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ALV op 24 februari in De Lievendaal 
 

VAN DE REDACTIE 

Van de corona zijn we nog niet af, alhoewel het ernaar uitziet dat we het steeds meer kunnen 
vergelijken met de Spaanse griep die rond 1920 heerste en toen met heel veel slachtoffers. Die 
pandemie is indertijd overwonnen maar heeft er wel voor gezorgd dat griep ons leven is blijven 
beïnvloeden, echter op een beheersbare manier.  

Het is nog niet helemaal zover, maar als we de toekomst optimistisch bezien, gaan we 
langzamerhand weer naar 'normaal' met als verschil dat we naast griep een tweede jaarlijks 
terugkerende, met griep vergelijkbare infectie, erbij hebben. De naam: corona, omikron of iets 
dergelijks? 

Het 'gewone leven' komt binnen de PVGE weer langzaam op gang. Dat uit zich nog niet in veel 
clubnieuws, maar mooi is het dat een nieuwe club zich heeft aangemeld: een leesclub. We wensen 
de initiatiefnemers een succesvolle start!  
Ook zien we dat de Evenementen Commissie en Op Restaurant van plan zijn 'om de deuren weer 
open te zetten'.  

De ALV staat gepland voor 24 februari. Misschien goed om eens te overwegen hiernaartoe te 
gaan. Het bestuur zet zich in om de PVGE draaiende te houden en onze waardering hiervoor 
kunnen we tonen door aan de ALV deel te nemen. Uitnodiging en agenda vindt u in deze EA!. 

We gaan in deze EA! in op maatschappelijke ontwikkelingen die ons bezig houden zoals 
pensioenen, en de ontkoppeling van de AOW. Verder aandacht voor de brochure 'Sociale Kaart'. 
Deze bevat verwijzingen bij vragen over hulp en ondersteuning binnen het sociale domein en krijgt 
u samen met de Schouw van maart toegestuurd. 

Wij wensen u veel leesplezier toe! 
Redactie EA! 
 

'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op 
de website (www.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).  

U kunt natuurlijk ook een van de redactieleden benaderen: 
Jan Peerlings  jtpeerlings@kpnmail.nl  
Jan Wijers   j.wijers57@upcmail.nl  
Jo Bogers  jobogers44@gmail.com  

Riet Poncin  r.poncin@chello.nl 
Henk te Sligte  ghtesligte@on.nl 
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INHOUD 

 
Wist u dat en andere ludieke onderwerpen  

• Wist u dat? Deze keer is onze gezondheid het 
onderwerp 

• Een mijmering over het nieuwe jaar 
• De kleur van sneeuw 
• Broodje van eigen deeg 

Algemene informatie 
• Woord van de voorzitter 
• Uitnodiging ALV 
• Welkom aan nieuwe leden 

Clubnieuws 
• Nieuw: de leesclub 
• Kampeerclub 'De Trekvogels' 

• PCC Nieuws en vervolg digitaal alfabet 

Evenementen/activiteiten 
• Lezingen over de Geul en Groot Brittannië/Ierland 

• Op Restaurant, de diners in maart en april 

• Herstart reiscommissie 

Welzijn, wonen, zorg 
• AOW en pensioenen 

• Sociale kaart 

• Mantelzorger, gratis meereizen 
• Huurhuizen, keuzemogelijkheid afhankelijk van 

inkomen 

Ingezonden 
• Volksverhalen, er zijn er in vele soorten 
• Mijmeringen over PVGE-reizen 
• Uitvoering Matthäus Passion in Catharinakerk 

• Nieuwe cursussen VU-Eindhoven 

• DAF Museum weer open 

• Een bijzondere koe 

Wetenswaardigheden 
• Zorgthema's, links naar informatie over zorg en welzijn 

• Pensioenen en zorg, links naar nieuwsbrieven van KG en FPVG 
 

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

AGENDA 

24-02-2022  Algemene Leden Vergadering, De Lievendaal  14.00 uur 
03-03-2022  Bijeenkomst voor nieuwe leden, De Lievendaal  14.00 uur 
03-03-2022  Op Restaurant, De Wereldkeuken    18.30 uur 
07-03-2022  Lezing over de Geul, De Lievendaal    14.00 uur 
11-04-2022  Lezing over Groot Brittannië en Ierland, De Lievendaal 14.00 uur 
01-04-2022  Op Restaurant, De Verlenging    18.30 uur 
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WIST U DAT EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN 

 
Wist U dat?........gezondheid 

Optimisten een lagere kans op een hartaanval hebben.  
Water het goedkoopste medicijn is. 
‘Light’ producten je juist dikker kunnen maken. 
Dat wandelen het gezondste is dat je kunt doen. 
Het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. 
Een biertje of wijntje op z’n tijd heel gezond kan zijn. 

Bron: internet 
 

Het nieuwe jaar 

Moge het nieuwe jaar 
Op alle gebied 
Een jaar worden 
Waarvan je zegt 
Het mocht nog jaren duren 

Aristine Scheepmans. 
 
 

Waarom is sneeuw wit? 

Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het 
gras groen, de rozen rood, de hemel blauw en de zon was van 
goud. Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over. De arme 
sneeuw besloot om aan een van de anderen een beetje kleur te 
wagen. 
Eerst ging hij naar de aarde: "Aarde, mag ik een beetje van jouw 
bruine kleur?" Maar de aarde sliep en antwoordde niet. 
Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: "Gras, mag ik 
een beetje van jouw groene kleur?" Maar het gras was gierig en deed alsof het niets gehoord had. 

Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte: "Roosje, alsjeblieft, 
geef mij een beetje van jouw rode kleur." Maar de roos was erg 
verwaand en draaide zijn hoofd af. 
De sneeuw probeerde het bij de hemel en riep: "Hemel, mag ik een 
beetje van jouw blauwe kleur?" Maar de hemel was veel te ver weg 
en hoorde de sneeuw niet. 

En zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de zon: "Zonnetje, mag ik een beetje van jouw 
gouden kleur?" Maar de zon had het veel te druk met schijnen en had geen tijd om te antwoorden. 
En tenslotte vroeg hij aan een klein wit bloempje aan de rand van 
het bos: "Wit bloempje, mag ik een beetje van jouw mooie 
kleur?" 
En het lieve bloempje antwoordde: "Natuurlijk sneeuw, neem 
zoveel als je wilt!" 
Zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en 
vanaf dat ogenblik was de sneeuw wit. Daarom wordt het tere 
bloempje aan de rand van het bos sneeuwklokje genoemd en het 
is het enige bloempje, dat van de sneeuw geen last heeft. 
 
Bron: Beleven  
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Broodje van eigen deeg 

Een bakker in het Zwarte Woud haalde zijn verse boter bij een 
lokale boer, die op zijn beurt daarvoor lekker brood terugkreeg. 
Op een gegeven moment had de eerste het idee dat de 
afgesproken drie pond boter steeds lichter werd. Bij nawegen 
bleek dat te kloppen en dus liep hij naar de rechter.  
Die vatte de zaak kort samen: ”Jouw boterlevering zou volgens 
afspraak 1½ kilo bedragen en je krijgt steeds minder; waar of 
niet?”  

