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PVGE-Eindhoven 

 
 

April 2022             EindhovenActueel! EA!nr.2 

 

VAN ALLES WAT UIT DEZE TURBULENTE WERELD! 

 

VAN DE REDACTIE 

Wie had dat gedacht – ook al is het nog op afstand – 
ooit opnieuw een vorm van oorlog in ons leven! Dat 
bovenop allerlei op zich al minder prettige zaken, als 
een bijna onschadelijk verklaarde covid-besmetting, 
drastische – door het huidige zakenkabinet minstens 
deel ontkende – prijsverhogingen, een toch al hoge 
instroom van arbeids- en …immigranten, het gevaar van 
een onvoldoende voorziening van energie in het 
algemeen, problemen met ons eco-systeem, tekort aan 
woningen, en … noem maar op! 

Zoals al voorspelt in de vorige editie zijn wij snel teruggekomen op 'normaal' met een kleine 
kanttekening: corona hoort voortaan net als griep bij ons leven. Alle clubactiviteiten zijn weer 
opgestart, de lezingen trekken weer veel bezoekers evenals het 'Op Restaurant' gaan. Over deze 
activiteitenrubrieken houden we u graag op de hoogte. Voor wie iets te vertellen heeft – dit mag 
ook een persoonlijk verhaal of iets grappigs of informatiefs zijn – is er altijd plaats beschikbaar. 

Er zijn ook enkele verenigingsactiviteiten te melden, zo hebben we de Nieuwe Ledenbijeenkomst 
en de ALV achter de rug. Ook is de lang verwachte nieuwe website sinds kort in de lucht. Deze ziet 
er mooi en overzichtelijk uit. Toch maar eens bezoeken en mocht u vragen of opmerkingen hebben 
dan kunt u die doorgeven aan het bestuur. Heeft u niets specifieks te vragen en vindt u eveneens 
dat er goed werk is afgeleverd, laat dat dan weten. Een blijk van waardering wordt altijd 
geapprecieerd. 

Over het weer hebben we de laatste tijd – met een dipje in de laatste week - niet te klagen, een 
mooie voorbode van een mogelijk nog mooiere lente. Trek er op uit, ook al zijn de spieren een 
beetje stram en kijk eens naar het clubaanbod (op de nieuwe website) om na het lange binnen 
zitten uw sociale contacten uit te breiden. 

Over de meeste hierboven genoemde onderwerpen wordt u in deze EA! geïnformeerd, daarnaast 
staan we stil bij de laatste maatschappelijke ontwikkelingen zoals de verkiezingen en de 
pensioenen. 

Wij wensen u veel leesplezier! 
Henk, Jan, Jan, Jo en Riet 

'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op 
de website (www.pvge.nl/eindhoven). 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 
Henk te Sligte             ghtesligte@on.nl 

https://www.pvge.nl/eindhoven
mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
mailto:jtpeerlings@kpnmail.nl
mailto:j.wijers57@upcmail.nl
mailto:jobogers44@gmail.com
mailto:r.poncin@chellO
mailto:ghtesligte@on.nl
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INHOUD 

 
Wist u dat… en andere ludieke onderwerpen  

• Wist u dat? Deze keer over Nederland 
• Demonstreren voor een beter pensioen? 
• Digitale frustraties 
• Bezoekuur 

 
Algemene informatie 

• Woord van de voorzitter 
• Impressie van de ALV 
• Impressie van de nieuwe leden bijeenkomst 
• De nieuwe website is in de lucht 
• Welkom aan nieuwe leden 
•  

Clubnieuws 
• Midgetgolfclub 'De Golfijnen' 
• Bridgeclub 'Het Schouwspel' 
• PCC nieuws 
• Tafeltennisclub Avanti 
• De nieuwe leesclub kan nog leden gebruiken 

 
Evenementen/activiteiten 

• Lezingen over Caravaggio en de wolf 
• Op Restaurant, diners in mei en juli en een aspergelunch in juni 

 
Welzijn en zorg 

• Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Ingezonden 

• Volksverhalen, de Vliegende Hollander 
• De zomertijd, een terugblik naar de invoering 
• De Witte Raaf op zoek naar vrijwilligers 
• Nieuwe cursussen VU-Eindhoven 
• Bloesem kijken in Acht 
• Vervolg digitaal alfabet 

 
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 

 
05-05-2022  Op Restaurant, Het Evoluon     18.30 uur 
16-05-2022  Lezing over Caravaggio, De Lievendaal   14.00 uur 
02-06-2020  Op Restaurant, Aspergelunch, Veldhoven   13.00 uur 
20-06-2022  Lezing over de wolf, De Lievendaal    14.00 uur 
07-07-2022  Op Restaurant, d'n Hut, Wintelre    18.30 uur 
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WIST U DAT….EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN 

 

Wist u dit van Nederland? 

• De molens in Nederland symbool staan voor 
de eeuwenlange strijd tegen het water. 

• Nederland nog steeds ruim duizend 
ouderwetse windmolens en watermolens 
heeft. 

• U in Deltapark Neeltje Jans in Zeeland kunt 
zien hoe Nederland tegen het water heeft 
gevochten. 

