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EindhovenActueel!

EA!nr.3

Bijna alles mag weer!!!

VAN DE REDACTIE
We hadden een voorzichtige inleiding gepland maar
gezien de vanaf 5 juni verruimde regels is alles
weer bijna „normaal‟ en kunnen veel activiteiten
gewoon doorgaan. Op clubniveau zal dit uiteraard
doorgegeven zijn en we wensen iedereen veel
plezier bij het weer samen zijn. Lezing bijwonen
en „Op Restaurant‟ kan nu weer doorgang vinden.
Onder „Evenementen‟ vindt u de aanbiedingen.
Verder verwachten wij dat het bestuur de
uitgestelde nieuwe leden bijeenkomsten gaat organiseren. Op welke termijn is nog niet bekend.
Hier en daar in de artikelen wordt nog enige reserve in acht genomen maar de tijd ontbrak om de
nu meer positieve geluiden door te laten dringen in de betreffende artikelen.
Zoals gebruikelijk hebben we enkele ludieke onderwerpen verzameld, zoals een nostalgisch
reisverslag uit vervlogen tijden dat ons de hoop geeft dat het weer goed komt. In die zin sluit onze
reiscommissie hierbij aan door een 6-daagse reis naar de Belgische kust aan te bieden.
Op bestuurlijk niveau is er eigenlijk niet veel te vertellen. Er komt een nieuwe ledenbijeenkomst
zodra dit weer mogelijk is en er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Zie ook het 'Woord van de
voorzitter'.
Deze keer geen aparte rubriek „Maatschappelijke ontwikkelingen‟ omdat er niet veel nieuws te
vertellen valt. De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is een jaar uitgesteld. Verder wordt er
nog steeds geageerd tegen de starre renteregels zoals recent in een artikel van Wilma Berkhout in
het ED. Er wordt geopperd om te zijner tijd in actie te komen. Zodra dat een meer concrete vorm
heeft brengen we u op de hoogte. Verder staan we in de rubriek „Welzijn, Wonen, Zorg‟ stil bij het
belang van cliëntondersteuning, ook als het om een Wlz indicatie gaat.
Even geleden zijn we gestart met de rubriek „Vintage het nieuwe tweede hands‟, waarin u
overbodige spullen kunt weggeven. Dit heeft tot nu toe slechts enkele reacties opgeleverd maar
het is goed te weten dat deze mogelijkheid nog steeds open staat.
Wij wensen u veel plezier met lezen!

Uw EA! redactieteam

'EindhovenActueel!‟ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even
maanden op de website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per
e-mail verwittigd zodra een nieuwe uitgave is gepubliceerd. Kopij kan gestuurd
worden naar de redactie (ea@pvge-eindhoven.nl).
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AGENDA
14-06-2021
01-07-2021
05-08-2021
30-08-2021
24-09-2021

Lezing over Alaska en Patagonië, De Lievendaal
Op Restaurant, D‟n Hut, Wintelre
Op Restaurant, La Sonnerie, Son
Lezing over Zuid-Afrika, De Lievendaal
6-Daagse reis naar Belgische kust
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14.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
14.00 uur
-

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

Deze keer over dieren:
 Een kolibrie achteruit kan vliegen?
 Dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?
 Een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft?
 IJsberen linkspoten zijn?
 Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?
 Olifanten elkaar vanaf vijf kilometer afstand kunnen ruiken?

Bron: het internet

Volksverhalen: Het Marsdiep

Het Marsdiep kwam op simpele wijze aan zijn naam. Heel vroeger had het natuurlijk helemaal
geen naam, zoals dat eigenlijk met alle dingen het geval is geweest. Er was een tijd dat dingen er
alleen maar waren, van een naam was nog geen sprake.
Zo was het ook met het Marsdiep. Er was niemand die wist hoe het heette. En het was beslist niet
diep, wel breed, maar ook niet zo breed als tegenwoordig.
Als je op de goede tijd vertrok, dan had je niet eens een boot nodig om aan de andere kant te
komen. Je hoefde alleen maar te wachten tot het eb was.
Dat wisten de marskramers natuurlijk ook. Marskramers waren sowieso slimmeriken. Die moesten
immers hun waar aan de man brengen en daar hadden ze veel trucs bij nodig. Wat gebeurde er
dus? Zodra het eb werd trokken de marskramers vanaf de punt van Noord-Holland door het
vallende water naar Texel en omgekeerd.
En het water maakte hen natuurlijk nat, maar spaarde hun koopwaar. Dat kwam niet verder dan
die „mars‟ het golfde en kabbelde er wel een beetje tegenaan, want water ligt nooit helemaal stil,
maar de koopwaar bleef altijd boven het water uitsteken. En daarom noemde men dit water Het
Marsdiep, niks ingewikkeld aan.

Bron: Volksverhalen Almanak

(terug)
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Oenen !
Al een week zit ik te snakken
Naar een uurtje zonneschijn.
Ik heb al een kou te pakken
En mij lendenen doen pijn.
In mijn tentje staat het water
Al zes centimeter hoog.
Na het dagenlang geklater
Is alleen mijn keel soms droog.
Eén aanhoudende depressie
En de wind waait steeds verkeerd.
Langzaam raak ik getroubleerd.
Bij het horen van de weerman
Raak ik helemaal op tilt
En vanuit mijn natte duinpan
Brul ik “Oenen” naar De Bilt.