“Maar dat is uitgesloten”, zei het keuterboertje, “ik heb het elke keer exact nagewogen”!  
“Kan het zijn dat misschien je gewichten niet kloppen”, opperde de rechter. 
Het antwoord luidde: “Gewichten, hoezo, die heb ik niet nodig”.  
“Ja maar,” zei de rechter: “hoe weeg je dat dan nauwkeurig na”?  
“Dat kan heel simpel – meneer de rechter – en nog preciezer ook. Ziet u, hij krijgt mijn boter, zoals 
ik brood van gelijk gewicht terug krijg. Nou, dat leg ik aan de ene kant op de weegschaal en 
balanceer met m’n boter net zolang tot de schaaltjes in evenwicht zijn en dat lever ik dan aan hem 
af”. De rechter toetste daarop de laatste wederzijdse levering en wat bleek: de blok boter had op 
de milligram hetzelfde gewicht als brood!  
Het is dus niet zo gek dat de rechter lachte, net als het boertje. De bakker echter werd 
veroordeeld conform: boontje komt om z’n loontje! 

terug 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE PVGE 

Woord van de voorzitter 
Na een grijze januari-maand met wel heel weinig zon lijkt nu toch het betere 
seizoen in aantocht. Beter wat betreft weer, maar vooral beter wat betreft de 
Corona beperkingen. De clubs die moesten stoppen zijn veelal weer 
begonnen of verwachten snel weer ten kunnen beginnen als de beperkingen 
van de horeca worden opgeheven. 
Vanwege de Corona-perikelen hebben we de Algemene Ledenvergadering 
verschoven naar 24 februari vanaf 14.00 uur in de Lievendaal en we hopen u 
dan allen te mogen begroeten. Mocht een bijeenkomst toch nog niet door 
kunnen op die datum, dan zullen we de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
nog een maand verschuiven. 

Ook de, normaal jaarlijkse, bijeenkomst met de nieuwe leden hebben we verschoven: van 3 
februari naar 3 maart ook vanaf 14.00 uur in de Lievendaal. We willen dan graag eindelijk de 
nieuwe leden van afgelopen twee jaar ontmoeten en hen verder wegwijs maken in de vereniging, 
de verschillende clubs en andere activiteiten. Een uitnodiging volgt. 

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En in de aanloop daarvan hebben we 
samen met KBO Eindhoven een vragenlijst opgesteld die we hebben gestuurd naar de zittende 
politieke partijen in de gemeenteraad. De vragen betreffen zaken die ons als ouderen met name 
aan het hart gaan. De antwoorden komen nu binnen en we gaan die presenteren zodat jullie die 
mee kunnen nemen bij jullie individuele keuze. We geven natuurlijk geen advies, maar proberen 
door de vragen meer aandacht te krijgen bij de partijen voor wat voor ons ouderen van belang is 
en door de antwoorden inzicht te geven welke partij wat met ons voorheeft. 

Tot slot zijn we bezig met initiatieven om een nieuwe ‘lees’-club te starten. Ook zij wij met De Rooi 
Pannen in gesprek over reizen en excursies, daarover later meer. 

Sjoerd Sjoerdsma 
sjoerd@sjoerdsma.net  
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de PVGE Eindhoven welke gehouden wordt 
op:     

Donderdag 24 februari 2022 

in het buurthuis 'Lievendaal', Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Aanvang 14.00 uur. 

Het bestuur hoopt velen van u hierbij te mogen ontmoeten. Wij zullen verantwoording afleggen 
over het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe verenigingsjaar 2022. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

Agenda: 
1 Opening 
2 Voorwoord van de voorzitter 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 
4 Goedkeuring van het verslag van de A.L.V. d.d. 28-01-2021 
5 Financiële resultaten 2021 
6 Verslag van de kascontrolecommissie 
7 Begroting 2022 
8 Goedkeuring huishoudelijk reglement PVGE Eindhoven  
9 Thema’s voor 2022 
10 Samenstelling van het Bestuur 
11 Benoeming kascontrolecommissie 
12 Rondvraag 

Toelichting agendapunt 4: 
Genoemd verslag is opvraagbaar via e-mail 

bij: secretaris@pvge-eindhoven.nl 

Toelichting agendapunten 5 en 7: 
De financiële stukken zijn vanaf 13.30 uur 
beschikbaar op de vergaderlocatie of op te 
vragen bij onze penningmeester: 
jenunieuwenhuis@gmail.com  

 
Toelichting punt 8: 
Terugkomend op gestelde vragen op de ALV 
van 2021 

Toelichting punt 10: 
Mevrouw Bep Baars treedt af. 
 

 
Rooster van aftreding bestuur PVGE- afdeling Eindhoven 
Functie/ naam    eerste    volgende 
     benoeming benoeming benoeming 

Penningmeester, J. Nieuwenhuis 2020    2023   
Bestuurslid, J. Vrijhof   2011  2017  2023 
Ledenadministrateur, M. Geene 2014  2020  2023 
Secretaris, W. Meek   2015  2021   2024 
Bestuurslid, B. Baars   2020 
Clubcoördinator, J. v. d. Hurk  2021    2024 
Bestuurslid, K. Blokker  2021    2024 
Voorzitter, S. Sjoerdsma   2021     2024 
 

mailto:secretaris@pvge-eindhoven.nl
mailto:jenunieuwenhuis@gmail.com
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Noot van de redactie: denk aan de coronaregels, 1.5 meter afstand houden, neem uw QR code 
mee, rondlopen met mondkapje op, bij corona-symptomen thuis blijven. 

  
Welkom aan nieuwe leden 

Er hebben zich de laatste twee maanden 15 nieuwe leden aangemeld. Allen van harte 
welkom! 

Hr. Jos van Balveren    Mw. Agnes Blok 

Hr. Piet Bouten    Mw. Thèrése Dirkx 
Mw. Wiljo Gailliaert-den Teuling  Hr. John Gailliaert 
Mw. Sophie Lamers    Mw. José van Oosterhout-Vrolings 
Hr. Jean Reumers    Mw. Marianne Schenkels 
Hr. Martin Vereijken    Hr. Peter Verscharen 
Mw. Helma Vervoom   Mw. Fini de Witt 
Mw. Claire Wolters 

Gezien de gunstige ontwikkelingen wat corona betreft nemen we aan dat iedereen – ook anderen 
die in de laatste twee jaar lid zijn geworden – worden uitgenodigd voor een bijeenkomst Nieuwe 
Leden (3 maart). 

terug 

 
CLUBNIEUWS 

 

Leesclub(s) binnen de PVGE 

In het Eindhovens Dagblad van 8 januari jongstleden stond een artikel over 
een Eindhovense mevrouw, Josée Zuiver, die een alternatief bedacht voor 
live boekenclubs tijdens de lockdown. En zoals zij aangeeft: "Online 
leesclubs zijn een blijvertje". 
Kort daarop werd ik getriggerd door een artikel in het Eindhovens Dagblad 
van 22 januari waarin werd aangekondigd dat er van 24 tot 30 januari een 
'Week van de Leesclub' is. En zoals uit dit verhelderende artikel in de krant 
blijkt, leesclubs zijn populair. Leesclubs zijn er voor allerlei genres en 
daarom ook is er voor iedereen wel een leesclub te vinden. 
Bij Marij Geene van onze ledenadministratie kwam de naam van Josée 
bekend voor als contactpersoon voor de tafeltennisclub Avanti van onze 
PVGE. En terecht vroeg zij zich af of een leesclub als activiteit ook iets zou zijn voor de PVGE-
Eindhoven. Marij attendeerde mij hierop en toen was er al snel een eerste mailcontact met Josée. 
Dit resulteerde uiteindelijk in de zeer gewaardeerde toezegging van Josée om een bijdrage te 
leveren aan de oprichting van leesclubs en de coördinatie daarvan. Begonnen zal worden met een 
‘online’-leesclub, maar een fysieke leesclub is zeer zeker ook een optie bij gebleken interesse.  
Hieronder vertelt Josée hoe er gestart gaat worden met een ‘online’-leesclub voor PVGE-leden. 

