeft en 

we binnenkort weer vol enthousiasme onze oude vrienden kunnen ontmoeten in onze clubs en bij 
andere activiteiten binnen de PVGE. Waar of niet, we zijn er allemaal aan toe!  
Helaas zal het zeker nog tot eind april duren voordat we elkaar echt weer kunnen ontmoeten en 

gaan diverse geplande activiteiten als van de evenementencommissie en het team van Op 
Restaurant in april niet door. Voor de activiteiten vanaf mei kunt u zich al vast opgeven, uiteraard 
onder voorbehoud. Mochten die niet doorgaan dan staan ze vermeld op onze website 

www.pvge-eindhoven.nl.  

Het nu weer voltallig bestuur en de PR&C-commissie staan te trappelen om de PVGE te promoten 

door het zoeken en activeren van in- en externe contacten. Aan de voorbereiding is intussen online 
begonnen, alhoewel voor een echte start eigenlijk persoonlijke contacten essentieel zijn. Daar 
hoeft echter nu even niet op worden gewacht. Onze nieuwe bestuursleden, Sjoerd Sjoerdsma als 

nieuwe voorzitter, Kees Blokker belangenbehartiging en Jos van den Hurk clubcoördinator stellen 
zich persoonlijk voor in deze EA!  

In deze EA! vrijwel geen clubnieuws, begrijpelijk in deze tijd. Iedere club houdt uiteraard haar 
eigen leden rechtstreeks op de hoogte mocht er iets te melden zijn. Naast de reeds genoemde 
onderwerpen hebben we enkele frivole thema's verzameld om de saaie tijd enigszins te doen 

vergeten.  

Veel leesplezier!  
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).  

http://www.pvge-eindhoven.nl/
https://eindhoven.pvge.nl/
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clubcoördinatie, stelt zich voor 
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 PCC Nieuws 
 

Evenementen/activiteiten  
 Lezingen over Zuid-Afrika en Alaska/Patagonië 
 Op Restaurant, de diners in mei en juni 

 
Welzijn, wonen, zorg 

 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 De mantelzorgmakelaar, wat kan die voor u doen? 
 Mantelzorgwoning, een optie voor wie de ruimte heeft 
 Webinar Vitalis over zorg, wonen, welzijn 

 Automaatje óók voor coronaprik halen 
 
Ingezonden  

 Coronaprik ervaringen 
 Waar komt de paashaas vandaan? 
 Spreekwoordentest 
 Hersenkraker 
 Vreemde wereld van kort geleden 
 Griekse mythologie, deze keer over Persephone 
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 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.   
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AGENDA 

 
 
10-05-2021  Lezing over Zuid-Afrika, De Lievendaal   14.00 uur 

13-05-2021  Aspergetocht naar Melderslo     09.00 uur 
13/14-05-2021 Op Restaurant, Aspergelunch, Hof van Huijbers  13.30 uur 

03-06-2021  Op Restaurant, Thym Parkzicht    18.30 uur  
14-06-202  Lezing over Alaska/Patagonië, De Lievendaal  14.00 uur 
01-07-2021  Op Restaurant, d'n Hut, Wintelre    18.30 uur 

 
 

 

WIST U DAT?...EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN 
 
Wist U dat ….? 

Deze keer over landen:  
 Er 196 landen in de wereld zijn. Dit zijn onafhankelijke 

erkende landen. 
 De evenaar door 13 landen loopt. 

 San Marino de oudste staat in de wereld is 
 Canada het land is met de meeste meren. Het heeft er meer 

dan drie miljoen. 
 Er landen zijn zonder rivieren o.a. Saudie Arabië, Qatar, 

Oman, Maledieven en de Bahama‟s. 
 China geen tijdzones heeft. 

 

Bron: www.natuurlijkmeertalig.nl   
 
 

 
 

PCC Weetje, wat te doen als …..? 

Vier mensen zitten in een auto. Onder het rijden stopt ie zomaar ineens. Ook wil hij niet meer 

starten.  
De eerste passagier zegt: “zet „m in de 2 en probeer nog 
eens”: niks.  

De tweede stapt uit, tuurt wat onder de motorkap, 
rommelt wat en zegt dan probeer het maar opnieuw. 
Wat denk je: niks, nada.  

De derde stapt uit, loopt rond de auto, schopt tegen de 
banden, duwt hem zowat een meter vooruit en zegt: 

“hup, nog eens proberen“. Maar weer niks hoor!  
De vierde bijrijder zegt: “Oké, dan maar allemaal 
uitstappen, de autosleutel meenemen en de deur 

dichtgooien”. Vervolgens telt hij tot 10 en zegt: 
“instappen maar en rijden”! En ja, de auto start. “Hoe 

kan dat nou?”, vraagt de rest.  
“O”, zegt hij: “Ik volg gewoon de Windows-methode: als je computer het niet meer doet: zet hem 
helemaal af, wacht 10 seconden, start hem opnieuw op en – je zult zien – hij doet het weer”!!!! 

 
(terug) 

http://www.natuurlijkmeertalig.nl/
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Verhaal: de Visser 

Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een pijp 

roken. “Waarom ben je niet aan het vissen?”, vroeg de fabriekseigenaar. 
“Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor 

vandaag”, zei de visser. 
“Waarom vang je er niet nog een paar?” 
“Wat zou ik er mee moeten?”  
“Je zou geld kunnen verdienen”, luidde het 
antwoord. “Daarmee zou je een motor op je 

boot kunnen laten monteren om verder de zee 
op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je 
genoeg verdienen om nylon netten te kopen en 

die zouden je nog meer vis en meer geld 
opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben 

om twee boten te bezitten… Misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn net als ik”. 
“Wat zou ik dan doen?”, vroeg de visser.  
“Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten”. 

“En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?”, antwoordde de visser.  
 
 
Leesclubje 

Om gecultiveerd te wezen 
Heb ik altijd veel gelezen. 
Elke avond van de week  

En op zondag, na de preek. 
Marsman, Mulisch, Claus en Reve, 
Alles wat werd uitgegeven. 