Joop Glasbergen, Plezierverzen, Torenhaan
(terug)

ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter
En nog steeds leven we met de beperkingen van Corona, weliswaar al wel
versoepeld. Vraag blijft: genoeg zodat de meeste clubs van start kunnen gaan.
Maar met steeds meer vaccinaties lijken we richting een zomer te gaan die
wat meer ruimte gaat bieden voor ons allen.
Vanuit het bestuur daarom ook weinig nieuws, ik heb met de meeste clubs
inmiddels kennis gemaakt en ook Jos van den Hurk (clubcoördinator) heeft
een ronde gemaakt. Er zijn ideeën en actiepunten uit gekomen, waar we mee
aan de slag gaan. Daar zal ik volgende keer over kunnen vertellen.
Op Koepel niveau werken we aan een vernieuwing van de website, eerst op papier zetten wat we
willen en dan een bedrijf zoeken die dat gaat bouwen.
Tot slot wil ik nog melden dat er binnen de Koepel een aantal vacatures zijn en ook bij enkele
clubs binnen onze PVGE-Eindhoven. Mocht u interesse hebben dan hoor ik dat graag!
Tot slot hoop ik voor u en mijzelf dat ieders wereld snel weer wat groter wordt en dat we elkaar
weer snel mogen ontmoeten!

Sjoerd Sjoerdsma
sjoerd@sjoerdsma.net
06 22802368
(terug)
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Welkom aan nieuwe leden!
Ondanks de „corona-komkommertijd‟ hebben zich toch onderstaande acht nieuw leden aangemeld:
Dhr. F. van de Goor
Dhr. Leo Jansen
Mevr. Nellie Kemps
Mevr. Susan van Osch-van Buul
Mevr. Francis Revell
Mevr. Ans Schellekens
Mevr. Margriet Schrederhof-Simons
Mevr. Els van der Waard
Een persoonlijker en warmer onthaal tijdens onze traditionele „Nieuwe leden bijeenkomst‟ zat er
momenteel nog niet in vanwege de veiligheid. Het bestuur heeft echter verzekerd dat die er zal
komen, zodra grotere bijeenkomsten in buurthuizen weer zijn toegestaan. Wij zijn redelijk
optimistisch dat dit niet lang meer zal duren, zeker nu landelijke organisaties van gepensioneerden
dringend om opening van wijk- en buurthuizen hebben verzocht.
Evenals al uw voorgangers heeft u om een of andere reden bewust voor de PVGE onze vereniging
gekozen. Waarschijnlijk is dat omdat een van onze clubs u aansprak.
Mocht u verder interesse hebben om uw kwaliteiten ook op andere plaatsen binnen de PVGE in te
zetten, neem s.v.p. dan contact op met het secretariaat: secretaris@pvge-eindhoven.nl.
(terug)

CLUBNIEUWS

Midget golfclub “De Golfijnen”
We mogen sinds kort weer samen midgetgolfen. Door de maatregelingen hadden we geen
toegang tot de banen en daarna met een beperkt aantal personen . Dus enthousiast zijn we sinds
een paar dagen weer te gast bij Lunetzorg aan de
Nuenenseweg 1 in Eindhoven waar we iedere
maandag en donderdag vanaf 14 uur in normale
tijden een interne competitie spelen. Dat is dit jaar
weer niet gelukt en dus spelen we gezellig met
elkaar. Aan de regels van het RIVM houden wij ons
natuurlijk en afstand is eenvoudig, je speelt met
twee personen en de banen liggen ver uit elkaar. Het
terras van de Herberg is ook weer beperkt open .
Nieuwe leden zijn zeer welkom, dus kom eens
kennismaken en speel een oefenrondje en geniet
van het met elkaar ontspannen buiten zijn, het
bewegen en de gezelligheid.
Helaas hebben we ook dit jaar de extra activiteiten buiten het midgetgolfen moeten doorstrepen.
We hopen dat daar in de zomer nog verandering in komt.

Riet Poncin

(terug)
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Gym55: de gymsportvereniging van de PVGE
Het mag weer! Sinds 19 mei kunnen we weer in de zaal gymmen. Wel onder de bekende
voorwaarden zoals bij binnenkomst handen wassen en geen klachten hebben. Een mooie reden
om eens goed na te denken of gymmen niet de activiteit is om meer te bewegen na die lange tijd
van binnen zitten!

Bij onze club zijn alle ouderen van 50-plus uit Eindhoven en randgemeenten van harte welkom. We
hebben drie groepen (twee dames- en een herengroep) die elk een uur per week gymmen. Het
seizoen loopt van 1 september 2021 tot en met 21 juli 2022, is er nog ruimte voor nieuwe leden
en u kunt nu al instappen.
Wij gymmen in Strijp/Drents Dorp, in de sporthal aan de Apeldoornstraat/Halvemaanstraat. Voor
informatie en exacte lestijden bezoek onze website:
www.eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/gymnastiekclub
De contributie voor de gymlessen is € 25,= per kwartaal of € 100,= per jaar.
Kom gratis meedoen aan twee proeflessen! Meld je hiervoor aan bij Rob Cremers, 06 53875784 of
Hennie van Rooij, 040 2624242. Je kunt hier ook terecht met andere vragen. Voor de proeflessen
hoeven wij alleen een email-adres of een telefoonnummer en naam.
Na twee proeflessen kunt u zich aanmelden als lid via de genoemde website. Dit is zowel
schriftelijk als digitaal mogelijk.

Hennie van Rooij-Iding, voorzitter

(terug)

Kom boulen bij de Jeu-de-boulesclub 'De Keilers'!
Een open deur: meer bewegen!!
Dat kan bij de PVGE! Er zijn vele clubs die daartoe de mogelijkheid bieden.
Een van die clubs is de Jeu-de-boulesclub.
Is dat boulen wel iets voor mij ? Wil je bewegen, maar mag de belasting
niet te groot zijn, ben je graag buiten, maar ‟s winters liever binnen en als
je dan ook houdt van een spelletje om de punten dan is boulen wel iets
voor jou!
En, wie weet lukt het je dan ook nog eens in je sportieve loopbaan een
keer clubkampioen van 'De Keilers' te worden zoals vorig jaar onze oudkorfballer Johan Verboven.
Je bent welkom en natuurlijk wil je meer weten. Kijk daarvoor op de PVGEsite:
www.eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/jeu-de-boulesclub
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NB. we hebben een coronaprotocol en er is voldoende speelruimte.