• De provincie Flevoland pas sinds 1986 
bestaat en onze jongste en kleinste provincie 
is. 

• Dat deze provincie is ontstaan door drooglegging van delen van de vroegere Zuiderzee. 
• En dat zes en twintig procent van Nederland lager dan de zeespiegel ligt. 

Bron: internet 
 

Demonstreren! 
Ik heb een nieuwe hobby ontdekt, 
Ik ga zeer binnenkort fijn demonstreren.  
Als ik nu eerst een hippe rollator leen 
Ga ik met veel rollatorbestuurders op de been 
En blokkeren we elke Haagse tram. 
 
Onze eis is veel meer pensioen, 
Waarom zouden we het voor minder doen 
Na 10 jaar niet indexeren. 
We zullen het die pensioenfondsen wel leren 
En gijzelen enkel hoge pensioenheren. 
 
Desnoods aan het eind van de dag 
Doen we Scheveningen aan 
Om daar nog een vuurtje te stoken,  
En een lekker feestje te bouwen. 
Maar ja, het is wel erg ver sjouwen.  

Rita Arends 

terug 
 
 

De digitalisering, onze dagelijkse frustratie 

 
Wil je een treinkaartje kopen,  
nee, niet naar de balie lopen. 
Daar is niemand meer te zien, 
je kaartje komt uit een machien.  
Je moet dan overal op drukken 
in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij,  
achter jou zie je een rij, 
kwaad en tandenknarsend staan, 
want de trein komt er al aan. 
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Bij de bank wordt er geen geld 
netjes voor je uitgeteld. 
Want dat is tegen de cultuur, 
nee je geld komt uit de muur. 
Als je maar de code kent, 
anders krijg je nog geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, 
mag je internet bankieren 
Allemaal voor jouw gemak, 
alles onder eigen dak. 
Niemand die er ooit om vroeg: 
blijkbaar is het nooit genoeg. 
Man, man, man wat een geploeter, 
alles moet met een computer, 
anders doe je echt niet mee. 
Op www en punt be 
vind je alle informatie, 
wie behoedt je voor frustratie? 
Als dat ding het dan niet doet, 
dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boft, 
je hebt immers Microsoft. 
Ach, je gaat er onderdoor, 
je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee, het is geen kleinigheid, 
oud worden in deze tijd. 

Ontvangen van Kees Blokker 

Bezoekuur 
Het was vlak voor tweeën, iedereen zat klaar. Mevrouw K. schuifelde achter haar rollator 
verdwaasd wat heen en weer door de zaal, meneer T. hing voorover in zijn stoel en mompelde niet 
te verstane woorden, een groep van vier zat aan tafel met speelkaarten in de hand zonder dat 

iemand van hen scheen te begrijpen welk spel ze 
speelden.  
Daar was de familie al. Verveeld als elke zondag 
namen ze plaats bij hun vader of moeder en zaten ze 
het uur uit. Er werd bijna geen woord gewisseld. De 
meegekomen kinderen speelden het hele uur met 
hun mobiel. Tringggg drie uur! Het bezoekuur was 
ten einde. Haastig drukten de familieleden een 
vluchtige kus op een gerimpelde wang, gaven een 
slappe hand en weg waren ze. 
Een zucht van verlichting trok door de zaal.  

Mevrouw K. gooide de rollator in een hoek. Meneer T. strekte zijn benen, ging achterover in zijn 
stoel hangen en stak een sigaartje op. De vier aan de tafel schudden de kaarten en zetten het 
pokerspel voort waar ze sinds de ochtend al mee bezig waren. Ze speelden om grof geld. Er klonk 
muziek. Een van de bewoners had een lp met vrolijke liedjes van vroeger opgezet. Er gingen 
voetjes van de vloer. De bar opende en de eerste borrels werden geschonken. 
Het was altijd een kwestie van doorbijten, dat taaie bezoekuur. Maar de beloning was groot: het 
genoegen te weten dat zij die hen hadden opgeborgen er iedere week een uur een kleine hel 
beleefden. 
Uit: bezoekuur en 99 andere verhalen van Stef Smulders. 

terug 
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ALGEMENE INFORMATIE 

Woord van de voorzitter 

Beste leden,  
De winter van 2021/22 ligt nu wel achter ons, de lente nodigt ons uit om 
weer naar buiten te gaan en veel van onze clubs volgen de seizoenen en 
gaan er weer vol tegen aan. Heerlijk! 
 