 
In „De Literaire Kring‟ 

Oogstte ik bewondering 
Voor mijn brede expertise, 
Weergaloze analyse,  

Evenwichtig en prudent, 
To the point en coherent. 

 
Nu ik, uit een database, 
Nog alleen recensies lees, 

Met verhaallijn en citaten,  
Weet ik nog steeds mee te praten. 
En dat heeft mij uiteraard, 

Al veel tijd en geld bespaard! 
 

Joop Glasbergen. Plezierverzen Torenhaan 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
(terug) 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
Woord van de (nieuwe) voorzitter 

Begin februari ben ik aangetreden als voorzitter PVGE-Eindhoven als 
opvolger van Wim Kemps. Ik ben Sjoerd Sjoerdsma, net in de AOW en met 
pensioen, pas gestopt, na 37 jaar, met werken bij Philips, in verschillende 

bedrijfsonderdelen die nu lang niet allemaal meer Philips zijn maar 
bijvoorbeeld Signify. Ik heb twee volwassen kinderen en een vriendin, die 

bij Den Bosch woont. 
Met mijn pensioen kwam de vrijheid om het leven opnieuw in te richten en 
PVGE leek mij een fijne vereniging: mooie activiteiten waar je aan kan 

deelnemen én helpen organiseren. Beide vind ik leuk! 
Ik ben nieuw in de vereniging en in deze functie, dus ik ga nu eerst een 
ronde maken langs de clubs om te leren wat daar leeft en waar we als 

bestuur kunnen bijdragen. Dus ik hoop in een volgend 'Woord van de voorzitter' daarover te 
kunnen vertellen. 

Verder ben ik al begonnen om kennis te maken met 'de Koepel', onze samenwerking met de 
zusterverenigingen in de regio Eindhoven, en de 'Federatie' die ons landelijk vertegenwoordigt 
naar Pensioenfonds en andere organen.  

Ik kan niet wachten tot de dreiging van Corona is afgenomen en we weer als vereniging in alle 
clubs volop actief kunnen worden. Nu kunnen we alleen nog online activiteiten ondernemen, zoals 

laatst een lezing over Marokko en eerder natuurlijk ook de Algemene Leden Vergadering. Onze 
nieuwjaarsborrel hebben we helaas moeten overslaan dit jaar.  
Terwijl de clubs worstelen met wat kan en niet kan in tijden van Corona, gaat gelukkig wel onze 

steun naar onze leden in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning gewoon door: in 
het ED van 10 maart heeft u kunnen lezen over een goed voorbeeld daarvan. 

Rest mij Wim te bedanken voor zijn 11 jaren de PVGE kar trekken, de ALV heeft hem op 
voordracht van het bestuur benoemd tot lid van verdienste voor alles wat hij heeft gedaan en 
verder geholpen.  

Ik mag nu, samen met alle andere vrijwilligers binnen de vereniging en de clubs, helpen om door 
onze vereniging nog meer gezelligheid, activiteit en steun te geven aan onze leden; en ik heb er 
zin in! Hopelijk tot spoedig ziens. 

Sjoerd Sjoerdsma 
 

Kees Blokker, bestuurslid belangenbehartiging, stelt zich voor 

Met plezier voldoe ik aan het verzoek van de redactie mij, als nieuw 
bestuurslid van PVGE-Eindhoven, voor te stellen. 
Tot aan mijn vervroegde pensionering ben ik bij Philips Lighting in de 

bedrijfsmechanisatie in verschillende fabrieken werkzaam geweest. De 
laatste was in Roosendaal. Ik was daar als projectleider betrokken bij de 

bouw van machines voor de productie van TL-lampen. 
Na mijn afscheid bij Philips ben ik nog een jaar op part time basis 
werkzaam geweest bij Océ Van de Grinten in Venlo. 

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ben ik actief 
geworden als VOA (Vrijwillig Ouderen Adviseur). De gezamenlijke 

ouderenbonden hebben daarvoor een opleidingsprogramma, waaraan ik 
heb deelgenomen. Als vrijwilliger bij de Stichting OVO heb ik in 2011 een start gemaakt met het 
bezoeken van de leden van ouderenbonden met een leeftijd van 80 jaar en ouder. Drie jaar later 

voorafgaande aan de komst van de nieuwe Wmo-wet heb ik meegedaan met de opleiding als 
cliëntondersteuner Wmo. 
In 2016 nam ik plaats in bestuur van Stichting OVO. Ik zou mij vooral richten op de innovatie, die 

volop aanwezig was met het doel ouderen langer thuis te laten wonen. Hiervoor bleek minder tijd 
beschikbaar dan ik had verwacht. 
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Eind 2017 wijzigde de gemeente Eindhoven het beleid rond de huishoudelijke ondersteuning. Een 
schoon en leefbaar huis was het doel van het nieuwe beleid. Daarmee kwam een eind aan de 
indicaties in uren. Het werd een heel druk jaar voor de cliëntondersteuners met een geweldig 

succes bij de rechtbank in den Bosch als resultaat. 
De rechtbank stelde de ouderen in het gelijk en gelaste de gemeente haar beleid aan te passen. 

De ouderen, die geen bezwaar hebben gemaakt, hebben 8 uur extra hulp per jaar gekregen voor 
het uitvoeren van schoonmaakklusjes, die niet wekelijks gedaan hoeven te worden. Dankzij de 
uitspraak van de rechter is het beleid van de gemeente eind 2019 herzien. De cliënten ontvangen 

weer een indicatie in uren en mogen met hun hulp zelf afspreken wat er gedaan moet worden.  
De Stichting OVO is in zwaar weer terecht gekomen. Haar subsidie is gedecimeerd. Aan 
projectvoorstellen vanuit OVO wil de gemeente geen medewerking verlenen. De activiteiten van 

OVO zijn inmiddels gestopt. Daarmee kwam een eind aan de mogelijkheid van de PVGE om de 
belangenbehartiging van haar leden aan OVO toe te vertrouwen. De belangenbehartiging wordt 

nu door de PVGE-Eindhoven zelf ter hand genomen. Ik verheug mij om vanuit het bestuur deze 
taak te realiseren. Hulp bij het belasting invullen is een service waar jaarlijks vele honderden 
leden gebruik van maken. Vanuit het bestuur zal ik ook met deze groep contact onderhouden en 

binnen het bestuur verslag doen van de resultaten. 