Jos van den Hurk 
Clubcoördinator 
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‘Online’ leesclub Nederlandse literatuur 

Boekenliefhebbers opgelet: we gaan starten met een ‘online’-leesclub voor Nederlandse literatuur.  

Hoe dat werkt?  
In een leesclubs wissel je van gedachten 
over een boek dat de deelnemers gelezen 
hebben. Immers, niets is leuker dan met 
andere mensen te praten over een boek. 
De meeste leesclubs komen bij elkaar in 
een bibliotheek of huiskamer. Een ‘online’ 
leesclub komt bij elkaar via een 
beeldprogramma (met Jitsi, dat is net zo’n 
soort programma als bijvoorbeeld Zoom) 
op je computer, tablet of iPad. Je hoeft er 
dus niet voor de deur uit, thuis op de bank 
ontmoet je ‘online’ leuke mensen met 
dezelfde belangstelling.  

Een ‘online’ leesclub bestaat uit ongeveer zes mensen. Zij kiezen drie boeken uit en spreken drie 
data af waarop de boeken worden besproken. De leesclub werkt samen met Stichting Senia, een 
landelijke leescluborganisatie. Senia zorgt voor ‘leeswijzers’ van de gekozen boeken. Deze bevatten 
informatie over het boek, over de schrijver etc. en ook discussievragen. De leeswijzers geven 
houvast bij de discussie in de leesgroep waardoor begeleiding door een deskundige niet nodig is. 

De kosten zijn (naast het lidmaatschap van de PVGE) € 21,50 euro voor de leeswijzers, plus 
eenmalig € 6 voor de aanmelding bij Senia. Als u de drie boeken heeft gelezen en besproken, dan 
kan er opnieuw een boekenkeuze worden gemaakt. Of je kunt er weer mee stoppen.  
PVGE-lid Josée Zuiver verzorgt de coördinatie van de leesclubs. 

Informatie en aanmelden: pvge@zuiver.net. Vermeld s.v.p. uw voornaam, achternaam en 
telefoonnummer.   

terug 
 

 
Kampeerclub ‘De Trekvogels’ 
Al ruim 25 jaar bestaat Kampeerclub 'De Trekvogels' en ieder jaar opnieuw is er een leuk en 
gevarieerd programma. Er worden per jaar vier kampeeractiviteiten gepland op een afstand die 
varieert van 10 tot ongeveer 300 km vanaf Eindhoven. Het kamperen doen we steeds buiten het 

hoogseizoen en de feestdagen, zodat we van de 
voordelige kampeertarieven kunnen profiteren. De ene 
keer kamperen we een week, een andere keer twee 
weken. We blijven niet altijd in Nederland; België, 
Luxemburg en Duitsland staan ook wel op het 
programma. De voorstellen voor de regio die we gaan 
bezoeken, worden gedaan op de ledenvergadering in 
november; het definitieve programma wordt in januari 
daarop vastgesteld. 
 

Tijdens de kampeerweken wordt er niet stil gezeten – er wordt gefietst, gewandeld en musea en 
bezienswaardigheden in de regio bezocht. Soms wordt het gezamenlijk ondernomen maar men 
kan ook individueel erop uit trekken. En om vijf uur ’s middags is er altijd een ‘happy hour’ waarbij 
iedereen zijn eigen drankje en hapje meebrengt.  
 
 
 

mailto:pvge@zuiver.net


8 

 

Elke eerste maandag van de maand hebben we een 
koffie-ochtend om de contacten ook in het voor ons 'stille 
seizoen' levendig te houden. Deze koffie-ochtenden 
vinden plaats in gemeenschapshuis 'De Lievendaal', 
Lievendaalseweg 3 in Eindhoven van 10.30 uur tot 12.00 
uur. In augustus wordt er een jeu-de-boules middag 
georganiseerd en in november een herfstwandeling met 
aansluitend een kop snert.                                   
 
Onze leus is: “Niets moet, alles mag”. 
Denkt u nu: dit is leuk en dit is iets voor mij…. Neem dan 
contact op met Mordine Brans, telefoon 06 53397725 of 
via de mail: mordinebrans@gmail.com. U bent altijd 
welkom voor een vrijblijvende kennismaking.  

terug 

 
 
Nieuws van de PCC 

Naar fysieke meetings 
Afgelopen maand hebben nog een aantal online 
meetings plaats gevonden. De 3D-Print-groep 
ging aan het werk (met Nederlandstalig lesboek), 
maar ook de Linux groep (symbool pinguïn). Met 
in achtneming van de bestaande regels worden 
weer bijeenkomsten gepland waarop we elkaar weer normaal kunnen zien en horen. Vanaf 
Februari 1 was dat al het geval met onze Helpdesk in activiteitencentrum Orka in Tongelre. Juist 
hierbij geeft een direct menselijk contact meerdere toegevoerde waardes, zoals 
gezichtsuitdrukking, …, humeur en weer eens contact met andere leden van onze computergroep 

Advies: Houd de website www.HCC!Zuidoost-Brabant – Helpdesk.nl goed in de gaten als je wilt 
weten welke mogelijkheden, waar en onder welke omstandigheden momenteel gepland staan en 
nog worden! 

Mobiel geheugen vol? 
Een mobiele telefoon met ‘n beetje geheugen kan zo snel vollopen. Op enig moment gaat een 
fervente gebruiker daar wel signalen van krijgen door alle installatiesoftware, apps, berichten, 
foto’s en filmpjes bv. die binnenkomen. Het zou zomaar kunnen dat ineens bij bijvoorbeeld 
Whatsapp de boodschap opduikt ‘gearchiveerd’. Vaak blijkt dan dat een of meerdere adressen – 
plus berichten die erbij horen – naar een andere plaats zijn overgezet. Vanzelfsprekend eerstens 
vervelend omdat je beeldscherm er plotsklaps heel anders uitziet. Minstens zo erg echter doordat 
bovenstaande melding onrust opwekt. Door ‘archief’ aan te klikken ontstaat de keuze alles weer op 
z’n plaats terug te zetten. Maar z’n melding komt niet uit de lucht vallen; kijk eens naar je 
geïnstalleerde apps: gebruik je ze wel? Of was het een keer wel leuk, maar daarna niet? Verwijder 
ongebruikte of oninteressante apps: ze nemen behoorlijk wat ruimte in beslag! Verwijder ook oude 
foto’s en filmpjes of verplaats ze naar een geheugenkaart. 

Hulpmiddelen 
Onder ‘instellingen’ vind je bv. ‘geheugen’ met bovenaan een gekleurd balkje dat aangeeft hoeveel 
er in gebruik is en hoe groot de beschikbare capaciteit is. ‘Optimaliseren’ geeft:  
– én een beeld van de huidige toestand – met liefst de melding “voldoende opslag”  
– én bovendien een kans om middels de functie ‘opschonen’ gecontroleerd wat opruiming te 
houden. Het apparaat geeft om het je gemakkelijk te maken een aantal categorieën met het 
aantal MB of GB dat te winnen is als je zelf daarvoor kiest. 

mailto:mordinebrans@gmail.com
https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/helpdesk.html
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Let op: de beschrijving dekt een bepaalde smartphone met een specifieke software. De tekst hoeft 
kortom niet precies te kloppen op jouw mobiele telefoon! Tevens zou dit een goede reden zijn – 
voor onze PCC-leden – daarvoor de “Helpdesk” op te zoeken. Daar geeft men op wens uitleg voor 
het zelf doen de volgende keer! 