We hebben inmiddels onze Algemene Leden Vergadering gehad. Daarin is 
besproken wat we afgelopen jaar hebben ondernomen, welke financiële 
consequenties dat had en zoals die zijn verwerkt in de winst- en 
verliesrekening. Ook zijn de plannen en aandachtspunten voor het net begonnen jaar besproken.  
Daar onder vallen natuurlijk de jaarlijkse bijeenkomst voor de nieuwe leden, vorig jaar geschrapt 
vanwege Corona, die dit jaar inmiddels heeft plaats gevonden. 
Ook is gesproken over het voornemen om een bijeenkomst te organiseren voor leden die niet 
actief aan club- of andere activiteiten deelnemen, met de bedoeling om het aanbod aan 
activiteiten die de PVGE biedt nogmaals te belichten.  
Er is verder een nieuwe club, in oprichting, aangekondigd: de Leesclub. Daar gaan de deelnemers 
hetzelfde boek lezen en daarna samen bespreken, gezellig rond de tafel bij een van de leden thuis. 
We hebben in de ALV nogmaals aangegeven dat we blijven proberen onze huisvesting te 
verbeteren waardoor meer clubs op één locatie zitten en de leden onderling meer contact hebben. 
Deze zoektocht is ook het Eindhovens Dagblad niet ontgaan, wat resulteerde in een mooi stuk in 
die krant wat weer door anderen werd gelezen, die vervolgens contact met ons opnamen om 
mogelijkheden op dit gebied te bespreken. 
En we hebben in de ALV verteld dat we met de Koepel werken aan de nieuwe website – nu net in 
de lucht – en ook aan het ledenbestand computerprogramma. Voor meer informatie over de 
nieuwe website verwijs ik graag naar het artikel daarover in deze EA!. Dank overigens aan allen 
die hard hebben gewerkt aan het ontwerp en ook aan het vullen van deze nieuwe website!! 
 
Zoals gezegd, hebben we ook onze nieuwe leden bijeenkomst gehad, daar is aan de nieuwe leden 
verteld over de vereniging en de buur-PVGE-verenigingen, de activiteiten die worden ondernomen 
en alle clubs die we hebben. Veel clubs waren aanwezig om hun eigen club te presenteren. Allen 
daarvoor veel dank! 
 
Rest mij u een mooi, actief en gezellig voorjaar te wensen.  
 
Sjoerd Sjoerdsma 
sjoerd@sjoerdsma.net 

terug 
 
 

Impressie ALV ’22 

Eindelijk weer een jaarvergadering van onze Eindhovense PVGE vereniging onder meer normale, 
sterk versoepelde condities op 24 februari jl. Toch zo’n 30 leden – naar schatting de helft vrouwen 
– waren ervoor naar de Lievendaal gekomen. Het voelde ietwat vreemd aan – en was ook wennen, 
alhoewel zondermeer leuk – elkaar weer ‘ns in levende lijve te ontmoeten in de grote zaal. 
 
Programma in aspecten in voorwoord 
Voorzitter Sjoerd Sjoerdsma heette alle aanwezige leden van harte welkom uit naam van het 
bestuur. Na een kop koffie volgde hij de in de eerste EA! editie – februari ’22 – weergegeven 
agenda. Bij tijd en wijle onderbroken door vragen uit de zaal, o.a. direct verwijzend naar de ED-
publicatie (zoektocht ‘thuis’ of ‘hub’ voor de PVGE) en dreigende armoe in de stad. 

mailto:sjoerd@sjoerdsma.net
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In zijn voorwoord stipte hij een mooi aantal onderwerpen aan. Uiteraard stond zoiets moois als het 
75-jarig jubileum van de Biljartclub voorop. Dat raakt bijna aan onze oprichting, toch? De circa 200 
traditionele Kerstpakketten – voor de categorie 90+ers – waren dit jaar bijzonder welkom. 
Aandacht kreeg tevens onze grootste sterkte: clubs, lezingen en Op Restaurant; terug te vinden op 
de jongste banner en binnenkort op de vernieuwde website. Apart werd een compliment gemaakt 
voor de EA!-redactie! Bovendien greep hij terug op lopende contacten met KBO-Eindhoven en 
bracht de zoektocht naar passende huisvesting ons terug op de agenda. 
 
Formele zaken 
Secretaris en penningmeester zetten de vergadering formeel voort – niet helemaal optimaal 
gepresenteerd op het grote nieuwe PVGE-scherm – waarbij de vorm hier en daar afweek van het 
gebruikelijke. Van beide bestuurders konden de organisatorische en financiële stukken tevoren 
opgevraagd worden, was daarbij het uitgangspunt. Door het gering aantal daadwerkelijk 
plaatsvindende activiteiten gingen de uitgaven omlaag en de kaspositie van de clubs daarmee 
omhoog. Mede door verdeling over meerdere banken heeft dit jaar bij afsluiting een positief effect 
opgeleverd. Uiteindelijk werd de weergave van de afzonderlijke kascontrolecommissieleden ter 
goedkeuring voorgelezen. Ook werd het door het bestuur voorgestelde rooster aangehouden 
conform het voorstel voor verlengen van het mandaat.  
Het nieuwe huishoudelijk reglement – in het verlengde van de vorig jaar vernieuwde statuten – 
komt nog een keer terug aangezien nogal wat leden toen hadden aangegeven zich onvoldoende 
gehoord voelden, tijdens die online-versie en daarna reageerden. 
 