(terug)

Museumtreinclubs 1 en 2
Museumtreinclub 1 gaat woensdag 9 juni op stap.
Niet naar een museum en niet met de trein. We
gaan naar het Wasven hier in Eindhoven en krijgen
daar een rondleiding. Ook gaan we op het terras
zitten!!!
We hebben er inmiddels 5 nieuwe leden bij en zo
kunnen we elkaar leren kennen. Op dit moment
kunnen er geen nieuwe leden bij, er is een
wachtlijst. Er bestaat ook een PVGE
museumtreinclub 2 en de wachtlijst delen we.
De clubleden hebben er veel zin in, om weer eens elkaar te zien en om iets te gaan doen. In
augustus is de volgende museumtreinclubdag gepland en we hopen dat we dan weer op de oude,
vertrouwde manier op stap kunnen.
Groeten van de Museumtreinclubleden,

Laurence van Oudheusden

Schaken in de PVGE bij 'Brainpower'

Schaakclub Brainpower is opgericht in 1986 en dit najaar vieren wij dan ook ons zevende lustrum
(als de situatie met de pandemie dat mogelijk maakt). Schaken is een denksport die tot op hoge
leeftijd beoefend kan worden. Schaken is spannend en
leuk en kan zeker helpen om jong van geest te blijven.
Inventiviteit, concentratie, geheugen en geestelijk
uithoudingsvermogen worden spelenderwijs getraind.
Op elk niveau kan bij ons ingestapt worden. Er zijn
leden die altijd in de officiële KNSB competitie
gespeeld hebben, of dat nog doen, maar ook leden die
sinds hun schooltijd nooit meer geschaakt hadden
voordat ze lid werden. Wie dit mooie spel nog niet
spelen kunnen wij op weg helpen. Normaal spelen wij
op woensdagmiddag een interne competitie in
vier à vijf groepen met een promotie/degradatiesysteem. Daarnaast is er de mogelijkheid om geheel vrijblijvend partijtjes te spelen, bv voor
minder competitief ingestelde mensen. Ook is er een groep voor liefhebbers van snelschaken, op
vrijdagmiddag. Kom gerust eens kijken, vrijblijvend meespelen en de sfeer proeven voordat je
beslist om lid te wordt. De contributie bedraagt 43 euro per jaar.
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In het covid-19 tijdperk konden we lange tijd niet samenkomen. Daarom is er toen door enkele
leden een online competitie opgezet (woensdagmiddagen) en daarnaast ook een wekelijks online
snelschaak toernooitje (vrijdagmiddagen). Vanaf 2 juni mogen we gelukkig weer aan de tafels in
onze zaal schaken, alleen op woensdagmiddagen (Zomercompetitie).
Momenteel zijn wij met 42, nieuwe leden zijn altijd welkom! Kijk eens op onze internetsite
https://sites.google.com/site/schaakclubbrainpower/
Je kunt ook een mailtje sturen naar schaakclubbrainpower50@gmail.com
Tot schaaks!

Namens het bestuur van Schaakclub Brainpower,
Jos Leenen, secretaris

(terug)

Nog fitter bij Tennisvereniging Nogfit!

Tennisvereniging Nogfit is een club (als onderdeel van PVGE) met circa 75 actieve en zeer vitale
leden in de leeftijd vanaf 50 jaar. Een deel van hen is reeds met pensioen, maar ook voor 50
plussers is dit de ideale gelegenheid om tussen de
bedrijven door een potje te kunnen tennissen.
In deze tijden van thuiswerken en wellicht extra 'corona
kilo‟s' kunt u op flexibele wijze terecht om op gezellige
wijze even te ontspannen. Tennis is dus geen
contactsport en op dit moment kunnen wij naar
hartenlust een potje tennissen.
Sinds 2014 wordt er op het sportcomplex van TU/e
gespeeld. Het fantastisch gelegen sportpark in hartje
Eindhoven beschikt over zeer goed onderhouden
kunstgrasbanen. (zogenaamde „all-weather‟ banen). De
accommodatie beschikt over een fraai en gezellig
paviljoen en nieuwe douches en toiletten. Omdat er voldoende banen zijn, kun je er altijd ‟s
ochtends terecht en aanschuiven wanneer je maar wil.
De club bestaat al sinds 1991 en vierde in 2016 haar 25 jarig bestaan.
Na de zomer hopen wij ons 30-jarig jubileum te vieren. In het tennis paviljoen van de TU/e
beschikken wij over een geweldige accommodatie om er een leuk feestje van te maken.
In de maanden februari tot en met november wordt er getennist door een enthousiaste en
sportieve groep liefhebbers; in principe in dubbelspel. Dan kan er op vier ochtenden (ma, di, wo,
vr,) gespeeld worden. Er wordt op flexibele wijze gehusseld. Dus ook zeer geschikt voor diegenen
die geen tennispartner hebben.
Na afloop wordt er altijd een gezellig bakkie gedaan in de kantine van het TU/e sportcomplex. Er is
geen bardienst!
Gedurende de wintermaanden (september t/m maart) kan er ook worden getennist in Tennishal
Noord. (Vanwege corona hebben wij hier het afgelopen winterseizoen niet kunnen spelen.)
Na de zomer zullen wij bepalen in hoeverre wij in het seizoen 2021-2022 kunnen en willen spelen
in Tennishal Noord.
Iets voor u?…….
Nieuwe leden (vanaf 50-jaar) zijn van harte welkom, voor de prijs hoeft u het niet te laten.
De contributie voor maanden februari t/m november bedraagt slechts € 60.
Voor het indoorseizoen wordt dit ieder jaar opnieuw vastgesteld op basis van de huur van de
banen en aantal deelnemers
Zie ook de website: www.eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub
(terug)
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PCC Nieuws
Onze PCC leden kregen pas weer de nieuwste edities in de bus van
onze beide bladen over moderne computer- en „social media‟
apparaten en het gebruik ervan, boordevol nieuws uit de steeds
digitalere wereld.
In „PC-Active‟ special staat terecht veel over privacy en veiligheid
online – onder meer over wachtwoorden, nieuwe tweetrapsverificatie
en betere (deels gratis) antivirussystemen. Daar moeten we ons meer
bewust van zijn, niet alleen als privépersoon, maar zo mogelijk nog sterker als maatschappij. Een
paar keer per week bewijzen hacks binnen alle geledingen dat overduidelijk. Tevens staan er leuke
spellen in en een bespreking – die voor thuis de moeite waard is – met bruikbare tips en een dit
keer door corona wat beknoptere koopgids – rond de keus tussen een nieuwe LED, OLED of QLED
smart-tv. De volgende uitgave gaat uitgebreidere testresultaten uit de praktijk tonen.
„compulinks‟ , het tweede blad dat PC-leden bij hun lidmaatschap ontvangen, sluit daar met allerlei
wetenswaardigheden naadloos op aan. Handig voor ons is de verwijzing naar een stabiele
standaard voor een mobiele telefoon, bv. voor gebruik van de telefoon als webcam op een PC.
Buitenkans
PVGE-ers, die nog geen PCC-lid zijn, krijgen nu een mooie kans gebruik te maken van een speciaal
proeflidmaatschap voor een halfjaar voor slechts € 10.
pcc@pvge-eindhoven.nl of tel. 06 24594224
Voor de prijs van amper twee ijsjes komt daarvoor driemaal het
HCC verenigingsblad – tevens het grootste Benelux
computertijdschrift – in je brievenbus. Bovendien kun je gedurende
die tijd naast het gratis lidmaatschap op de interessegroep
„SeniorenAcademie‟ ook nog een tweede groep kiezen uit een van
de andere specialistische groepen. Die helpen je om meer te weten
te komen over een onderwerp, waarvoor je bovennormale interesse
hebt. Bijvoorbeeld in het geval je activiteiten in en om je huis wilt
automatiseren – tegenwoordig wel gevangen onder het begrip
„domotica‟, of anders voor „Games‟ en zelfs al „3D-Printen‟.
De „Seniorenacademie‟ slaat net nu met een vernieuwde website –
onder het motto „senioren voor senioren„ – voor onze doelgroep de
vleugels uit ter voorlichting, ondersteuning of als hulp in de snel
toenemende digitalisering.
Een aantal extra leden bij onze computerclub zijn altijd van harte
welkom!
Het laatste nieuws is, dat we in ieder geval in september weer starten met bekende fysieke sessies
– op een veilige manier – als voordrachten over speciale onderwerpen, de inloop en de helpdesk!
Maar daarover hoor je de volgende keer meer. Of kijk op de website: zo-brabant.hcc.nl