Kees Blokker 
 
 
Jos van den Hurk stelt zich voor als bestuurslid clubcoördinator 

Van de redactie van EindhovenActueel! ontving ik een uitnodiging om mij 
als nieuw lid van het bestuur voor te stellen in de uitgave van april. En 

waar begin je dan met zo'n presentatie? Wat wil men over je weten en 
hoe ben je in deze positie terecht gekomen. 
 
Om te beginnen kan ik zeggen dat me dit is overkomen. Enkele jaren 
geleden werd ik via contacten met vrienden lid van de tennisclub 'NogFit'. 

En om daarvan lid te worden moet je tevens lid zijn van de PVGE. 
Zodoende ontvang je ook 'de Schouw' en daarin zag ik zo'n 1,5 jaar 
geleden dat men een vacature had voor een redactiemedewerker waarop 

ik heb gereageerd. Achteraf bleek er geen vacature te zijn, echter kreeg 
ik een uitnodiging van Jan Peerlings om eens te overwegen of de 

redactie van EindhovenActueel! iets voor mij zou zijn. Daarop heb ik positief gereageerd en al 
gauw werd ik ook gevraagd voor de commissie Public Relations & Communicatie. Op verzoek van 
Wim Kemps werd ik in september 2020 voorzitter van deze commissie en nam afscheid van de 

EA!redactie. 
En of dit nog niet genoeg was werd ik in november 2020 door Wim Kemps gevraagd of ik 
belangstelling had voor een bestuursfunctie. Na een aantal gesprekken en kennismaking met het 

bestuur heb ik ja gezegd tegen de aangeboden bestuursfunctie 'Clubcoördinator' en ben 
afgelopen januari op de ALV officieel benoemd. 

Dit als verklaring over het 'hoe' en 'waarom' ik gevraagd werd om mij voor te stellen in deze 
EindhovenActueel! En zoals blijkt: 'Het is me overkomen!' 
 
Wie ben ik 
Mijn leeftijd is 76 jaar en ben 53 jaar gelukkig getrouwd met Els. We hebben twee dochters, die 
met hun bijna 50-plus leeftijd inmiddels ook tot het potentieel van de 'PVGE voor iedereen van 

50-plus' zouden kunnen behoren. 
Mijn werkzame leven begon na de middelbare school bij Philips .................., maar na zo'n drie 

jaar – met onderbreking door de militaire dienstplicht – hield ik het daar voor gezien. Met een 
autonome instelling paste (en pas) ik niet binnen een organisatie met een behoorlijk 
hiërarchische structuur. 

Tijdens diverse functies in account- en aftersalesmanagement volgde ik studies in marketing en 
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via de 'Open Universiteit' modules in sociale wetenschappen en leiderschap. Dit resulteerde zo'n 

30 jaar geleden in zelfstandig ondernemerschap als specialist recruiter en management 
consultant. Sinds 1990 ben ik werknemer van mijn eigen bv en tot vandaag de dag zijn er nog 
steeds organisaties die – gelukkig nog maar incidenteel – een beroep doen op mijn expertise. 

En omdat ik geen stilzitter ben, wat blijkt uit een sportief bezigzijn zoals tennis, golf, fietsen en 
wandelen, ben ik nu actief binnen de PVGE als 'Clubcoördinator' en voorzitter van de PR&C-

commissie. Met deze bezigheden wil ik me gemotiveerd en effectief inzetten voor de PVGE en 
hoop de komende tijd met velen van u kennis te kunnen maken. 

Jos van den Hurk 
(terug) 

 
 

Nieuwe leden 

Vanaf half januari hebben zich de volgende nieuwe leden aangemeld. Allen van harte welkom! 

 
Mw.  Marianne  Bevers-Vermeulen 

Hr. Frank  Cox 
Mw. Elleke  Doeve 
Hr. Hans  Jarec 

Mw. Julia  Kommeren 
Mw.  Henriette Lodewijks 
Mw. Marjon  Migchels 

Hr. Geert  van Osch 
Hr.  Kees  Scheffers 

Hr. Rini  van de Veerdonk 
Mw. Heidi  Verdonk 

 

CLUBNIEUWS 

 
PCC Nieuws 

Als vrijwel enige club die nu actief bijdrages levert aan de PVGE, zijn we er in eerste instantie best 
trots op online te hebben geholpen aan een audiovisuele verbinding tussen ons bestuur (oud en 
nieuw) en de leden, een eerste webinar – als mogelijkheid om toch de zo geliefde evenementen 

door te laten gaan – en deels bij de kennismakingsronde met onze huidige voorzitter Sjoerd 
Sjoerdsma.  

Dat tegen de achtergrond dat verschillende clubs noodgedwongen al 
geruime tijd niet bij elkaar zijn geweest, laat staan met elkaar hebben 
gecommuniceerd. Bewezen is intussen wel dat vandaag zo toegevoegde 

waarde geleverd kan worden aan functioneren van de vereniging. Dat 
met wel nog wat verbeteringen en ondersteuning in de daadwerkelijke 
uitvoering, waaraan wordt gewerkt.  

Vanuit de maatschappij wordt ons senioren van alle kanten weinig tijd 
gelaten om over te gaan op veilig digitaal handelen – van onderling 

beeldbellen, over vergaderen in clubstijl tot aan de bovengenoemde voordrachten over 
interessante onderwerpen voor onze doelgroep, enz.  
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Cash aan het verdwijnen? 
De buitenwereld helpt trouwens in algemene zin driftig mee in de trend naar digitalisering, zonder 
voldoende in te zetten op voorlichting en praktische scholing voor ouderen. Zo snoert bv. de ING-
bank de toegang tot ons eigen cashgeld steeds meer in, zonder daarover voldoende te 

communiceren. Sinds begin 2021 worden er bijvoorbeeld geen contante baliehandelingen meer 
gedaan, terwijl een groot aantal kantoren dichtgaat voor particuliere klanten. Sommige winkels 

gebruikten de pandemie even, om onder dekking van het – nooit bewezen – besmettingsgevaar 
door aanraking met munten of biljetten, muntgeld te weren. Uiteindelijk kreeg dat wel weer 
acceptatie.  