Toekomst gericht 
Een rij thema’s somde Sjoerd op gericht op versterking in de toekomst: o.a. de eerste ‘Nieuwe 
Leden-tref’ sinds lange tijd medio maart. Daar – net als in meer algemene zin – liggen 
aansprekende mogelijkheden om ons ‘vlaggenschip’ – de diverse clubs – in de kijker te zetten. 
Bekeken wordt hoe het aantal actief bij onze vereniging betrokken leden in diverse opzichten te 
vergroten is lokaal, met meerdere concrete doelen voor ogen. Nieuwe clubs kunnen voor een 
verbreding zorgen, met de online-leesclub i.o. als voorbeeld. Gewenst is het gericht meer werk 
steken in algemene naamsbekendheid, mede om actief leden te werven. Voor aanvullen van clubs, 
besturen en commissies zou een vrijwillig aanbod aan actievelingen uit onze gelederen welkom 
zijn, bv. de PR&C-cie. Hernieuwd leven is ingeblazen in de zeer welkome reisactiviteit voor 
senioren onder beschermende PVGE-vleugels door in zee te gaan met de toerismetak van de Rooi 
Pannen. Dit najaar – of mogelijk in de zomer al – zijn concretere aanbiedingen te verwachten. 
Daarnaast zit onze website in een vernieuwingsslag in nogal wat opzichten, samen met de Koepel 
en lokale PVGE verenigingen. 
Rondvraag plus een informeel samenzijn met een drankje rondde de ALV af, zoals nu weer 
gebruikelijk lijkt te worden! 

JW 
terug 

 
 

Nieuwe leden bijeenkomst 

Op 15 maart heeft PVGE-Eindhoven na twee jaar haar 
nieuwe leden kunnen ontvangen in De Lievendaal, 
weliswaar dit keer met twee jaargangen tegelijk. 
Onze voorzitter Sjoerd Sjoerdsma verwelkomde iedereen 
en legde – na voorstelling van het huidige bestuur – uit 
waarvoor PVGE-Eindhoven staat.  Belangrijk is de 
belangenbehartiging onder andere door hulp bij de 
belastingaangifte en cliëntondersteuning bij het aanvragen van een Wmo voorziening. 
Verschillende vrijwilligers van onze vereniging staan daarvoor klaar. 
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Ook werd de structuur van PVGE uit de doeken gedaan, alsmede de functie van de Koepel voor 
Eindhoven en de andere lokale verenigingen uit de omgeving. 
Verder werden de evenementen – als lezingen, Op Restaurant en Reiscommissie (in samenwerking 
met De Rooi Pannen) genoemd naast het grote aantal clubs rond verschillende activiteiten op basis 
van gemeenschappelijke interesses die zeer interessant zijn voor de leden. 
Er wordt tevens gewezen naar de website voor alle informatie evenals naar EA! en de Schouw. 
Daarna kwamen de clubs met hun specifieke activiteiten in beeld. Op het einde van de 
bijeenkomst kunnen de bezoekers – onder het genot van een kop thee of koffie – nadere 
informatie krijgen bij die clubs die een tafel hebben ingericht om hun club te promoten. Bovendien 
kon informatie ingewonnen worden bij bestuursleden over diverse vacatures. Jammer was het 
ontbreken van een formulier voor geïnteresseerde nieuwe leden waarop ze belangstelling konden 
melden om meer voor de PVGE te betekenen vanuit belangstelling en interesse.  
Een interessante ochtend! 

terug  

 

 
Website is vernieuwd 
 

 

Bezoeken van de website was misschien niet een van uw favoriete bezigheden. De website is nu 
vernieuwd en veel overzichtelijker geworden. Zeker een reden om eerder op bezoek te gaan als u 
zich iets afvraagt wat op de PVGE betrekking heeft. Dat kan te maken hebben met clubactiviteiten, 
het programma voor evenementen en Op Restaurant. Zit u bijvoorbeeld met aanvragen van een 
Wmo-voorziening dan wordt u via de website de weg gewezen onder 'Belangenbehartiging'.  
We kunnen nu allemaal reclame gaan maken voor de PVGE door in gesprekken te verwijzen naar 
de website. 
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De website is voor iedereen – ook niet leden – bereikbaar. Er is echter ook een knop 'LOGIN', in 
principe te gebruiken voor informatie alleen bestemd voor leden. Voorlopig is die nog niet 
operationeel, er wordt nog nagedacht over de invulling. 
De inhoud is veelal overgenomen van de oud website maar het zou goed kunnen dat er hier en 
daar iets ontbreekt of niet correct is. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met: 

• Henk te Sligte webmaster voor structurele onderwerpen: 

 040 2457669 of ghtesligte@on.nl  
• Jos van den Hurk, clubcoördinator voor informatie over clubs:  

 06 53711055 of jvdhurk@hi.nl  
• Kees Blokker, belangenbehartiging: 

 040 2567437, keesblokker2@gmail.com   
• Willeke Meek, secretaris voor alle andere informatie:  

040 2423044, secretaris@pvge-eindhoven.nl  
 

 terug 

 

Welkom aan nieuwe leden!  