Jan, Colette en Frans
PCC Bestuur

(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 lezingen niet doorgegaan. We zijn optimistisch en gaan er van uit
dat we vanaf juni 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: 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 van 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.
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)
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Lezing: Fascinerend Zuid-Afrika
Maandag 30 augustus 2021 om 14.00 uur, inschrijven voor 23 augustus
Inleider: Mevr. A. Wagenvoorde
N.B. Deze lezing was oorspronkelijk gepland op 10 mei, wilt u deelnemen dan opnieuw aanmelden.
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 onder andere 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)

Op Restaurant
Na een geslaagd diner bij Thym-Parkzicht – begin juni
verdeeld over twee dagen – ziet het er naar uit dat we
weer iedere maand gezellig „Op Restaurant‟ kunnen
gaan. Mogelijk gelden er nog maatregelen zoals de 1,50
regel en een beperking in het aantal deelnemers. U
kunt zich aanmelden voor de diners in juli en augustus.


Donderdag 1 juli, d'n Hut. Oirschotsedijk 52, Wintelre
Aanmelden voor 24 juni
Driegangenmenu € 21,50. Een nieuw adres met veel ruimte zowel binnen als buiten!



Donderdag 5 augustus, La Sonnerie, Nieuwstaat 45, Son
Aanmelden voor 15 juli
Driegangendiner € 20,50 exclusief drankjes. Bij mooi weer in de tuinen onder de parasols,
bij koud weer binnen. Vooraf betalen, voor regels zie beneden.
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Aanvang 18.30 uur. 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!
Vooraf betalen
Eerst aanmelden en pas betalen als u een bevestiging van uw deelname heeft ontvangen! Het
verschuldigde bedrag dan overmaken op bankrekening NL62 INGB 0003 8600 86 t.n.v. M. Stuijt
met duidelijke vermelding van naam restaurant, PVGE-lidnummer(s) en eventueel uw keuze vlees
of vis. Het bedrag dient uiterlijk 14 dagen (tenzij anders aangegeven) van tevoren op genoemde
bankrekening staan.
Aanmelden
Via www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in de Schouw.
Afmelden
We willen u nog speciaal attent maken op de regels rondom afmelden: bij afmelden korter dan één
week van tevoren dient u toch het diner te betalen. U mag altijd zelf iemand vinden om uw diner
over te nemen, neem contact op met Rita. U kunt zich afmelden via 040 2423701 of 06 40671920
of oprestaurantpvge.ehv@gmail.com.
(terug)

Nieuws van de Reiscommissie

Het heeft lang geduurd maar als het goed blijft gaan kunnen we weer op reis! De reiscommissie
heeft de volgende reis voor ogen:
6-daagse reis naar Blankenberge (Belgische kust)
Vrijdag 24 september t/m woensdag 29 september
De Belgische kust in de provincie West Vlaanderen
behoort tot een van de topattracties van België. Naast
heerlijke stranden en boulevards vinden we hier ook veel
cultuur en geschiedenis. Blankenberge behoort tot een
van de belangrijkste badplaatsen van België. Deze van
oorsprong oude vissersplaats verkreeg in de 13e eeuw
stadsrechten.
Voor meer informatie, zoals aanmelden, reissom en
programma ga naar:
www.pvge-eindhoven.nl/evenementen-eindhoven/programma-op-reis
Mocht het toch niet door kunnen gaan dan wordt dit vermeld op de website (zelfde link).