Nog meer halen uit mobiele telefoon 
Misschien een tip voor bezoekers van de Bieb: ook de komende tijd zijn er daar cursussen en 
presentaties om te helpen de snel oprukkende digitalisering de baas te worden. Onder ander over 
het door senioren vel gebruikte WhatsApp en hoe zoiets veilig te doen op een beveiligd apparaat.  

Frans, Colette en Jan 
Bestuur PCC 

Derde digitaal ABC 
Alweer de derde serie begrippen over internet, smartphones, etc. Uitbreiding of vernieuwing ervan 
vindt geregeld plaats, wat tijd kost om bij te houden. Hopelijk krijgen potentiële nieuwe leden met 
deze directe uitleg een prikkel om PCC-lid te worden. Pas dan komen de echte voordelen binnen 
bereik, inclusief deskundige voorlichting en scholing. 
Zoals beloofd hierbij naast bekende Engelse uitdrukkingen – als ‘hard disc’ (harde schijf), ‘icoon’ 
(…), internet (met talloze achter-zetsels) en ‘keyboard’ (toetsenbord) enkele uitwerkingen van H 
t/m K om onze 'opvoedkundige zending' voort te zetten! 

H  
HACKER     
Simpel gesteld een ongewenste digitale inbreker in je – misschien onvoldoende afgeschermd – 
computer(systeem) met vervelende gevolgen, zoals schending van je privacy en/of blokkering van 
je PC, laptop of mobiele telefoon. Dat laatste is ‘hijacking’ en gebeurt meestal met behulp van een 
virus.  

HASHTAG 
Op zich een speciaal woord – of woordcombinatie – met een ‘Hash’ of ‘hekje’-teken ervoor als veel 
gebruikte term in social media, bijvoorbeeld #PVGE. Als daarop wordt geklikt, komt men op veel 
meer ‘pvge’-gerelateerde informatie. 

HELPDESK 
Binnen PCC/HCC een live-activiteit waarop door specialistische leden hulp wordt verleend voor 
allerlei problemen met zowel ‘hardware’ (apparaat) als ‘software’ (computerstuursysteem).  
Vanaf 1 februari weer elke dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur. 

I 

IDEAL          
Een moderne, nu veel gebruikte online betaalwijze om mobiel direct mee te betalen 

iOS, iPAD, iPHONE, iMAC 
Hele reeks digitale hard- en software producten, die allemaal specifiek afkomstig zijn van de firma 
Apple. 

IP-ADRES 
Een unieke cijferreeks – ‘Internet Protocol ‘- die een soort internetadres vormt voor elk van je 
apparaten op internet of eigen wifi netwerk. Enkel de provider beschikt zo over een koppeling met 
je huisadres. 

J 

JAVA   
Een nog altijd veel gebruikte programmeertaal (met recent enkele lekken) die Sun Microsystems 
in1995 introduceerde en de mogelijkheid biedt om machines en apparaten bepaalde opdrachten te 
laten uitvoeren. Van laptops tot gegevenscentrums, gameconsoles tot wetenschappelijke 
supercomputers, mobiele telefoons tot internet. 
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JPEG        
Een handige, veel gebruikte en genormaliseerde methode – ‘JOINT Photographic Experts Group’, 
ook wel met ‘JPG’ aangeduid – om zonder veel verlies van kwaliteit een groot bestand van vooral 
foto’s in gecomprimeerde vorm snel per e-mail te versturen (structuur lijkt veel op ‘Zippen’).  

K 

KI  
Kunstmatige intelligentie:  – of ‘Artificial Intelligence’ (AI) – een snel opkomende wetenschap om 
digitaal bestuurde apparatuur en machines zelfstandig te laten werken, reageren, vergelijken en 
besluiten, analoog aan menselijke vaardigheden  

KILOBYTE of KB 
Een veel gebruikte aanduiding van de grootte van een digitale meetwaarde (kB = 1000 byte; MB = 
megabyte; TB = terabyte). 

Blijft staan dat we ons best blijven doen om gericht meer licht in de duisternis te brengen! 
Volgende EA! verduidelijken we weer nieuwe begrippen, dan startend met de letter L. 

PS: Stemt je eigen belevenis niet helemaal overeen met bovenstaande tekst, dan horen we graag 
je reactie! Maar ook als een andere onbekende vakterm je dwarszit, stuur die simpelweg naar 
ea@pvge-eindhoven.nl. 

JW 
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  
 
Lezing: De Geul een grensoverschrijdende schoonheid!              
Datum: maandag 7 maart 2022, inschrijven voor 3 maart 2022 
Inleiders: Guus en Martina Reinartz  
 

We nemen u mee op een betoverende tocht, van de bron 
tot aan de monding, langs de meest eigenwijze rivier van 
Nederland. We doen dat wandelend, want dat is de 
manier, om de schoonheden en schatten van het Geuldal, 
geschapen in een eeuwenlange wisselwerking tussen 
natuur en mens, te ontdekken. In het dorpje 
Lichtenbusch, op de grens tussen België en Duitsland, 
ontspringt de Geul in de kelder van een boerderij. Op vele 
plaatsen borrelt hier het water rijkelijk uit de grond. Na 
een tocht van 56 kilometer, waarvan 36 kilometer door ons 
prachtige Limburgse land, mondt ze bij het gehucht 

Voulwames uit in de Maas. Haar stroomgebied heeft een heel eigen identiteit en mag met recht 
internationaal worden genoemd. De afwisseling in talen die je hoort als je haar meanders volgt, is 
door de vele dialecten bijna even talrijk als de variatie die zij aan landschappelijke elegantie biedt. 

mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
http://www.pvge-eindhoven.nl/evenementen
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Tevens volgen we de levensloop van meerdere zijrivieren, zoals de Hohnbach, de Selzer- en 
Eyserbeek, en natuurlijk de Gulp. Ook de zeer afwisselende en rijke flora en fauna komen uitvoerig 
aan bod. We hebben de sfeervolle Geul niet alleen gevolgd met ons oog - en dat van onze camera 
- maar vooral met ons hart! 

Lezing: Reis door Groot Brittannië en Ierland 

Datum: maandag 11 april 2022, inschrijven voor 31 maart  
Inleider: Ruud Heij 

Zachte Brexit, harde Brexit of geen Brexit, het maakt ons niets uit. Neem wel uw paraplu mee, 
want het regent nogal eens in dit land. 
Wij steken Het Kanaal over om een mooie reis te maken. Het zal zeker een boeiende tocht worden 
langs vele bekende en historische plaatsen o.a. natuurlijk Londen met zijn Tower Bridge, de Big 
Ben en de regeringsgebouwen. Misschien ook even naar Buckingham Palace? We zullen zien. 
Daarna bezoeken we Canterbury, Stone Henge en nog vele andere bekende en onbekende 
toeristische plekjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij brengen gedurende deze reis ook een bezoek aan Ierland. Hier gaan we naar de zogenaamde 
The Burren, de Cliffs of Moher en we nemen ook nog een kijkje aan de west kust. Via de Hadrians 
Wall gaan we naar Schotland met zijn vele meren en kastelen. Natuurlijk gaan ook wij op zoek 
naar het Monster van Loch Ness. Daarna brengen wij nog een bezoek aan Edinburgh, de 
hoofdstad van Schotland, waar we de bezienswaardigheden van deze stad zullen bezoeken. 
Onze reis zit er helaas alweer op. Wij hopen dat u na deze reis weer geheel tevreden naar uw 
eigen ‘home’ terug zult keren want ook hier geldt: MY HOME IS MY CASTLE !!!!! 

terug 

 

Op Restaurant  
Na een vervelende periode met veel lockdowns, hebben we het vertrouwen dat vanaf nu alles 
weer bijna zoals van ouds is. U kunt zich dan ook aanmelden voor de volgende diners. 