Hr.  Ward Cottaar 
Mevr.  Diny Dalmeijer-van Gompel 
Hr.  Sjaak Dekker 
Hr.  Jan Hack 
Mevr. Nasrinn Hamidi 
Hr. Ben van Hooff 
Hr. Bert Huugen 
Mevr. Wilma Huugen-van Baalen 
Mevr. Sandrina Krijger 

Mevr. Ineke Maaskant 
Mevr. Til Martens-van der Velden 
Hr. Jos Renirie 
Hr. Wim de Rooij 
Hr. Hans Timmerman 
Hr. Cor Versluijs 
Mevr. Marga van der Weide 
Hr. Eric Wigma 
Hr. Pieter van Wijngaarden 

 
terug 

 
 

CLUBNIEUWS 

Midgetgolfclub 'De Golfijnen' 
Met heel veel zin en hopend op veel zonnige dagen zijn we 
op 14 maart na een stille tijd weer begonnen met oefenen 
voor onze interne competitie. 
We spelen al jaren maandag en donderdagmiddag vanaf 14 
uur op de in het groen liggende fijne banen bij Lunet 
Eckartdal aan de Nuenenseweg 1 in Eindhoven. 
Genieten van het spel, gezellig samen buiten zijn en met 
elkaar daarna een drankje nemen op het terras of in de 
Herberg. 
Ook kijken we uit om samen in de loop van het jaar 
activiteiten te ondernemen. 

mailto:ghtesligte@on.nl
mailto:jvdhurk@hi.nl
mailto:keesblokker2@gmail.com
mailto:secretaris@pvge-eindhoven.nl
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Nieuwe leden zijn zeer welkom, heb je interesse kom eens langs het is mogelijk om uit te proberen 
of je ook zo enthousiast wordt. 
Riet Poncin 

Info:  
Voorzitter: Hans van Duren 0499 37275 of hansvanduren@onsmail.nl   
Secretaris: Mia van ’t Land 06 57822730 of miavantland@hotmail.com   
Penningmeester: Riet Poncin 040 2414386 of r.poncin@chello.nl  

 
Bridgeclub 'Het Schouwspel' 
Het nieuwe seizoen 2021-2022 kon weer als vanouds van start. Helaas was 
dit van korte duur. In december was er weer een lockdown, maar eind 
januari konden we toch weer aan de slag. De meesten waren enthousiast 
– eindelijke weer onder de mensen en lekker bridgen – anderen kijken de 
kat nog even uit de boom. Gelukkig kunnen we binnenkort onze vierde 
'prik' halen. Dat geeft weer meer zekerheid. 

Op 2 maart jongstleden hadden we onze Algemene Ledenvergadering. 
Tijdens deze vergadering trad Arna Dirks af als secretaris van het 
Schouwspel. Zij heeft dit jarenlang met veel enthousiasme gedaan. De 
voorzitter bedankte haar uitgebreid voor haar inzet en geduld en heeft een 
grote bos bloemen en een cadeaubon overhandigd. Haar opvolger is Edie 
Deckers van de maandagmiddagclub. 

In het FAB in de Fabritiuslaan 28 in Eindhoven bridgen we elke maandag – dinsdag – woensdag en 
vrijdag. Er is nog ruimte voor nieuwe leden op de dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag. 
Zondag 1 mei a.s. hebben we onze jaarlijkse voorjaarsdrive in Het Fab28. We hopen weer op een 
gezellige middag. 
 
Cursus 
Bent u het bridgespel nog niet machtig? Dan kunt u het toch leren!  
Bij voldoende deelname starten wij in september op donderdag weer een beginnerscursus, deze 
wordt gegeven door een gediplomeerde leraar. De vervolgcursus gaat met het tweede deel door 
op de woensdagochtend.  
Voor inschrijving of verdere informatie betreffende de cursus kunt u contact opnemen met Dorien 
v.d. Noort, Technische Commissie, 06 16452945 of d.noort@kpnmail.nl.  

Inlichtingen omtrent de bridgeclub kunt u inwinnen bij onze secretaris Edie Deckers: 06 29045678 
of e.deckers@telfort.nl. 
 

terug 
 

PCC Clubnieuws 

 
 
 
 
 
Het lijkt wel of weer plus natuur voor de ellende op de deze wereldbol willen compenseren, door 
middel van zon overdag, volop warmte voor deze tijd van het jaar en een vroege bloei: mooi toch 
he? 

Een beetje hetzelfde gevoel gaf de eerste vergadering van het bestuur: leuk elkaar weer ‘ns in 
levende lijve te zien en – zonder masker (letterlijk en figuurlijk!) – bij te kunnen praten op allerlei 
gebied.  

mailto:hansvanduren@onsmail.nl
mailto:miavantland@hotmail.com
mailto:r.poncin@chello.nl
mailto:d.noort@kpnmail.nl
mailto:e.deckers@telfort.nl
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Als computerclub kregen onze leden eigenlijk verhoudingsgewijs nog best waar voor hun geld – 
durven we nog steeds te zeggen. Zo kwam de jongste editie van zowel het vakblad PC Active als 
die van Compu-Links geregeld in de brievenbus thuis en stond steeds het laatste digitale nieuws in 
onze Nieuwsflits. Verder kon je aan verschillende – live en online – presentaties deelnemen, 
weliswaar wat verspreid in de tijd door alle regels en maatregelen. Waar en wanneer mogelijk 
werd via onze Helpdesk en Inloop hulp geleverd als die werd gevraagd. Beide zijn trouwens 
momenteel weer vrijwel normaal aan de gang, op de voor leden gewone tijdstippen. Stevig 
opgekrikt werden bovendien de bestaande online en telefonische mogelijkheden om in te springen 
wanneer bij leden moeilijkheden optreden. 