(terug)
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WELZIJN, WONEN, ZORG
Uitstel belastingaangifte tot 1 september
De belastingdienst heeft ons gemeld dat mensen die aangifte moeten doen en een
Machtigingscode (MC) hebben uitstel krijgen tot 1 september 2021 en dat niet behoeven aan te
vragen.

Frank van Pijkeren, Huba

HUURTOESLAG 2020???? Aanvragen vóór 1 september 2021!!!!
In Eindhoven Actueel! december 2020 stond onderstaande informatie vermeld :

Huurtoeslag
Een speciaal punt van aandacht was de Huurtoeslag. Sinds 1 januari 2020 komen meer mensen in
aanmerking daarvoor, omdat het Maximale Verzamelinkomen (VI) afhankelijk is van de hoogte van
de kale huur. Er vindt een geleidelijke afbouw van de Huurtoeslag plaats, zoals dat ook al bij de
Zorgtoeslag geldt.
Een voorbeeld :
Kale huur per maand
Huurtoeslag bij VI
€ 22.000
Huurtoeslag bij VI
€ 23.000
Huurtoeslag bij VI
€ 25.000

In 2019
€ 500
€ 115
€ 0
€ 0

In 2020
€ 500
€ 133
€ 98
€ 30

Let er bij de aangifte IB 2020 op of u nu wel voor Huurtoeslag in aanmerking komt.
Inmiddels hebben we als HUBA weer circa 1000 IB 2020
aangiftes verzorgd. De evaluatie volgt later deze maand en
we hopen in het volgende nummer van EA! onze ervaringen
te melden.
Wij hebben voor diverse mensen op basis van bovenstaande
alsnog huursubsidie over 2020 aangevraagd en die is
inmiddels ook toegekend. Velen hebben meer dan € 1.000
toegekend gekregen of al ontvangen.
Als u denkt dat u mogelijk ook voor huursubsidie in aanmerking komt over 2020, neem dan vóór
15 augustus 2021contact met ons op.

HUBA-team

AOW‟ers laten belastingvoordeel liggen
Naar schatting zo‟n honderduizend AOW‟ers liepen de afgelopen jaren
ongemerkt ouderenkorting of alleenstaande-ouderenkorting mis. Dat
kostte hen dan meestal meer dan € 400 en soms zelfs meer dan € 1800.
Dit komt grotendeels door de onduidelijke tekst in het aangifteprogramma.
Maar ook doordat mensen – die niet verplicht zijn om aangifte te doen –
dat beter wel kunnen doen.
De Consumentenbond ontdekte de afgelopen jaren dat AOW‟ers uit de onderstaande drie groepen
vaak ouderenkorting of alleenstaande-ouderenkorting mislopen.
 Getrouwde stellen waarvan er een in een zorginstelling woonde
 AOW‟ers van wie de partner overleed
 Mensen die in het jaar waarin ze de AOW-leeftijd bereikten geen belastingaangifte deden
Behoorde je in de afgelopen vijf jaar tot een van deze groepen? Dan levert verder lezen wellicht
een groot belastingvoordeel op.
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Ben je zelf niet in een van deze situaties geweest, maar ken je wel iemand in een van deze
situaties? Dan is de kans groot dat je diegene honderden euro‟s belastingvoordeel cadeau kunt
doen door deze informatie door te sturen.

Bron: Consumentenbond Nelleke Rookmaaker, Expert Geld & Verzekering
Gepubliceerd op: 22 april 2021

Cliëntondersteuning bij aanvragen in de zorg

Op onze website vindt u onder belangenbehartiging een scala van informatie over de zorg- en
hulpverlening. Mocht u met vragen zitten of meer willen weten dan is dit een goede ingang met
links naar diverse sites. Deze informatie is recent vernieuwd.
We hebben er een onderwerp uitgepikt waar we op de duur allemaal mee te maken krijgen: zorg
en ondersteuning als we ons niet meer zo goed zelf kunnen redden. De hiervoor bedoelde hulp en
zorg is ondergebracht in drie wetten namelijk de Zvw (Zorg verzekeringswet), Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg). De Wmo en Wlz is er voor mensen
die langdurig hulp nodig hebben. De Zvw is gericht op de curerende zorg maar ook langdurende
thuisverpleging is hier ondergebracht. We gaan in op waar je moet je zijn en het nut van
onafhankelijke cliëntondersteuning.

Waar moet je aankloppen bij een zorgvraag?

Bij gezondheidsproblemen of wanneer u niet meer in staat bent om volledig voor u zelf te zorgen,
zal de huisarts of praktijkondersteuner u helpen of doorverwijzen zodat u de juiste ondersteuning
krijgt. Deze ondersteuning valt, afhankelijk van de aard en ernst van het probleem, onder een van
de drie genoemde zorgwetten. De vraag is dan hoe gaat het verder? Op enkele aspecten wordt
hier ingegaan.


Thuis verpleging (Zvw)
Bij verpleeghulp thuis – zoals hulp bij aankleden, injecties geven, steunkousen aantrekken
– kunt u hulp krijgen van de wijkverpleegkundige. Deze is door zorgverzekeraars
geautoriseerd om een indicatie te verlenen en een zorgplan op te stellen. De zorg die
hieruit voortvloeit wordt door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt zelf de
verpleegorganisatie kiezen. Het is wel verstandig om na te gaan of uw zorgverzekeraar
hiermee een contract heeft.



Hulp om langer thuis te kunnen blijven wonen (Wmo)
Hiervoor moet u bij WIJeindhoven zijn. Er dient dan een z.g. 'keukentafelgesprek' te komen
waar u uw probleem kunt uitleggen, neem geen genoegen met een telefonische
afhandeling. Het Servicebureau beoordeelt daarna uw zaak en stelt u op de hoogte van het
besluit. Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld bejegening, indicatiebesluit en dergelijke
dan zijn er mogelijkheden tot wederhoor. Voor deze zorg is een eigen bijdrage
verschuldigd, dit is meestal het abonnementstarief (19,50 per maand).