Door corona krijgt tevens de overgang – weg van het contante geld – meer snelheid, wat 
ongetwijfeld een deel van onze gepensioneerden in problemen gaat brengen, op het punt van de 

zo graag nagestreefde financiële zelfstandigheid.  
 

(terug) 

 
 

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 hebben veel evenementen geen doorgang gevonden. We hopen dat we 
vanaf mei weer kunnen genieten van interessante lezingen over onze mooie wereld, kunst en 

cultuur. Mocht er toch iets tussen komen dan kunt u dit lezen op onze site:  
www.pvge-eindhoven.nl.   

 

Lezing: Fascinerend Zuid-Afrika 

Maandag 10 mei 2021 om 14.00 uur, inschrijven voor 30 april 

Inleider: Mw. 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 

http://www.pvge-eindhoven.nl/evenementen
http://www.pvge-eindhoven.nl/
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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. 

 

Lezing: van Alaska naar Patagonië   
Maandag 14 juni 2021 om 14.00 uur, inschrijven voor 8 juni 

Inleider: Paul Wolff 
Paul Wolff is een bioloog en filmmaker die vooral geïnteresseerd 

is in de wildernis en koude streken. Hij heeft samen met zijn 
vrouw veel trektochten gemaakt nabij, maar vooral boven de 
boomgrens in Canada en Alaska, ver van de menselijke 

bewoning.  
Ook in Zuid-Amerika hebben zij afgelegen streken bezocht zoals 

Patagonië. Aan de hand van enkele korte films wil hij u 
deelgenoot maken van zijn avonturen.  
De eerste film heeft de titel „Kuugruac‟, de oude rivier. In het ruige landschap van Noord-Alaska 

bieden de rivieren de beste mogelijkheid om je te verplaatsen. De film is een reisverslag van een 
rafttocht die begint in de bergen en eindigt dichtbij de Noordelijke IJszee. Het indrukwekkende 

landschap én de vele bijzondere dieren komen in deze film volop aan bod. Dit gebied ligt ver van 
de bewoonde wereld in een totale verlatenheid. Wat betekent het om enkele weken hier rond te 
zwerven? Paul zal het u zelf vertellen aan de hand van het 

getoonde filmmateriaal.  
De tweede film heeft als titel „Aan het strand‟. Deze film is 
opgenomen aan de stranden van Valdez. In de lente van het 

zuidelijk halfrond zijn deze stranden het domein van de 
zeeolifant. Hun jongen worden hier geboren. Deze film brengt 

deze jaarlijkse heugelijke gebeurtenis van dichtbij in beeld.  
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Twee schitterende films over de ruige natuur in deze twee verlaten gebieden. De laatste film heeft 

zelfs de zilveren prijs bij het Nederlandse Amateurfilmfestival gewonnen. Dit zegt toch wel iets 
over de kwaliteit van het getoonde filmmateriaal.  
Paul wacht in spanning op u. Tot ziens op maandagmiddag 14 juni a.s. in De Lievendaal. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(terug) 
 

Op Restaurant  
Helaas zijn er een aantal diners in de eerste drie 

maanden afgelast maar we blijven optimistisch 
zodat we vanaf mei weer met elkaar in contact 
kunnen komen bij een heerlijk diner. Het bezoek 

aan Thym Parkzicht was in eerste instantie 
gecanceld maar staat nu voor 3 juni op de agenda.  
Mocht toch een activiteit niet doorgaan dan wordt 

dit op onze website www.pvge-eindhoven.nl 
gemeld. Dus bij twijfel, ook als u zich heeft 

aangemeld, even surfen naar deze site. 

 Donderdag/vrijdag 13/14 mei, aspergelunch Hof van Huijbers, Bekelaar 20, Mierlo 

 Aanvang 13.00 uur, aanmelden voor 29 april. 
 Een heerlijke aspergelunch, € 15,00 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, asperge-
 muffin, 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.  

 Donderdag 3 juni, Thym Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan. 

 Aanvang 18.30 uur. Aanmelden voor 27 mei.  
 Het vertrouwde adres. Driegangendiner € 23,50 exclusief drankjes (betalen na het 

 diner). Normaal staat er vlees op het menu, als u liever vis wil eten dan dit apart opgeven. 
 Mogelijk wordt dit nog over twee dagen verdeeld. 

 Donderdag 1 juli, d'n Hut. Oirschotsedijk 52, Wintelre 
 Aanvang 18.30 uur. Aanmelden voor 24 juni 

 Driegangenmenu € 21,50. Veel ruimte zowel binnen als buiten.  

Er wordt verwacht dat u ruim op tijd aanwezig bent. Het team is er al een uur van tevoren 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. 

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

Maatschappelijke ontwikkelingen 

De verkiezingen hebben op zich weinig veranderingen gebracht in de 
politieke verhoudingen. Een nieuwe regeringscoalitie zal er dan ook 

niet veel anders uitzien als die van de afgelopen vier jaar (situatie 
op 23 maart). Dit houdt in dat we afstevenen naar een nieuw 
pensioenstelsel dat waarschijnlijk later dan 2026 wordt ingevoerd. 

We kunnen niet verwachten dat er tot die tijd ruimhartiger gedacht 
gaat worden over de toe te passen rekenrente en dat we ons mogelijk zelfs moeten voorbereiden 
op kortingen. 

Opmerkelijk in de hele pensioendiscussie blijft dat argumenten uit de hoek van de 
gepensioneerden - dat gezien de werkelijke rendementen kortingen niet nodig zijn – nooit met 

goede argumenten zijn weerlegd en alleen maar zijn doodgezwegen. Deze houding is helaas – 
gezien de verkiezingsuitslag – door de meesten in ons land geaccepteerd. 