• Donderdag 3 maart: De Wereldkeuken in Winkelcentrum Woensel naast 
McDonald's 

 Aanmelden voor 25 februari. All in, eten en drinken voor € 33,50. Na 18.00 uur vrij 
 parkeren voor de deur. 

• Vrijdag 1 april, De verlenging in het PSV stadion  
 Aanmelden voor 24 maart. Prijs € 24,50: Soep aan tafel dan een buffet met grote 
 schalen salades, aardappeltjes gekookt, gebakken friet, vis, twee soorten vlees en toetje. 
 Er wordt uitgeweken naar vrijdag wegens een mogelijke voetbalwedstrijd op donderdag.  
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Aanvang  
Vooralsnog blijft dit zoals gebruikelijk was om 18.30 uur. Mocht dit nog wijzigen dan doen we ons 
best om u dit tijdig te laten weten. Bij twijfels kijk dan op onze website of vraag het na bij Rita 
Stuijt: 040 2423701 of 06 40671920. 

Aanmelden  
Via www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in de Schouw. U krijgt geen bevestiging. 

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. 

 
Herstart van de reiscommissie Eindhoven 

In 2017 zijn wij begonnen om nieuw leven te blazen in een opgeheven reiscommissie. In 
de opstartfase hebben wij diverse leuke dagtochten en een meerdaagse reis 
georganiseerd. Helaas toen kwam Corona en viel alles stil. 

Toen er weer mogelijkheden waren en wij diverse 
dagtochten in ons programma hadden, zijn de meeste 
PVGE-leden terughoudend geweest om zich aan te 
melden voor een dagje uit. Ondanks het feit dat we 
Corona proof konden reizen was de belangstelling 
minimaal, daarom hebben we de meeste activiteiten 
moeten annuleren. 

We hebben lang getwijfeld of en hoe we als commissie door kunnen gaan. Daarvoor is nu 
een nieuwe start gemaakt. Samen met de afdeling Recreatie en Toerisme van de Rooi 
Pannen/Eindhoven gaan we nieuwe dagtrips en meerdaagse reizen organiseren. We zijn 
druk bezig om hier inhoud aan te geven. En we hopen het resultaat in de volgende 
nummers van de Schouw te kunnen publiceren. 
Wij zien u graag terug als onze medereizigers.  

Reiscommissie Eindhoven 
Edie en Marja 

terug 

 
WELZIJN, WONEN, ZORG 

AOW en pensioenen 

Behoud koppeling AOW en minimumloon! 
Het voornemen van de regering om de AOW niet meer te 
koppelen aan het minimumloon houdt velen de laatste tijd 
erg bezig. Vooralsnog heeft Rutte nog niet toegezegd om 

hiervan af te zien, maar houdt wel een slag om de arm.  Dit 
laatste om stemmenverlies te voorkomen. Worden dit er 

te veel dan zal hij waarschijnlijk alsnog bakzeil halen want 
in de politiek is macht – die gekoppeld is aan de grootte van de achterban - het enige wat echt 
telt.  

Voorlopig gaat de ontkoppeling dus nog door. Een essentieel punt is natuurlijk wel dat dit geld gaat 
kosten. Op zich mooi, dan weet je tenslotte dat we er op vooruit gaan na al die jaren dat we 
gekort zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dit in zijn totaliteit uitpakt, maar mensen met alleen AOW 
en een klein aanvullend pensioen kunnen iedere verhoging heel goed gebruiken. 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
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Er wordt al veel geprotesteerd, hier volgen enkele voorbeelden: 

• In Nieuwsbrie 4 van de KG staat daar onder andere het volgende over: 

Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving 
Een coalitie van maatschappelijke organisaties (vakbonden en diverse organisaties voor 
senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding) heeft de handen 
ineengeslagen. Zij roept de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden tussen het 
wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. Dat is een kwestie van 
beschaving. Voor het hele artikel ga naar: 

 www.maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving | Koepel Gepensioneerden.nl 

• In de Nieuwsflits van 24 januari hebben we u attent gemaakt op en landelijke petitie. Het is 
goed dat KG en andere organisaties protesteren, maar het kan geen kwaad om dit te 
ondersteunen door mee te doen aan deze petitie, mocht u dat nog niet gedaan hebben: 

www.aownietontkoppelen.petities.nl 

Tot nu toe hebben ruim 76.000 de petitie ondertekend, dit moeten er nog veel meer worden willen 
we serieus genomen worden. 

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we met 
deze acties het kabinet op andere gedachten 
brengen. Gelukkig staan de 
Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dit 
geeft ons de kans om extra druk uit te oefenen 
met het stemmen op partijen die wél de 

koppeling in stand willen houden. Dit zal leiden tot stemmenverlies en in de pers zullen de 
landelijke cijfers ongetwijfeld vergeleken worden met die van de Tweede Kamer verkiezingen. 
Zoals aangehaald is dit de Achilleshiel van onze democratie en waarschijnlijk de enige 
mogelijkheid. 

Indexatie 

Doordat de pensioenfondsen 'goed boeren', mede door stijging van de rente, wordt door de grote 
pensioenfondsen voorzichtig overwogen om na lange tijd weer (gedeeltelijk) te indexeren. Op zich 
een verheugend bericht maar ook hard nodig omdat prijsstijgingen het 
leven van alle senioren duurder maakt. De KG zegt daar het volgende 
over in Nieuwsbrief 5: 
“Zelfs als dat kleine wonder zou geschieden, betekent dat nog weinig 
voor de koopkracht. De inflatie was in 2021 circa 3 procent, maar in 2022 
wordt door Raboresearch 3,8 procent verwacht. Met een door De Nederlandsche Bank toegestane 
verhoging van 1,7 procent (peildatum november) loopt de koopkracht van gepensioneerden nog 
steeds dik 2 procent terug. De pijn wordt dus wel iets verzacht maar niet weggenomen”. 
Het Philipspensioenfonds (PPF) staat er beter voor en er is toegezegd dat er per 1 april een 
indexatie komt – zelfs met terugwerkende kracht!!! – ondanks de strenge renteregels die nog 
steeds gelden. Hoeveel hangt af van de verdere renteontwikkelingen. Voor meer informatie ga 
naar: www.federatie.nl.  

Slotoverweging 

We zien nu – na vele jaren van angsthazen beleid door de overheid - dat ons pensioenen mogelijk 
weer eens geïndexeerd wordt. De pensioenpotten zijn enorm groot en een angstcultuur heeft 
degenen die het voor het zeggen hebben, weerhouden om de strenge renteregels tussentijds aan 
te passen. Ondanks de afspraak dat dit, als het nieuwe pensioenstelsel in 2028 is ingevoerd, wel 
mogelijk wordt.  
Wat gaan het kabinet dan doen? Gaan ze excuses aanbieden dat ze te voorzichtig zijn geweest? Of 
moeten we daar nog vele jaren op wachten tot de echte gedupeerden er niet meer zijn? 

Jan Peerlings 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/2022/01/maatschappelijke-organisaties-roepen-op-tot-beschaving/
http://aownietontkoppelen.petities.nl/
http://www.federatie.nl/
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Sociale kaart 

Een lijst met adressen waar u terecht kunt voor informatie en ondersteuning, over allerlei 
onderwerpen krijgt u samen met de Schouw in de maart editie toegezonden. De brochure is 
uitgegeven door Samenwerkingsverband minima Eindhoven (SmE). 