Verpleging/zorg in een tehuis (Wlz)
U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u zelf niet meer in staat bent om voor uw zelf te
zorgen. Als dit het geval is zal uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegster u
meestal de weg wijzen. Dit leidt tot een indicatieaanvraag bij het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg).
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Het CIZ gaat dan vervolgens na welke Wlz-zorg het beste bij u past en dit wordt in een
indicatiebesluit vastgelegd. Voor meer informatie over dit onderwerp zie www.ciz.nl. Hier
kunt u ook informatiefolders downloaden.
Deze indicatie kan verpleeghuiszorg inhouden, ook is het mogelijk dat u thuiszorg krijgt.
Een reden is dan vaak dat er nog geen plaats is in een verpleeghuis. Hier komt ook het
Zorgkantoor in beeld dat meehelpt bij het zoeken naar een voor u geschikte locatie. Voor
Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze wordt geïnd door het
CAK. Meer hierover op www.hetcak.nl.
Onafhankelijke clientondersteuning
Zowel bij een Wmo-aanvraag als bij een Wlz-aanvraag is dit gehele proces – van indicatiestelling,
zorgplan tot eventuele opname – erg ingewikkeld. U wordt sterk aangeraden om hiervoor hulp in
te roepen van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Voor de Wmo kunt u een beroep doen op onze eigen deskundigen, hiervoor kunt u contact
opnemen met Kees Blokker: keesblokker2@gmail.com
Er zijn ook anderen, zoals Socos (Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning) waar u terecht
kunt.
Voor de Wlz kunt u voor het gehele traject – indicatiestelling en geschikte zorgplaats zoeken –
beroep doen op cliëntondersteuning van Socos en MEE. Deze hulp is gratis.
Voor meer informatie: www.socos.nl; www.demeentgroep.nl
(terug)

Langzaam weer opstarten met bewegen
Bewegen is goed voor ons allemaal! Enkele tips
Zeker nu thuis zitten niet meer zo hard nodig is – door de dubbele prik en diverse versoepelingen
– is elke beweging die je maakt beter dan passief te blijven. Dat
hoeft niet meteen in Olympische stijl op sportschoenen. Neem
bewust dagelijks wat beweging – binnen of beter nog buiten – om
het overgewicht kwijt te raken dat er de afgelopen tijd bijkwam. Op
een ontspannen manier oefeningen doen en wandelen – acties te
voet of op de been bij voorkeur – fietsen, zwemmen, enz. Dat helpt
om spieren en gewrichten soepel en de botten sterk te houden.
Bovendien bevordert het de doorstroming van zuurstof en bloed,
wat goed is voor lichaam en geest. Meer „zelf doen‟ zoals vroeger het devies bij de kinderen was!
Alles zolang je maar fysieke inspanning merkt onder andere aan je iets verhoogde hartritme, je
ademhaling en het maar met een zeker gevoel van moeheid gepaard gaat. Dat brengt even later
vaak echt een gevoel van tevredenheid over wat je gepresteerd hebt!
Samen in club- of groepsverband
In een groep kom je periodiek eerder tot een zekere vorm van plezierig bewegen dan alleen, dat is
over de jaren duidelijk gebleken. Niet voor niets kennen we binnen onze vereniging zo‟n groot
aantal clubs die je daarbij fysiek in groepsverband helpen, van Tai Chi, over midgetgolf, gym onder
begeleiding, … en fietsen tot tennissen toe. Denk er „ns over na zelf een favoriete club te kiezen –
as je er nog geen lid van bent – uit het gevarieerde aanbod op onze website:
www.eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven
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Praktisch aan de gang
Geleidelijk de draad weer oppikken is het verreweg beste devies. Start dit programma s‟ morgens
met op bed wat cirkeltjes te draaien met alle twee je schouders tegelijk. Schud daarna in
afwissende houding je armen en schouders goed los, eerst rechtop, dan met gebogen rug.
Weliswaar niet de meest spannende oefeningen, maar wel nodig om soepel op gang te komen.
Houdt rechtop staande de schouders stil en buig enkel je hoofd ritmisch
naar links en rechts, afgewisseld door van voor naar achter.
Buig je knieën een tiental keer, zittend op een stoel – of staandebeens
met de leuning vast. Trek de knie van elke been even vaak achter elkaar
op tot een hoek van 90˚, net of je bezig bent met een
dressuurwedstrijd. Dat gaat ook prima staande vóór de trap, met de
leuning eventueel vast om in balans te blijven. Eveneens kun je – naar
wens met gebogen of rechte arm(en) – wat krachtoefeningen doen –
snel en langzaam – met als gewicht bv. een pond of kilo suiker in een
plastic zak, of een herbruikbaar kunststofflesje met water gevuld tot
hetzelfde gewicht. Voor trainen van de handen en vingers is het om
beurten kneden van een tennisbal – of een speciale medische
schuimplastic bal – in warm water een aangename en effectieve oefening. Eenmaal opgewarmd –
en in een stabiele stand, op een veilige positie – is het de grond voor je aantikken een goeie
oefening.
Dit alles houdt je langer en beter zelfstandig op de been.
Sport ze!

JW

(terug)
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INGEZONDEN
De weg op naar een pre-coronaleven nieuwe stijl?