Pensioenen was geen thema dat voorafgaande aan de verkiezingen in de belangstelling stond. Op 

zich misschien begrijpelijk want er zijn andere thema's die belangrijker zijn. De meerderheid 
binnen de kiezers vindt dat het kabinet die over het algemeen goed heeft 

aangepakt, anders is deze uitslag niet te verklaren. We zullen ons hierbij 
moeten neerleggen.  
Een belangrijk deel van ons inkomen is de AOW die waarschijnlijk 

verhoogd gaat worden – er wordt gesproken over 10 tot 20% – 
aangezien bijna alle partijen er voorstander van zijn. Op zich lijkt dat een 
goed vooruitzicht echter belastingtechnisch kan dit tot gevolg hebben dat 

mensen met een aanvullend pensioen er op achteruit gaan. We blijven 
deze ontwikkelingen volgen. 

Een ander voor ons een belangrijk onderwerp is de ouderenzorg. Wat gaat er gebeuren om die in 
goede banen te geleiden?  
De NVG (Nederlandse Vereniging van Gemeentes) heeft een advies uitgebracht waarin op 

meerdere aspecten wordt ingegaan, om er enkele te noemen: 
 De betaalbaarheid, weer terug naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor een 

Wmo. 
 'Zachte' schotten tussen de Wmo, Wlz en Zvw om ondersteuning en zorg goed te kunnen 

blijven organiseren. 

Verder ligt er nog een advies van de commissie Bos over zelfstandig wonen van ouderen – zie de 

Schouw van mei 2020 - dat nog geen vervolg heeft gehad. Een ander probleem, waar ingrijpen al 
jaren lang wordt gesteld, is de tijd die in de zorgverlening opgaat aan administratieve handelingen 
en ten koste van de daadwerkelijke zorgverlening. Kortom: genoeg onderwerpen waar we van de 

nieuwe regering meer daadkracht mogen verwachten. 
Jan Peerlings 

(terug) 

 

De mantelzorgmakelaar 

Mantelzorg overkomt je en brengt naast de hulp die je biedt het nodige regelwerk met zich mee en 
dit kan veel tijd en energie kosten. U komt terecht in een doolhof van ingewikkelde formulieren en 

ondoorzichtige procedures. Hiervoor kunt u ondersteuning inroepen van een mantelzorgmakelaar. 
Een mantelzorgmakelaar kan u helpen bij het regelen van zaken op het gebied van zorg, arbeid, 
welzijn, wonen of financiën. Het werk van een mantelzorgmakelaar is anders dan het werk van een 

casemanager dementie, ze kunnen wel samenwerken. 
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Wat doet een mantelzorgmakelaar?  
Een mantelzorgmakelaar maakt samen met u een overzicht van wat er moet gebeuren. Welke zorg 
is er nodig en welke verplichtingen hebben u en uw naasten verder nog, bijvoorbeeld op het 
gebied van werk? Vervolgens kijkt u samen wat er geregeld moet 

worden om alles gedaan te krijgen, en hoe u nog voldoende tijd 
overhoudt voor ontspanning. Taken die een mantelzorgmakelaar 

kan overnemen zijn bijvoorbeeld: 
 Het aanvragen van een indicatie (Wmo en Wlz) of een 

persoonsgebonden budget (pgb) 
 Het invullen van formulieren 

 Het afstemmen van werk en privé met uw werkgever 
 Het op orde krijgen van uw administratie 

 Wettelijke regelingen uitzoeken 

Wat heeft u eraan? 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat mantelzorgers de hulp van een mantelzorgmakelaar goed 
kunnen gebruiken. Onderzoek uit 2015 van kenniscentrum Movisie onder ruim 35.000 

mantelzorgers in de gemeente Amersfoort, geeft aan dat er vooral behoefte is aan concrete hulp. 
Waar vind ik een mantelzorgmakelaar? 

Er zijn gemeentes die een mantelzorgmakelaar in dienst hebben. In Eindhoven is dit niet het geval 
en moet u zelf op zoek gaan. Er zijn zelfstandige mantelzorgmakelaars en die kunt u vinden op 
www.bmzm.nl, de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. 

Mantelzorgmakelaar hebben een post-hbo opleiding gevolgd  
Wat kost een mantelzorgmakelaar? 
In de gemeente Eindhoven wordt die niet vergoed en dient u dit zelf te betalen. Heeft u als 

mantelzorger een aanvullende verzekering dan wordt die waarschijnlijk vergoed door uw 
verzekeraar. Houd dan rekening met een richtprijs van 70 euro per uur.  

Bronnen: ikwoonleefzorg.nl en mantelzorg.nl  

(terug) 

Mantelzorgwoning 

Wij je als mantelzorger dichter bij degene wonen waarvoor je zorgt? Dan kun je ervoor kiezen om  
een mantelzorgwoning bij of aan je eigen huis te laten bouwen. Daar is geen vergunning voor 

nodig. 
Wat is een mantelzorgwoning precies en welke 
regels gelden daarvoor? 

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het 
terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor 

degene die je verzorgt, maar je kunt ook zelf in een 
mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene 
die je verzorgt in het bijbehorende huis. Je kunt een 

kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen 
of hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. Ook 

kun je een bestaand bouwwerk bij je huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot 
mantelzorgwoning. 
Meer weten?  

We willen hier niet verder op details ingaan. Voor wie een mantelzorgwoning een reële optie zou 
kunnen zijn, verwijzen we naar de volgende sites: 

 www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning 

 De site van – voorheen Mezzo – met veel achtergrond informatie zoals regels en hoe je aan 

 een mantelzorgwoning kunt komen. 
 www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/hoe-regel-ik-een-mantelzorgwoning 

Deze site, gesponsord door de Rabobank bevat allerlei nuttige informatie over zorg en  wonen. 

(terug) 

http://www.bmzm.nl/
http://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning
http://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/hoe-regel-ik-een-mantelzorgwoning
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Webinar wonen, zorg en welzijn van WoonincPlusVitalis 

Bijeenkomsten met een groep belangstellenden zijn op dit moment helaas niet mogelijk. 
Klantencentrum WoonincPlusVitalis organiseert daarom een 

online bijeenkomst. Een zorgadviseur en woonconsulent 
informeren u uitgebreid over hoe in Eindhoven en omgeving 
wonen en zorg voor senioren georganiseerd zijn. Welke 

mogelijkheden er zijn en wat je kunt doen om je voor te 
bereiden op een toekomst waarin je wilt of moet verhuizen en er 
wellicht een zorgbehoefte ontstaat. Natuurlijk wordt tijd 

genomen voor vragen tijdens het webinar.  
 