De informatie is onderverdeeld in de volgende categorieën: 
• Algemene financiële zorgen en 

problemen 
• Aanvulling AOW 
• Toeslagen belastingdienst 
• WMO 
• Inkomstenbelasting 
• Voedselbank 
• Pensioen 
• Gemeentelijk minimabeleid 
• Vervoer 
• Praktische ondersteuning 

Het is geen overzicht waar je even gezellig in gaat neuzen. Bewaar de lijst op een voor u 
opvallende plaats zodat die bij opkomende vragen of problemen snel te vinden is. 

 

terug 

 

Samen op pad? Zo gaat de mantelzorger gratis mee 

Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of doet u samen boodschappen met 
de persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen weleens iets leuks? Dan hoeft u de reis- of 
parkeerkosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijkheden. 
 
OV-begeleiderskaart 

Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder 
persoonlijke begeleiding met het openbaar 
vervoer kan reizen, kunt u een OV-
begeleiderskaart aanvragen. Dat kan 
bijvoorbeeld als iemand slecht ziet, in een 
rolstoel zit of door een psychische 
aandoening niet zelf kan reizen. Met de OV-
begeleiderskaart reist u gratis mee in de 

trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi. Op de website www.argonaut.nl vindt u informatie 
en een aanvraagformulier. 
 
Regiotaxi of deeltaxi 
Heeft de persoon met wie u reist een Wmo-vervoerspas? Dan kunt u samen gebruik maken van de 
Regiotaxi of deeltaxi. Soms reist u als mantelzorger gratis mee, soms betaalt u een bedrag per 
kilometer. U kunt gratis meereizen als de persoon voor wie u zorgt een Wmo-vervoerspas heeft 
met gratis ‘medische begeleiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in aanmerking komt. 
Zonder zo’n pas kunt u in de meeste gevallen ook mee, maar dan betaalt u een klein bedrag, 
meestal hetzelfde lage Wmo-tarief als de houder van de Wmo-vervoerspas. 
 
Valys 
De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter dan 25 kilometer. Voor 
langere ritten is er Valys, taxivervoer voor de langere afstand. 
Iemand die reist met Valys mag één begeleider gratis meenemen. 
 

https://eindhoven.pvge.nl/
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Gratis parkeervergunning 
Woont de persoon voor wie u zorgt in een buurt met betaald parkeren? In veel gemeenten kunt u 
als mantelzorger een gratis parkeervergunning krijgen. Daarmee kunt u op een vastgesteld aantal 
dagen per jaar parkeren in de buurt van het adres waar u hulp geeft. Zo kunt u op bezoek gaan en 
even een ommetje maken of samen boodschappen doen, zonder dat het u parkeergeld kost. U 
vraagt de vergunning aan op naam van de persoon voor wie u zorgt. Meestal geldt als voorwaarde 
dat de persoon voor wie u zorgt hulp vanuit de Wlz of de Wmo krijgt. Vraag dit na bij de 
gemeente. 
 
Gehandicaptenparkeerkaart 
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale plaatsen parkeren, zodat u minder ver 
hoeft te lopen naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang van het ziekenhuis. Als iemand vanwege 
een handicap zelf niet kan rijden, kan hij of zij een Passagierskaart aanvragen. U kunt dan als 
mantelzorger op een gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze persoon in uw auto 
meereist. De persoon voor wie u zorgt kan de Passagierskaart aanvragen bij de gemeente. 
 
Vergoeding via de verzekering 
In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten. Als de persoon voor wie u zorgt niet 
zonder begeleiding kan reizen, worden ook de reiskosten van de begeleider vergoed. In bijzondere 
gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden. Vraag ernaar bij de 
zorgverzekeraar van de persoon voor wie u zorgt. 
 
Bijstand 
Bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? En merkt u dat u sommige uitstapjes niet 
maakt, omdat de kosten van trein, bus of auto te hoog zijn? Vraag dan bij uw gemeente of u in 
aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit is een uitkering waarmee u extra en bijzondere 
kosten kunt betalen. 

Bron: www.ikwoonleefzorg.nl   

terug 
 
 

Op zoek naar een passende huurwoning?  

Het ligt niet zo voor de hand dat verhuizen naar een andere woning de woningcrisis oplost, maar 
we willen informatie in deze u niet ontnemen. Op de website van Vitalis vonden we de volgende 
informatie die u inzicht geeft over de financiële aspecten, mocht u hier meer over willen weten. 

Uw bruto inkomen en huishoudgrootte bepalen voor welke 
huurwoning u in aanmerking komt. De overheid verplicht 
woningcorporaties namelijk om ervoor te zorgen dat 
woningzoekenden een huurwoning krijgen die past bij hun 
inkomen. Sinds 1 januari 2022 gelden nieuwe inkomensgrenzen 
en de hieraan gekoppelde huurprijzen. 

Hier onder volgt voor elke huishoudsamenstelling – er zijn drie 
mogelijkheden - afhankelijk van het bruto inkomen – een 
overzicht voor welke huurwoningen u in aanmerking komt. 

Eenpersoonshuishouden: u verhuist alleen 
• Minder dan € 23.975 bruto per jaar. Huurprijs tot € 633,25. 
• Tussen de € 23.975 en € 40.765 bruto per jaar. Huurprijs tussen € 633,25 en € 763,47. 
• Meer dan €40.765 bruto per jaar. Huurprijs boven € 763,47. 

 

 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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Tweepersoonshuishouden: u verhuist samen met een huisgenoot, bijv. uw partner of 
een kind 

• Minder dan € 32.550 bruto per jaar. Huurprijs tot € 633,25. 
• Tussen de € 32.550 en € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs tussen € 633,25 en € 763,47. 
• Meer dan € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs boven € 763,47. 

 Meerpersoonshuishouden: u verhuist met 2 of meer huisgenoten 
• Minder dan € 32.550 bruto per jaar. Huurprijs tot € 678,66. 
• Tussen de € 32.550 en € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs tussen € 678,66 en € 763,47. 
• Meer dan € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs boven € 763,47. 

Mocht dit uw interesse hebben opgewekt om een verhuizing te overwegen dan moet u hiervoor 
contact opnemen met Wooniezie, die namens alle woningcorporaties de verdeling van woningen 
coördineert www.wooniezie.nl. Ook kunt u informatie vinden in de Schouw van maart 2021. Heeft 
u die niet meer dan kunt u die nog inzien op de website van de Koepel www.pvge.nl onder de 
rubriek 'Actualiteiten'. 

terug 

 
INGEZONDEN 

Volksverhalen: mythe, legende, sage, saga, sprookje, fabel 
Volksverhalen, de mythe, de legende, sage, het sprookje en de fabel, zijn ontstaan als mondelinge 
verhalen. Verhalen die in de loop van de eeuwen veranderd zijn, hoeveel er nog over is van het 
oorspronkelijke verhaal is onduidelijk. De verschillende genres zijn soms moeilijk van elkaar te 
onderscheiden, hieronder een poging voor zes belangrijke genres binnen het hoofdgenre van de 
volksverhalen. 

Het verschil tussen een legende, mythe en sage 
De termen legende, mythe en sage worden vrij vaak door elkaar gebruikt. Om toch een 
onderscheid te maken: 

• Spelen (half)goden een rol dan heb je te maken met een mythe, spelen heiligen een rol 
dan is het een legende. 

• Is er een duidelijke tijds- of plaatsbepaling dan is het een legende of sage, voeg daarbij 
een heilige en je hebt een legende. 