Toch was het ontbreken van menselijk contact de afgelopen tijd reden om na te denken over iets 
terugdoen in combinatie met de mogelijkheid om meer leden persoonlijk te treffen. Binnen 
afzienbare tijd hopen we je lekker te maken, op de voorwaarde dat je ‘dat’ zelf dan komt ophalen 
bij ons op een authentieke PCC-plek! Afgesproken?!?!                                      
 

terug 
 
 

Tafeltennisclub Avanti 
Sinds enkele maanden wordt er gespeeld op een 
nieuwe locatie, het Gemeenschapscentrum 'Lievendaal' 
in Eindhoven. Door het in gebruik nemen van deze 
nieuwe ruimte is er weer plaats voor liefhebbers van de 
tafeltennissport (M/V) die nog eens graag een 
ongedwongen 'potje' willen tafeltennissen.  
De speeltijden zijn: dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 
uur en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur. Op 
vrijdag spelen de gevorderden en op dinsdag de wat minder geroutineerde spelers. Om het 
onderlinge contact tussen de spelers uit beide groepen te bevorderen wordt er twee maal per jaar 
in gemengde teams een gezellige speelontmoeting georganiseerd met als inzet een 
wisseltrofee en een leuke prijs. 
Er wordt gespeeld op drie professionele tafels, meestal in dubbelspel met een mix van mannen en 
vrouwen. Naar behoefte kan er eveneens enkelspel gespeeld worden. En hoewel er onder de leden 
enkele oud wedstrijdspelers zijn gaat het bij Avanti vooral om recreatief spelen. De sfeer en de 
onderlinge sociale contacten zijn tijdens spel en koffiepauzes allesbepalend. 
Ben je in het verleden als recreant of amateursporter actief geweest, bijvoorbeeld in tafeltennis, 
en je vindt bewegen belangrijk neem dan contact op met: 
Voorzitter: Jos Henrichs, tel. 06 20963153, e-mail: jos.henrichs@gmail.com  
Secretaris: Josée Zuiver, tel. 06 21117291, e-mail: Josee@Zuiver.net   
Eens een kijkje komen nemen kan ook. 

terug 
 

De nieuwe leesclub 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de nieuw op te richten 
leesclubs van PVGE Eindhoven. De leesclub gaat drie boeken 
lezen en daar in drie bijeenkomsten, samen over van gedachten 
wisselen. De boeken zijn recent verschenen literaire romans van 
Nederlandse auteurs en naar het Nederlands vertaalde boeken. 

• Elke leesclub bestaat uit zes tot acht deelnemers, de 
boekbesprekingen vinden plaats bij een van de 
deelnemers thuis. 

• De keuze van de boeken en de data van de besprekingen 
worden in onderling overleg vastgesteld. 

• De leesclub werkt met 'leeswijzers' die door Stichting Senia beschikbaar worden gesteld. 

mailto:jos.henrichs@gmail.com
mailto:Josee@Zuiver.net
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• De kosten zijn € 21,50 voor de drie leeswijzers, plus (eenmalig) € 6 inschrijfgeld. 

• Je schaft de boeken zelf aan, of leent ze van de bibliotheek.  
• Als de leesclub de drie boeken heeft besproken, kan een nieuwe keuze worden gemaakt. 
• Als je niet verder wilt kun je afhaken, je zit er dus niet 'voor eeuwig' aan vast. 

Coördinator van de leesclubs is Josée Zuiver. Je kunt haar bellen of mailen als je vragen hebt. 
Tel. 06 19560005 of mailen naar: pvge@zuiver.net. 

 

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.nl/eindhoven/activiteiten 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: Caravaggio, zijn leven, zijn werk en 
technisch onderzoek 

Datum: maandag 16 mei, aanmelden voor 6 mei 
Inleider: Sophie Tutelaer 
De Italiaanse schilder Caravaggio past in een illuster rijtje. Zijn kunst 
heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. De schilderkunst lijkt na zijn 
werken voorgoed veranderd te zijn. 
Kunstenaars uit zijn eigen tijd en in de tijden na hem nemen zijn 
kunst als voorbeeld. Is het niet zijn rauwe realisme door gewone 
mensen de rollen te laten innemen van Christus en zijn volgelingen, 
dan is het wel zijn manier van verhalen vertellen in een kale 
onbestemde ruimte. En dan is daar natuurlijk zijn behandeling van 
licht en donker. Het chiaroscuro, een techniek die licht en donker 
contrasten gebruikt, werd verfijnd door Leonardo da Vinci in de 
hoogtijdagen van de Renaissance om subtiele ruimtewerking te verkrijgen. Caravaggio zet de 
tegenstellingen in als het theatrale en het dramatische element in de compositie. Met het vallen 
van het licht vertelt Caravaggio ons zijn verhalen. Hij stuurt ons oog. 
De laatste jaren wordt steeds vaker materiaal technisch onderzoek gedaan naar de schilderijen van 
Caravaggio. Men wil weten hoe hij die indrukwekkende schilderijen maakte. Maakte hij 
ondertekeningen, of onderschilderingen, hergebruikte hij zijn doeken? Doordat er geen schetsen 
bewaard zijn gebleven is zijn aanpak een raadsel. Zoals de voorzitter van de Academie San Luca in 
1601 verzuchtte in de Contarellikapel: “Ik begrijp niet waar iedereen zich zo druk over maakt, hij 
schildert als Giorgione”. Dit betekent schilderen vanuit de kleur, zonder een uitgebreide tekening en 
schets. 
Door de resultaten van de meest recente onderzoeken is men in staat Caravaggio’s praktijk te 
reconstrueren. In enkele gevallen blijkt hij de compositie compleet omgegooid te hebben. Waarom 
hij dat heeft gedaan is duidelijk. De composities zijn nu helder, pakkend en barsten van drama en 
dynamiek. Maar ons rest de vraag wat hem heeft doen besluiten te veranderen. Is het na een 
gesprek met zijn opdrachtgever, zoals we dat bij andere schilders kunnen reconstrueren? Of is het 
toch dat onvermoeibare verlangen om echt iets nieuws te maken? De jonge ambitieuze kunstenaar 
die met een klap binnenkwam in de kunstwereld van Rome. 