Meteen al na de eerste redactievergadering begon het te kriebelen om de
draad weer op te pikken naar een normaler leven, met meer intermenselijk
contact; juist dat wat onze samenleving altijd meer zin gaf. Die socialere
menselijke kant kwam weer opzetten. Twee ontmoetingen bewezen – dat
gewoon omgaan met elkaar – echt nog steeds bestaat na al die tijd!
Eerste lijfelijke treffen
Verrassend leuk was het de bekende groep – hoe klein ook – weer „ns „in volle
vrijheid‟ te zien, na wat versoepelingen. Nu weliswaar nog met een
„elleboogstoot‟ als begroeting, achter ‟n mondkapje – zittend al wel zonder! –
en op 1,5 meter. Maar wel elkaar normaal treffen, horen en gezellig samen met
elkaar te kunnen steggelen!
Hoe dan ook – en voor de een meer dan de ander – dit was weer een stap verder op weg naar de
„nieuwe normaal‟!
Dat ook al hadden Whatsapp- en Skypegesprekken met beeld en geluid, enige virtuele lezingen in
de vorm van webinars en videovergaderingen, de pijn al wel degelijk iets verzacht. Ondertussen
lees je hier het resultaat van onze inspanningen, hopelijk naar tevredenheid!
Reisherinneringen
Buiten gekomen begon er iemand onverwacht te roepen. Twee bekenden uit het dorp liepen rond
om even een frisse neus te halen. Na de begroeting kwam het gesprek al snel op de laatste
gezamenlijke trip naar Noorwegen bijna twee jaar geleden. „Reizen‟ bindt overduidelijk nogal wat
van medeleden – net als trouwens alle andere clubs dat doen.
De vraag kwam op of ‟t op reis gaan met de PVGE dadelijk weer als vanouds zou kunnen?
Mooi blijkt het toch altijd weer te zijn om met een groep gelijkgestemden een selecte reis met
bijvoorbeeld een touringcar te
maken door een machtig mooi
landschap en zo kennis te maken
met andere culturen, twee
overtochten met de Stena Line
veerboot ‟s nachts tussen Kiel in
Noord Duitsland en Göteborg onder
in Zweden, de doorsteek – met een
stadsrondrit in Oslo, langs Hamar
met de Vikingskippet schaatstempel
(weet je nog van onze Ard en
Keesie) en het toen hoogste houten
gebouw – over de weg naar
Trondheim (Noorwegen), de
avontuurlijke boottocht buitengaats
over een deel van de Hurtigruten,
een soort varende buslijn – soms
bijna stapvoets in het donker –
door een hele reeks nauwe wateren
tussen kleine eilandjes, die de
typische, ruige fjordenkust vormt
met de enorme en luxueuze ferry „MS TrollFjord‟ terug naar Bergen met stadsrondrit , enz.
Het leek nu al voor ons drieën een stukje verre historie. En dan te weten dat de tocht voor ons
tweeën op zich zelf al een soort weerzien vormde van vakantiereizen met de kinderen op sommige
trajecten van de noordelijk route, door het Hemsetal en langs Gol. De afsluiting bracht uiteraard
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traditioneel voor ons Noorse reisgezelschap een goed verzorgde Limburgs afscheidsdiner in Velden,
alvorens de EMA retourrit begon naar huis.
Mooi toch deze eerste terugblikken onder een iets meer vrijgegeven, gezelligere regiem, waarbij –
of het er dadelijk weer hetzelfde gaat uitzien – uiteraard nog wel de vraag blijft!?!?
Sterkte!

JW

(terug)

Laatste „gele‟ reisnieuws

Onder onze leden kennen we er nogal wat die de komende tijd het land uit willen, naar familie en
kennissen, om daar (enorm) goedkoop te tanken of simpelweg weer „ns – hopelijk onbezorgd – op
vakantie te gaan. Twee keer gevaccineerd zou dat eigenlijk in heel Europa moeten lukken – op
grond van de jongste versoepelingen. Dat wel afgezien van de per land – en soms per regio –
verschillende dwingende voorschriften. Gevraagd kan worden je huidige gezondheidsstatus te
bewijzen, middels een geldige PCR test, een sneltest of inentingsbewijs. De app of pas die de EU
aan het opzetten is, komt – naar de inschatting van deze nuchtere Hollander – waarschijnlijk net
op het eind van de vakantie in zicht.
Wat intussen te doen?
Bij beide inentingen wordt een bewijs van vaccinatie verstrekt, dat je het buitenland in en uit kan
helpen. Als het goed is staat op de laatst verstrekte A4-pagina in het Nederlands – en … minstens
zo belangrijk in het Engels! – vermeld dat er tweemaal een dosis is toegediend. Daarnaast vindt
je er onder andere datum en plaats van handeling, alsmede een redelijk gedetailleerde
beschrijving van het betreffende vaccin. Neem die GGD verklaring in ieder geval mee, na er een
kopie van te hebben gemaakt voor thuis en/of een foto op je smartphone. Nog geen tweede
vaccinatie gehad: neem gele boekje mee (Sdu), mogelijk krijg je de stempel al!
Gele boekje
Vanaf maandag 7 juni komt de mogelijkheid in zicht om die
vermelding ook in het zogenaamd „gele boekje‟ op te laten
nemen. Waar is nu nog niet bekend, omdat ons kabinet daar
nog nooit aan heeft gedacht voor het gewone volk! Dat was
vroeger voor fervente privé en zakelijke reizigers het bewijs dat
ze ingeënt waren tegen in het te bezoeken land of werelddeel
voorkomende besmettelijke ziektes. Heb je er al een van
vroeger, stop dan genoemde GGD-verklaring opgevouwen – als
een soort van opwaardering – in je eigen gele boekje als bewijs
– vanuit eigen ervaring met een dot van een Pritt-stift om hem
daar te houden. Anders komt een nieuwe à € 8.70 binnen bereik.