De wetenschap had nog weinig antwoorden op 
de ‘grote’ vragen. Hoe is de wereld ontstaan, 
hoe de seizoenen, wat is onweer en waarom 
komt de zee soms op het land? Het moest 
allemaal wel te maken hebben met een 
goddelijke tussenkomt. Mythen gaan dus vaak 
over levensvragen waarop mensen een 
antwoord zoeken. De verhalen horen vaak bij 
een bepaalde cultuur, Keltische mythologie, 
Griekse mythologie, enz.. 

Saga 
De saga wordt vaak gezien als de voorloper van de sage maar dat idee wordt steeds meer 
afgewezen. Saga’s ontstaan in Scandinavië en zijn een mengeling van geschiedenis en fictie. Veel 
verhalen gaan over de veroveringen en grote heldendaden van de Vikingen. Er zijn verhalen over 
belangrijke vorsten maar ook verhalen over families. De meeste worden in de late middeleeuwen 
opgeschreven nadat ze zo rond 900 ontstaan. 

 

 

http://www.wooniezie.nl/
http://www.pvge.nl/
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Sprookje 
Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen een volkssprookje en een cultuursprookje. Van een 
volkssprookje is de bedenker niet bekend, van een cultuursprookje is de schrijver bekend. In een 
sprookje staat vaak één thema centraal, de strijd tussen goed en kwaad. Daarnaast, het goede 
wint het altijd van het kwade. In een sprookje kan alles, dieren kunnen spreken, bomen kunnen 
wandelen en vuur kan veranderen in water. Niets is onmogelijk. Sprookjes zijn van oorsprong 
verhalen voor volwassenen, de cultuursprookjes zijn vanaf het begin geschreven voor kinderen. 
 
Fabel 
Kort moraliserend verhaal met dieren als handelende personen. Fabels willen mensen iets leren, 
willen mensen een spiegel voorhouden. 

Bron: InfoNu 

Volgende keer het legendarische Nederlandse volksverhaal over ‘De Vliegende Hollander’ 

terug 

 
Wat hebben PVGE-reizen en 'lens' met elkaar te maken? 

Pijnboomraadseltje 
Dankzij de 1e vliegtocht ooit van de toenmalige PVGE-reisclub 
was kortgeleden het beantwoorden van een vraag uit de familie 
een fluitje van een cent: “Wat is de moeite waard en typerend 
voor Portugal?” Snel kwamen er van de prachtreis jaren geleden 
een hele rits punten weer naar boven, lopend van Lissabon – met 
stadstrip en zonnige boottocht over de Taag naar het historische 
Belem – het prachtige stadje Cascais met imponerende kust, 
Fatima als sereen bedevaartsoord, de architectuur, inlandse 
tegeltjescultuur en de natuur.  
Tijdens mooie ‘bustrips’ – opgewaardeerd door deskundige 
toelichting van zowel onze chauffeur als de eigen 
reisbegeleidsters – vielen iedere keer typische pijnbomen op. In tegenstelling tot de alle kanten op 
groeiende, dichte conische ‘kerstboom’ die wij kennen bij ons, was er bij de enorm hoge Portugese 
versie sprake van zuiver horizontale takken waarop de naalden omhoog groeiden, waardoor de 
piramide een veel opener beeld gaf. In de bus vond iedereen het verder vrij gewoon! 
Pas drie dagen later kwamen we er na lang zoeken in een hotel met goede WiFi achter dat het een 
van de oudste – en wel tot 60 m hoge – altijd groene boomsoorten ter wereld was: de ‘Araucaria 
columnaris’. 

Leuke gratis app 
Tegenwoordig kun je dat razendsnel kunt determineren 
uitgaande van een beetje foto op je mobieltje met de Google 
Lens app. Simpel de smartphone erop richten en … oeps … daar 
stond de naam en onder andere diverse verwijzingen naar de 
digitale Wikipedia encyclopedie! 
Ter controle op de feilloze werking werd nog een nog altijd 
bestaand mysterie van een iets recentere, en ook 
hooggewaardeerde PVGE-‘bustrip’ naar Noord Engeland en 
London aangepakt. Weer viel tijdens de ‘linkse’ rondtoer via de 
Tunnel, in de Engelse hoofdstad iets aparts op dat weinig 

anderen zagen – of niets bijzonders vonden – buiten Salisbury Cathedral, het koninklijk paleis, de 
Speakers Corner in Hyde Park, winkelen in een van de beroemdste winkels, enzovoort. 
Verschillende keren was namelijk een niet eens zo geweldig hoog ‘wolkenkrabbertje’ (~40 etages) 
in de futuristische skyline te zien – van discusvormige doorsnede – die een soort zwarte kap over 
de bovenste verdiepingen had. In het afgeschuinde petje (‘cap’?) zaten bovendien drie gaten met 
naar het leek in ieder een windturbine!?!? 
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Gelukkig was de foto vorige week beschikbaar die op de trappen van St. 
Paul’s kathedraal gemaakt is in het verlengde van de beroemde Millennium 
brug over de dependance van het Tate museum en – die weliswaar niet 
geheel scherp – de beschreven ‘high riser’ toont. De door een PCC-collega 
geïnstalleerde ‘Lens’-app gaf in seconden de exacte naam, die zelfs 
London-kenners al die tijd niet hebben kunnen ophoesten! 
Voor die EA!-lezers die zoiets dergelijks meemaakten een aan te bevelen 
hulpje om licht in de duisternis te brengen: gewoon ‘ns een keer doen!! 

JW 

terug 

 

 

Uitvoering Matthäus Passion in Catharinakerk 
Philipskoor en Matthäus Passion, 75 jaar passie  
 

Het Philips' Philharmonisch Koor en Kamerorkest Alveare voeren op 8, 9 en 10 
april driemaal de Matthäus Passion uit in Den Bosch, Eindhoven en Veghel.  

In Nederland houden we van de Matthäus Passion. Nergens anders bestaat deze traditie 
van uitvoeringen in de Goede Week en nergens anders genieten zoveel mensen van deze 
bijzondere muziek van J.S. Bach. Ook het Philipskoor koestert een lange traditie: het koor 
voert de Matthäus al sinds 1948 jaarlijks uit, dus nu al bijna 75 jaar. 
 
Solisten zijn Maarten van den Hoven (Evangelist), David Visser (Christus), Titia van Heyst 
(sopraan), Tobias Segura (countertenor), Edward Ross (tenor), Sven Weyens (bas). Het 
geheel staat onder leiding van Lucas Vis. 
 

De uitvoeringen zijn: 

• 8 april 2022 – 19.00 uur – San Damiano Stadsklooster, Van der Does de Willeboissingel 12, 

Den Bosch. 

• 9 april 2022 – 19.00 uur – Catharinakerk, Catharinaplein 1, Eindhoven.  

• 10 april 2022 – 14.00 uur – Lambertuskerk, Deken van Miertstraat 2, Veghel. 

 
De toegang bedraagt €34,50. Kaarten zijn te bestellen www.philipskoor.nl/mp-tickets.  
 
 
 

http://www.philipskoor.nl/
http://www.philipskoor.nl/
https://www.philipskoor.nl/mp-tickets
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Het Philips’ Philharmonisch Koor 
'Kwaliteit' en 'ambitie' kenmerken het Philips' Philharmonisch Koor uit Eindhoven. Het 
Philipskoor wordt al sinds de oprichting in 1937 gesteund door naamgever Philips. 
Inmiddels werkt nog maar een klein deel van de leden bij Philips. Het koor telt momenteel 
ca. 70 leden uit de brainport-regio, waaronder diverse expats (8 nationaliteiten 
vertegenwoordigd). Het uitvoeren van klassieke grote koorwerken is het eerste doel, maar 
geen kans wordt onbenut gelaten om ook andere en eigentijdse wegen te bewandelen. 
Onderscheidend voor het koor is door de jaren heen ook de kwaliteit van haar artistieke 
leiding (huidige dirigent: Iassen Raykov). Recente uitvoeringen waren onder andere: Porgy 
and Bess en de Achtste Symfonie van Mahler. Ook nam het koor in 2019 deel aan het 
internationale festival “The Singing World” in St. Petersburg, Rusland. Ieder jaar voert het 
koor Bach’s Matthäus Passion uit en doet dat al sinds 1948, dus bijna 75 jaar. 