mailto:pvge@zuiver.net
http://www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
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Lezing: Het gedrag van de Wolf 
Datum: maandag 20 juni, aanmelden voor 11 juni   
Inleider: Paul Wolff 

Het overkoepelende thema van deze lezing is DE WOLF.  
Voor de pauze vertoont hij een film welke opgenomen is in 
Wit-Rusland (Belarus). Daar woont een bioloog die drie half 
wilde wolven heeft en waarmee hij dagelijks de natuur intrekt. 
Dit geeft prachtige beelden over het wolvengedrag en dat is 
heel actueel nu de wolf zich ook in Nederland weer heeft 
gevestigd.  
De tweede film geeft een beeld van de jaarlijkse trek van de 
kariboes in Canada. Ook dit heeft te maken met de 

gedragingen van de wolf in die gebieden. Deze film was prijswinnaar op het Nederlandse Nationale 
Filmfestival van 2016 en ook op de Internationale manifestatie van 2017.  
Twee prachtige natuurfilms met als hoofdthema de Wolf. Toch prettig te horen wat u mag en kan 
doen als u onverhoopt een wolf tegenkomt. 
Veel kijkplezier met deze natuurfilms die door de inleider zelf zijn opgenomen.  
 

terug 

 
 
Op Restaurant  
Sinds begin maart zijn alle diners net als vanouds zonder 
beperkingen en QR-codes weer doorgegaan. Aan het 
programma voor de rest van het jaar wordt hard gewerkt, 
inmiddels is bekend waar u in mei en juni te gast bent. 

• Donderdag 5 mei, aanmelden voor 28 april:  
Het Evoluon 

 Nieuwe eigenaar en cateraar! Driegangendiner voor 
€ 26,50 exclusief drankjes. Parkeren is gratis, wel bij 
vertrek een parkeermunt vragen. 

• Donderdag 2 juni, aanmelden voor 26 mei: Asperges op de Velden, 
Zandoerleseweg 54, Veldhoven. 

 Driegangenlunch € 29,50 exclusief drankjes. U zit buiten in oosterse tenten tussen de 
 aspergevelden, echt een belevenis. Aanvang 13.00 uur. 

• Donderdag 7 juli, aanmelden voor 30 juni: d'n Hut. Oirschotsedijk 52, Wintelre 

 Driegangendiner € 24,50 exclusief drankjes. 
 Op de grens van de Oirschotse heide. Bij mooi weer wordt het diner buiten geserveerd bij 
 een grote vijver, wel onder een afdak.  
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Aanvang 
Voor alle diners is dit 18.30 uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Het team is er al een uur 
van tevoren om u welkom te heten. 
 

Aanmelden  
Via www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten of met het formulier in de Schouw. U krijgt altijd een 
bericht. 
 

Afmelden (één week van tevoren)  
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 

 

 

WELZIJN EN ZORG 
 

Maatschappelijke Ontwikkelingen 

Gemeenteraadsverkiezingen 
De afgelopen jaren zijn we teleurgesteld in het beleid van de 
gemeente doordat inlevingsvermogen – als mensen met een 
beperking zorg en ondersteuning behoefden - vaak ontbrak. 
We kennen allemaal de voorbeelden van ingevoerde 
kortingen op Wmo ondersteuning die soms zelfs tot 
rechtszaken heeft geleid. Opmerkelijk is dat dit beleid is 
uitgevoerd vanuit een coalitie met een sociale achtergrond: 
PvdA. GroenLinks, CDA samen met de VVD. Van de eerste drie partijen - met een historisch 
verleden om op te komen voor de minder bedeelden in de maatschappij - is dat onbegrijpelijk.  
De verkiezingsuitslag geeft aan dat er een andere coalitie mogelijk is met een sociaal bewogen 
beleid zodat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben weer mee gaan tellen. Onze hoop is 
gevestigd dat PvdA, GroenLinks en CDA terug keren op het vertrouwde pad en hierbij andere 
sociale partijen niet links laten liggen. Door geven en nemen moet dat toch mogelijk zijn en 
kunnen we de naaste toekomst met vertrouwen tegemoetzien. 