JW

(terug)

Digitale begrippen

Steeds vaker komen vanuit de digitale wereld, onder andere via de zogenaamde „social media‟ –
relatief nieuwe – meestal Engelse – begrippen opzetten in onze alledaagse taal.
Om er een paar te noemen – met wat uitleg –: „Webinar‟, „Vloggen en Bloggen‟ alsmede
„Streamen‟.
Webinar
Eigenlijk is dit de enige „nieuwe‟ uit het rijtje die niet eens
veel uitleg nodig heeft. Immers ieder van ons heeft het
afgelopen jaar „online‟ op internet – „WEB‟ in het Engels –
wel een videolezing of voordracht – of „semINAR‟ – gevolgd
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op zijn laptop of tablet, waarvoor je je eerder had aangemeld. Op afstand hoor en zie dan thuis
een deskundige of specialist een voor jou interessant onderwerp behandelen. Ook vragen stellen
kan gewoon via een zogenaamde „chat‟-functie, zodat je er niet lijfelijk bij aanwezig hoeft te zijn.
Vloggen en bloggen
„Vloggen‟ betekent het opnemen van een korte videofilm –
bijvoorbeeld met losse camera of de selfiecamera van een
smartphone – van zichzelf of van iemand anders die tevens
de activiteit is. Een „vlog‟ is trouwens al eens geopperd op
de Clubbijeenkomst als middel om een jongere generatie
leden aan te trekken!
„Bloggen‟ is aan de andere kant eigenlijk een afgeleide
ervan in de vorm van een artikel online schrijven op internet, dat vaak dat op de eigen website
komt te staan. Die wordt dan ook wel passend „weblog‟ genoemd. Het verschil tussen de twee zit
„m voornamelijk in het gebruikte medium: bij vloggen in de vorm van film- of videobeelden (kijk
bijvoorbeeld op YouTube); bij bloggen als tekst.
Streamen
Traditioneel – vrij prijzig – via een publieke omroep of een
commercieel bedrijf geprogrammeerd TV kijken wordt bij
de jongste kijkers steeds meer verdrongen door dit nieuwe
verschijnsel. Die „zappen‟ niet meer de hele avond om hun
TV-uren zinvol in te vullen!
Met „livestream‟ wordt dus rechtstreeks een film of serie
aanbieden vanuit het internet bedoeld. Met een
internetabonnement kan zo willekeurig gedefinieerd digitaal
geluid en beeld – als audio- of videobestand – in de vorm van series en films direct op elke
willekeurig tijdstip in volle actie „live‟ bekeken en beluisterd worden. Bijvoorbeeld op je mobiel, op
locatie of thuis middels een smart TV. Daarvoor is het niet meer nodig – of soms zelfs onmogelijk
– om het hele bestand op je eigen computer op te slaan – ofwel te „downloaden‟.
(terug)

Test uw kennis van spreekwoorden
Wie vind er tien?
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Griekse mythologie, de Olympus
Om het strategisch belang van de berg Olympus
te benadrukken werd deze berg uitgeroepen tot
de woonplaats van de goden. Hier woonden toch
vooral Zeus en zijn familie, zij werden ook wel de
Olympiërs genoemd. Het was de mens ten
strengste verboden ooit enige voet te zetten in de
verblijven van de goden.
Algemeen
De hoogste berg in Griekenland is de Olympus.
Het ziet er uit als een eenzame piek van ruim
2900 meter hoogte en ligt bij Tessalonika, vlak bij de kust. De berg is ruig en onherbergzaam,
maar in de Griekse mythologie was de top van de berg de zetel van de goden.
De berg
Oorspronkelijk was de berg een strategisch punt voor eerste Griekse stadstaten. Een soort
natuurlijke verdediging tegen aanvallen vanuit het noorden. Deze steden voelden zich onderling
aan elkaar gebonden door hun taal, hun zelfde goden. Om het strategisch belang van deze berg te
benadrukken werd de berg uitgeroepen tot de zetel van de goden, waar zij samen op één plek
werden ondergebracht.
Volgens de mythologie ging net als op de aarde de zon gewoon op en onder, maar het was altijd
helder en rustig weer. De wolken werden bewaakt door drie godinnen die de Jaargetijden
genoemd werden. In die tijd kende men het seizoen 'Herfst' niet. Ook hielden deze godinnen bij
welke god op aarde vertoefde en wanneer ze terugkwamen begroette zij hen.
De goden op de Olympus
Volgens de overlevering had iedere god zijn eigen verblijf,
opgetrokken uit massief brons. Gemaakt door de smid van
de goden, Hephaestus. In het midden stond het paleis van
Zeus. Hier deden de goden zich te goed aan ambrosia (het
voedsel van de goden) en nectar (hun drank), wanneer zij
door Zeus waren ontboden.
Zij waren voorzien van schoonheid, vernuft en creativiteit.
Alles gemaakt door Hephaestus; gouden tafels en stoelen
die uit zichzelf bewogen als dat nodig was. De kleding van
de goden waren geweven door Athena en de Gratiën. De
Gratiën waren drie dochters van Zeus en hadden de namen;
Agleae (pracht), Euphrosyne (blijheid) en Thalia
(feestelijkheid). Een blik uit de mooie ogen van deze
vrouwen doet iedereen smelten.
Welke goden leefde op de Olympus
De Olympus was de verblijfplaats van de volgende goden,
die ook wel de Olympiërs werden genoemd: Zeus, Hera, Athena, Hephaestus, Ares, Aphrodite,
Apollo, Artemis, Demeter, Hestia, Poseidon, Hermes.
Er woonden ook enkelen door de goden onsterfelijk gemaakte mensen zoals: Heracles en zijn
vrouw Hebe, Eros, de eeuwige metgezel van Aphrodite, tevens god van de lichamelijke liefde, de
Titaan Iris, boodschapper van Zeus en Hera, verschijnt als regenboog aan de mens, Ganymedes.
Olympus en de sterfelijken
Het was de sterfelijken ten strengste verboden het verblijf van de goden te betreden. Zelfs na de
dood verwachtte de Grieken en Romeinen niet dat zij deze plek ooit zouden zien. Zij verwachtten
immers naar de onderwereld te gaan en als ze geluk hadden naar de Elyseïsche velden of op de
eilanden van de Gelukzaligen aan de rand van de aarde.

Bron: internet mythologie.net
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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.
(terug)
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