Kamerorkest Alveare 
Alveare werd in 1989 aanvankelijk opgericht 
als klein barokensemble en is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een volwaardig 
kamerorkest. De vaste bezetting bestaat uit 
een dertigtal musici (strijkers, blazers en 
klavecinist/organist), samengesteld uit 
amateur- en beroepsmusici uit de wijdere 
omgeving. Vaak werkt het orkest samen met 
(dikwijls jongere) solisten, die op die manier 
mogelijkheid geboden krijgen om podiumervaring met orkest op te doen. Ook verleent het 
orkest regelmatig medewerking aan koorbegeleidingen en voert het jaarlijks, samen met 
het Philips' Philharmonisch Koor Eindhoven de Matthäus Passion uit. 
Dirigent van het orkest is Lucas Vis. 

 
Nieuw cursusaanbod VU-Eindhoven 

De Volksunversiteit biedt een groot scala van 
cursussen aan. Het betreft niet alleen 
talencursussen maar ook 'voor elk wat wils'. Onder 
deze categorie vallen drie nieuwe cursussen waarop 
we geïnteresseerden attent willen maken. 

Muziekgeschiedenis 

Als je graag naar klassieke muziek luistert wil je er misschien ook meer van weten. In deze cursus 
leer je de muziek plaatsen in zijn tijd en vergelijken met muziek die daarop lijkt. Je leert de 
componisten kennen, hoe ze zijn beïnvloed door hun collega's en persoonlijke omstandigheden. Je 
ziet verbanden tussen muziek en leven en tussen muziek en andere kunstuitingen. Je gaat vanzelf 
bewuster luisteren. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse lessen en wordt gegeven door Treske 
Bruning, een ervaren muziekdocente. Natuurlijk valt er in deze cursus ook veel prachtige muziek te 
beluisteren. 
Start: maandag 7 maart, 20.00-22.00 uur, vijf lessen 
Meer informatie: www.vu-eindhoven/Muziekgeschiedenis | Volksuniversiteit regio Eindhoven (vu-
eindhoven.nl) 

Maak je eigen interieurplan 

Toe aan een nieuwe stijl? Een nieuwe kleur, nieuwe meubels, de accessoires veranderen? Maar 
loop je regelmatig vast omdat je er geen goede eenheid in kunt krijgen? Of wil je meer weten over 
het vak interieurontwerper, stylist of binnenhuisarchitect? Dan geeft deze cursus je een mooie 
start. In zeven lessen krijg je uitleg en ga je aan de slag met praktische opdrachten. De docente 

https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/muziekgeschiedenis
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/muziekgeschiedenis
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Ria Bernhards heeft een eigen interieurontwerpbureau. 
Start: donderdag 10 maart, 19.00-22.00 uur, zeven lessen 
Meer informatie: www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/maak-je-eigen-
interieurplan  

Eetbare planten en wilde medicinale kruiden 

De docent, Jules Faber is kruidendeskundige, neemt je graag mee terug in de tijd toen een 
winkelwagentje nog een rieten mandje was en het eten en de medicijnen gewoon in de aarde 
groeiden. Onderwerpen in deze veelzijdige cursus zijn o.a. het verzamelen, drogen en het gebruik 
van kruiden, bijzondere theeën, kruiden cosmetica, vergeten wilde groenten, het ritme van de 
organen, de meridianenklok en nog veel meer. Je gaat ook proeven. 
Start: donderdag 17 maart, 19.30-21.30 uur, vier lessen en een buitenles 
Meer informatie: www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/eetbare-
planten-en-wilde-medicinale-kruiden  

terug 

 
DAF Museum: Wij zijn weer open! 
Vanaf woensdag 26 januari is het DAF Museum weer geopend voor bezoekers 
 

Voorzitter Geert Vermeer nodigt u uit met een hartelijk 
welkom! Het DAF Museum beschikt over grote en hoge 
ruimtes met goede ventilatie en alle Coronaregels, dus 
met QR-code, mondkapje en afstand worden in acht 
genomen. 
De succesvolle Michelotti-tentoonstelling – die in 
november jl. nog door ruim 7000 bezoekers werd 
bezocht – is verlengd tot 1 maart. Deze unieke 
tentoonstelling staat in het teken van de 100ste 
geboortedag van de befaamde auto-ontwerper Giovanni 
Michelotti. 
Deze verlenging was mogelijk omdat alle eigenaren van 
de tentoongestelde auto’s hieraan hebben meegewerkt 
en het DAF Museum is hen daarvoor zeer dankbaar. 
Naast diverse door Michelotti getekende prototypes van 
DAF staan er ook Michelotti-ontwerpen van andere 
merken, zoals Abarth, BMW, Reliant, Renault Alpine, 
Triumph en het eerste type van de Volvo 343 die met 

de Michelotti-schetsen als DAF 77 op de markt zou komen.  
Meer dan 350 tekeningen, ontwerpen en vele tientallen unieke Michelotti-modelauto’s (beschikbaar 
gesteld door de NAMAC) maken de tentoonstelling compleet. 
U heeft nog een kleine maand de tijd om de tentoonstelling te bezoeken.  
 

LAATSTE NIEUWS met een glimlach 
Het technische podium ‘Engineers Online’ meldt net 
een methode om de melkproductie te verhogen die 
bij deze digitaal wereld past?!?!? Bij een boer in 
Turkije is namelijk gebleken dat een koe meer melk 
levert – ten opzichte van een dier dat gewoon 
continu op stal staat – met een VR-bril op die 
continu virtuele beelden weergeeft alsof ze buiten 
is op de echte groene wei!  
Boerenbedrog of echte Virtual Reality ..? 

https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/maak-je-eigen-interieurplan
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/maak-je-eigen-interieurplan
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/eetbare-planten-en-wilde-medicinale-kruiden
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/eetbare-planten-en-wilde-medicinale-kruiden
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WETENSWAARDIGHEDEN 
In deze rubriek verwijzen we naar digitale informatie op allerlei gebied waar u mogelijk 
belangstelling voor heeft. Het betreft maatschappelijk gerelateerde onderwerpen zoals pensioenen, 
belastingen, zorgvoorziening.  
Via de aangegeven links komt u op websites waar meer inhoudelijke informatie is te vinden. Dit is 
een vaste rubriek in EA! en krijgt zo nodig een update of wordt aangevuld.  

Zorgthema's  
Voor een eerste oriëntatie – hoe was het ook weer? – kunt u terecht op onze 
website www.pvge-eindhoven.nl onder 'Belangenbehartiging'. Hier vindt u 
uitleg over zorgwetten, ondersteuning bij een zorgvraag, cliënt- of 
mantelzorgondersteuning alsmede zorg en hulp in de eindfase van het leven.  
Een interessante site met duidelijke informatie op het gebied van zelfstandig 
wonen, hulp en zorg, actief blijven en financiën is ook: 
www.ikwoonleefzorg.nl. Goed leesbare informatie, zeker aan te bevelen voor 
wie meer wil weten over zorgonderwerpen. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien tijdens de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari. 

 

terug 

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