Het webinar is op 9 april van 14.00  tot 15.30 uur  
Inschrijven via https://www.woonincplusvitalis.nl/informatiebijeenkomst en bevestig hiermee uw 
deelname. Een mail met verdere uitleg over hoe deel te nemen aan het webinar via een computer 

of tablet wordt u toegestuurd.  
De inschrijftermijn is krap, heeft u belangstelling dan snel reageren! 

 

Om het voor iedereen prettig te houden, is het maximale aantal deelnemers 40. Is de animo 
groter, dan plannen we snel een volgende bijeenkomst. Hiervoor ontvangt u dan vervolgens per 
mail een uitnodiging. 

Léonne Simons, Marketing & Communicatie  
 

Automaatje óók voor coronaprikken halen 
Je bent minder mobiel, je hebt een afspraak om je te laten vaccineren tegen COVID-19 en je hebt 
geen vervoer? 

Zelf regelen is lastig en je kunt geen redelijk beroep doen op vervoer met indicatie? 
In Eindhoven kun je terecht bij „Vrienden van AutoMaatje‟. Zij richten zich op mensen die buiten de 

bestaande regelingen vallen. 
Tegen een kleine onkostenvergoeding (€ 0,25/kilometer) rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun 

eigen auto naar je vaccinatieafspraak. 
Het gebruik van AutoMaatje is verder geheel gratis. 
Bel met Vrienden van Automaatje 040 op: 06 39619255 om een afspraak voor vervoer aan te 

vragen. 
 

 Maandag: 09.00-17.00 uur 

 Dinsdag: 09.00-17.00 uur 
 Woensdag: 09.00-13.00 uur 
 Donderdag: 09.00-17.00 uur 

 Vrijdag: 09.00-13.00 uur 
 

 

 
(terug) 

https://www.woonincplusvitalis.nl/informatiebijeenkomst
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INGEZONDEN 

 

Wedden: zo wil iedereen uit onze 50 plus categorie wel coronaprik 

ervaringen 
Blij waren we toen de ministeriële VW&S brief met de uitnodiging voor vaccinatie in de bus viel. Er 

was zoveel geschoven met het tijdstip dat we bijna een dansje maakten. Vlug de 
keurige omschrijving lezen over wat te wachten staat en ….. dan actie! Op de aanhef: 
“U komt in aanmerking vanwege leeftijd” dit keer – tegen m‟n gewoonte in – „ns geen 

bezwaar! Zelfs niet met: “De vaccinatie is gratis”. En op de vraag: zelf beslissen doen 
of niet, is bij ons maar één zinnig antwoord: natuurlijk wel en zo vlug mogelijk!!!  

Dus na wat meer informatie doornemen – ondermeer een gezondheidsverklaring á la rijbewijs – 
het vermelde nummer bellen. Telefonisch de afspraak tot een goed einde brengen kost in ons 
geval toch al gauw bijna een half uur, maar lukt de eerste keer meteen. (zo niet: bel op enig 

ander tijdstip dan slaagt mogelijk wel een afspraak op een locatie dichterbij!).    
Gelukkig kan – doordat een van de twee voor de mobiliteit opdraait – worden gecombineerd, al 

liggen de verjaardagen iets uit elkaar (waarop ik me deze keer maar niet beroep ….!). 
Na antwoord op een hele serie vragen komt een locatie in zicht: met keuze voor reuze „prikhal‟ 
Eindhoven kan dat pas over dik twee maanden, net als Best! Het derde voorstel in Helmond zien 

we wel meteen zitten. Ok, uiteraard is daarvoor een auto nodig, maar om de stad heen naar de 
„Sportcampus‟ rijden kost de maandag erop nauwelijks meer tijd dan naar sporthal De Braak. 

Op locatie 
In Helmond geven gele borden duidelijk de weg aan naar de parking erbij. Zodra de auto het 
terrein opdraait, wuiven verkeersregelaars al: kom maar naar hier. Wat wil je meer: vlak voor de 

deur, drie parkeervakken voor de ingang!   
Goed aangegeven lopen we onder alleraardigste begeleiding – onderling op 
ruime afstand met mondkapje uiteraard – de ruime hal in waar we vroeger 

weleens van volleybal genoten. Op een derde van de lengte staat dwars 
een rij vaccinatiestations. Vrij snel nadat we ervoor gingen zitten 

controleert een GGD-er zorgvuldig de medische gegevens op onze 
papieren, stelt gericht wat vragen over de actuele gezondheid en 
beantwoord bij ons nog levende vragen,   wat vertrouwen doet stijgen.  

Daarna komt letterlijk het „groene signaal‟ en gaan we het „prikhok‟ binnen 
waar eerst nog de digitale registratie plaatsvind. Na die vrijgave vormt de 
veilige prik op zich eigenlijk een „deceptie‟; dat ogenblik was al voorbij voor 

je ervan kon „genieten‟! Dat kan met het eerste inentingsbewijs in de hand 
daarna zittend – om eventuele bijwerkingen te zien – in de achterste helft 

van de volleybalhal die trouwens lekker warm aanvoelt – of kwam dat soms door onze winterjas? 

Mooie toekomst!?!? 
Nog even afwachten en dan komt gelukkig onze tweede al geplande inenting in zicht, op dezelfde 

plezierig kleinschalige locatie. (Opmerking: sindsdien is kortgeleden wel de inrichting van een 
nieuwe XXL-faciliteit in een grote bedrijfshal aangekondigd in ED. Er is toch geld zat, dus waarom 

niet?). Volgens de groeiende groep „Pandemie-specialisten‟ levert dat ons als resultaat een 
vergrote immuniteit. Wij tweeën praten dat onszelf in de auto terug al aan: iedereen kan dat toch 
meteen zien aan onze „fluorescente‟ uitstraling?  

Dus nu enkel maar afwachten tot er weer meer vrijheid komt met een kans op meer leven in de 
brouwerij en echt knuffelcontacten.  

Laten we puur gevoelsmatig hopen dat iedereen dat binnenkort beleeft – uitkijkend naar de zomer 
– met bijna in stijl in ons achterhoofd het devies van de Franse Revolutie: “Liberté, …. et ...”!!! 
JW 

*** Onderweg gehoord 
Met deze iedere twee dagen veranderende indeling naar categorie is iedere Nederlander allang  

65 plus geweest voordat ie gevaccineerd is!! 
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Waar komt die paashaas toch vandaan? 
Pasen is één van de belangrijkste christelijke feesten. Maar ook 

een feest met flink wat „vreemde‟ bijverschijnselen: wat doen 
de paashaas en die paaseieren bijvoorbeeld in je tuin? 

De paashaas 
Het verhaal van de paashaas vindt zijn oorsprong in Duitsland, 
nog voordat het Christendom hier een rol speelde, zo vertelt 

onderzoeker en schrijver Kevin Shortsleeve, verbonden aan 
de Christopher Newport University. Het verhaal van de 

paashaas zou zijn oorsprong vinden bij de Teutonen: een 
Germaanse stam die in de laatste eeuw voor Christus van het 
wereldtoneel verdween. De stam hield er diverse mythes op na, 

waaronder verhalen omtrent de godin Ostara. Eén van deze verhalen vertelt hoe een klein meisje 
een gewond vogeltje vond. Ze bad tot Ostara om hulp. De godin kwam toegesneld. Ze zag dat het 
vogeltje er heel slecht aan toe was en veranderde het in een haas. Aan het meisje vertelde ze dat 

de haas voortaan één keer per jaar terug zou komen om gekleurde eieren te leggen. 

Verschillende versies 

In eerste instantie werden verhalen zoals deze van generatie op generatie doorverteld. Vandaar 
dat er ook verschillende versies van deze mythe rond gaan. 

De eieren 

Het ei wordt traditioneel beschouwd als een symbool van wedergeboorte. Niet alleen hier in het 
westen, maar ook verder weg. Wist u bijvoorbeeld dat de Perzen het nieuwe jaar inluiden met 

geverfde eieren? Pasen draait immers ook om wedergeboren worden: christenen vieren dat 
Christus de dood overwon, opstond uit de dood en de weg naar het paradijs vrijmaakte. Het ei als 
een symbool van wedergeboorte kan dan ook uit tal van bronnen afkomstig zijn. En wellicht werd 

de paashaas er later bij bedacht en was dus niet de paashaas, maar het ei er het eerst. 

Zouden we er ooit nog achterkomen waar de paashaas en zijn eieren precies vandaan komen? De 
kans lijkt klein. Verschillende verhalen, mythes en symbolen vormen een kluwen die we vandaag 

de dag „Pasen‟ noemen. Het lijkt onmogelijk om de kluwen af te rollen en de herkomst van elk 
ritueel te achterhalen. Daarvoor zijn teveel verhaallijnen door de eeuwen heen te sterk met elkaar 

verstrengeld geraakt. En dus blijft de paashaas vooralsnog een mysterie. Maar laat je 
paasweekend daar niet door dwarsbomen: fijne Pasen! 

Bron: Boek: Encyclopedia of American Folklore. Door: Linda S. Watts. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(terug) 
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Test op kennis spreekwoorden  

Wie vind de meeste Nederlandse spreuken??? 

Hersenkraker 
Zeg hardop de kleur van het woord,  

NIET het woord. 

Begin links boven en ga telkens van  

links naar rechts. 

 

 

 

(terug) 

rood zwart groen bruin 
groen rood bruin zwart 
zwart bruin groen rood 
rood zwart groen bruin 
bruin groen zwart rood 
zwart bruin rood groen 
groen zwart bruin rood 
rood bruin groen zwart 
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Vreemde wereld van kort geleden 
Nu al „vergane‟ werkelijkheid? 
Heb jij dat nou ook? Door het lange „opgesloten zitten‟ lijkt het net of gebeurtenissen en 

belevenissen van niet meer dan een jaartje geleden ineens al weer verre historie zijn. Alles schijnt 
anders te zijn geworden! Voorbeelden van wat bedoeld wordt? Je vind die direct als je op weg 
naar de tweede prik – echt waar: er zijn al mensen twee keer gevaccineerd! – moet zoeken naar 

een door de lange tijd noodgedwongen naar „essentieel‟ opgeschoven winkel. Dan blijken er op 
verschillende plaatsen compleet nieuwe wijken te staan en ken je de weg niet meer. Als tweede 
voorbeeld kwam een mooi „fabrieksuitje‟ in beeld van amper twee jaar geleden, dat je nooit meer 

gaat vergeten en na corona waarschijnlijkheid niet meer mogelijk zal zijn, om diverse redenen.  
We gaan immers hopelijk anders varen, rijden en vliegen als we „loskomen‟, toch?   

Enorm staaltje techniek 
Toen nog werd je korte tijd na boeken van dat meerdaagse reisje daarvoor verwacht in een NO-
Nederlands hotel met toekan-logo. ‟S Avonds stond daar om te beginnen een kennismaking met 

een hapje en een drankje op het programma. Samen met je toekomstige reisgezelschap – wat nu 
je „eigen bubbel‟ zou heten van mensen gek op techniek in de vorm van paartjes die net een 

trouwmijlpaal bereikt hadden, vaders met zonen en vriendenclubs – werd jou het reisschema 
kleurrijk uit de doeken gedaan.  
Heel vroeg de volgende morgen – gesterkt door 

een ontbijt van het uitgebreide buffet – stond de 
luxe reisbus al klaar. Met een tussenstop kwam het 
eerste Duitse reisdoel in zicht de beroemde Meyer 

Werft van cruiseschepen in het gat Papenburg. 
Vanuit de bus maakte die enorme bedrijfshal al van 

verre indruk in het vlakke landschap door 
gigantische afmetingen. Welkom werden we 
geheten met een video die alle details vanaf het 

ontwerp, de bouw tot en met doop in het ondiepe 
Eems water erachter liet zien. Na die filmische kijk achter het schermen van moderne 

scheepsbouw wandelde onze groep het reusachtige, overdekte dok in. Met eigen ogen zag je hoe 
druk men bezig was een nieuwe luxe mastodont in Lego-stijl samen te bouwen – maar dan uit 
100x grotere standaardelementen, als een compleet geïnstalleerde één- en tweepersoons 

slaapkamers, badkamers, restaurants, zwembaden en een machinekamer en stuurhut. Alleen al op 
afmetingen en knappe logistiek – zelfs Covid-Hugo er nu nog heel wat van kunnen leren! – een 
werkelijk indrukwekkend staaltje techniek! 

Autofabriek in volle glorie 
Diezelfde middag – „in leven gehouden‟ met lunchpakket, 

koffie en frisdrank – door naar de Mercedes fabriek in 
Bremen, toen een van de modernste producenten van 
vooral bijzondere, op maat gebouwde en dus luxueuze 

autotypes, zoals de SL en SLK roadster en cabriolet.  
Wandelend op de begane grond – langs het allereerste 

Benz voertuig: wat een verschil met mijn auto! – zag je 
een combinatie van mensen en robots op vol tempo de 
types fabriceren uit modules en losse delen die met een 

vonkenregen tot een mooi gestroomlijnde coupe werden 
gelast. Van boven op het bordes kwam ons het perfect verlopende samensmelten van carrosserie 

en aandrijving, de plaatsing van ruiten, motorkap en wielen met banden als simpel over, maar 
toch ..! 
Uniek was het superlekkere etentje samen met je eigen zoons in de fameuze „Ratskeller hartje 

Bremen op aangeven van een van hen. Die maakte trouwens een keuze die niet zo goed viel, 
achteraf. Zeker nu denk je: hoe vaak krijg ik nog zo‟n kans: lekker eten in de vreemde met je 
eigen spruiten!!! 



 

18 

 

Beluga en A-380 

De derde dag stond in het teken van de Airbus fabriek 
voor alle A-types, waar de A-380 – de laatste 
mammoet uit de luchtvaart – net nog op de kolossaal 

grote montagelijn stond. Het koppelen van uit het 
buitenland aangevoerde segmenten van twee 

verdiepingen hoog tot een complete vliegtuigromp 
vormde echt een onvergetelijk gezicht, ook al had je 
daarvoor door een defecte lift heel veel trappen op 

moeten lopen om op gelijke hoogte te komen. Op het 
Finkenwerder vliegveld stond ook een van de weinige Beluga‟s geparkeerd, een speciaal 
vrachtvliegtuig met een – met de cockpit en al – uit te klappen neus van ook weer buiten 

proportionele afmetingen. Dat werd gebruikt om reusachtig grote onderdelen van Airbus 
vliegtuigen door de lucht te transporteren tussen de Engelse, Franse en Duitse fabrieken. Op de 

terugweg – met een goed verzorgd diner ter afscheid – had iedereen genoeg stof om over te 
praten  
 

Wat blijft over van die twee jaar geleden moderne menselijke speeltjes 
Maatschappelijke factoren gaan een dergelijke bijzondere reis als combinatie van top-techniek  

en familiaire … in onze „nieuwe leefwereld‟ waarschijnlijk onmogelijk maken. De trend is immers 
 al ingezet – aangezien „gebruik‟ zwaarder gaat tellen dan het statusbezit – richting geringer  
aantal koopauto‟s met minder luxe en zonder verbrandingsmotoren op vervuilende fossiele 

brandstof. Cruisereizen zullen misschien in kleinere vorm voor de happy few terugkomen, wat ook 
de order deze maand van een nieuw Japans schip bewijst, die de Meyer werf redt van nog meer 

pijnlijke ingrepen. Vliegen moet op kleinere schaal om milieudoelstellingen te halen, waarbij 
oudere types als te belastend op verbruik en ongezonde uitstoot niet meer passen, laat staan een 
„gigantje‟ – hoe mooi ook gestileerd – als de A-380 reus.  

JW 

(terug) 

 
 
Persephone godin van het dodenrijk en de lente  
Ze was de dochter van Demeter, de godin van de landbouw en het graan, en de oppergod Zeus. 
 

Demeter hield geweldig veel van haar dochter en waakte over haar 
als een moederkloek. Maar toch werd Persephone ontvoerd, juist 
toen ze bloemen plukte in het veld. Hades, de god van de 

onderwereld en heerser over de doden, kwam met paard en wagen 
uit een kloof in de schoot van de aarde en trok haar op zijn wagen. 

Persephone riep om hulp, maar het mocht niet baten: ze verdween 
met hem in de duisternis. 

Demeter stortte zich in een diep verdriet. Na lang gezocht te 

hebben op aarde ging ze ook de sterrenbeelden af, daar vroeg zij 
aan Hélice of zij haar dochter niet gezien had. Deze gaf als 

antwoord dat Helios alles gezien had, en gaf daarna zelf het 
antwoord al: Persephone is in de onderwereld, bij Hades. Demeter was volkomen machteloos en in 
haar treurnis over het verlies bracht ze een dorre winter op aarde en veel mensen leden 

hongersnood. 

Toen het al te erg werd, gebood Zeus zijn broer Hades om Persephone aan haar moeder terug te 

geven. Hades stemde toe, maar Persephone moest nog één avondmaal eten en daardoor at ze zes 
granaatappelpitjes. Als er eenmaal iets in het dodenrijk is gegeten, kan men niet meer terug. Voor 
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elke pit die ze gegeten had moest Persephone een maand naar hem terugkeren. En zo gebeurde 

het dat zij elk jaar in de lente en een deel van de zomer, het groei- en bloeiseizoen, bij haar 
moeder was en daarna weer terugging naar de onderwereld, naar Hades. Met Persephone kwam 
dus elk jaar de lente op aarde, en sprak men van de Anodos van Persephone. De mythe van 

Demeter, Hades en Persephone kan zo gezien worden als de Griekse verklaring van het ontstaan 
en voortduren van de seizoenen. 

Bron: Internet 

 

(terug) 

 

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. 

(terug) 
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