Ontkoppeling AOW/minimumloon 
Het beleidsvoornemen van het kabinet is om bij verhoging van het minimumloon dit niet – zoals 
gebruikelijk was - te laten gelden voor de AOW. Vanuit seniorenorganisaties waaronder de Koepel 
Gepensioneerden (KG) is hier fel tegen geprotesteerd. Mede na een lobby heeft de Eerste Kamer 
eind februari zich in meerderheid uitgesproken tegen deze ontkoppeling.  
Het kabinet is verplicht hier iets mee te doen maar tot aanpassing heeft dit nog niet geleid, mede 
door de onzekere situatie door de Russische inval in de Oekraïne en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheid omtrent de steeds verder oplopende inflatie. In een recent debat werd opnieuw door 
de Eerste Kamer een motie ingediend waarin het kabinet tot spoed wordt gemaand. 
De Koepel Gepensioneerden zal haar lobby voor het terugdraaien van de plannen van het kabinet 
voortzetten. 

Het pensioenakkoord en indexatie 
Al stamt dit uit 2019, minister Schouten legde pas de laatste dag 
van maart een nieuw wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor. Dit 
nieuwe voorstel zo vlak na de lokale gemeenteraadsverkiezingen – 
waar heel wat grotere partijen met landelijke dekking een veer 
lieten – brengt mede door de timing vragen en zaait 

http://www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
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ongerustheid. Gelijktijdig ging het om een algemene maatregel van bestuur waarmee indexatie 
van pensioenen dit jaar al zou moeten worden vergemakkelijkt. Of dit laatste soelaas biedt is de 
vraag. De KG heeft dit al eerder een fopspeen genoemd en zei daar het volgende over: 

“Het overgrote deel van de gepensioneerden heeft er, ondanks alle mooie woorden, niets aan. Zo 
is de gemiddelde dekkingsgraad van vier van de vijf grootste pensioenfondsen in ons land (waarbij 
meer dan twee derde van alle gepensioneerden is aangesloten) nog te laag. En ook over het 
wetsvoorstel waarin het een paar jaar geleden gesloten pensioenakkoord wordt uitgewerkt, groeit 
de scepsis. De kans dat die uitwerking op de juist voor gepensioneerden cruciale punten (snelle 
indexatie, eerlijk overstappen naar het nieuwe stelsel en meer zeggenschap) voldoende is, wordt 
met de dag kleiner.” 

Mocht het wetsvoorstel na behandeling in de Tweede Kamer onvoldoende aan de verlangens van 
gepensioneerden tegemoetkomen dan worden acties opgezet. Dat er echt geluisterd gaat worden 
naar gepensioneerden is nauwelijks te verwachten en een recent gesprek van de KG met minister 
Schouten heeft niets opgeleverd. Ook de eerste behandeling in de Tweede Kamer is teleurstellend 
verlopen. Meer hierover in een nieuwsbericht van de KG te vinden op de website 
www.koepelgepensioneerden.nl. 
Onze laatste (?) hoop is nog gevestigd op een lopende rechtszaak over de gehanteerde 
renteregels die niet aan Europese IORP normen voldoen. Deze zaak wordt 21 april behandeld. 

Inmiddels heeft iedereen met een Philipspensioen te horen gekregen dat er wel geïndexeerd wordt 
De reden is niet dat de beleidsregels zijn verruimd maar omdat het PPF aan deze rigide wettelijke 
indexatieregels voldoet. Veel andere pensioenfondsen voldoen niet aan de normen en kunnen niet 
indexeren. 

Jan Peerlings 
terug 

 
INGEZONDEN 

 
De Vliegende Hollander  
Een fictief spookschip dat volgens de overlevering voor eeuwig in de omgeving van Kaap de Goede 
Hoop rondvaart. Ook de kapitein wordt soms De Vliegende Hollander genoemd. 
  

De Sage 
Een versie van de sage wil dat de Hollandse kapitein, 
Willem van der Decken erop stond om op paasmorgen, 
ondanks de slechte weersomstandigheden en tegen de 
zin van zijn vrouw, met zijn VOC-schip de haven te 
verlaten op weg naar Oost-Indië. Het was immers een 
machtsstrijd om zo snel mogelijk naar Batavia te varen en 
de kapitein had geen tijd te verliezen. Weer of geen weer, 
Pasen of geen paasfeest. Na een lange reis bereikte het 
schip Kaap de Goede Hoop. De kapitein probeerde de 

landpunt te passeren, waarop de bemanning protesteerde. Ze smeekten hem om terug te keren 
naar de Tafelbaai. De kapitein weigerde en werd zo kwaad, dat hij de stuurman overboord gooide 
en riep: “God of de duivel... de Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot het laatste oordeel”. Voor 
straf raakte het schip in de macht van de duivel. De kapitein moet eeuwig blijven rondvaren op 
zee. De dode bemanning verricht zwijgend haar taken. Soms stuurt De Vliegende Hollander een 
sloep naar passerende ongelukkigen, met de vraag of ze een stapel brieven willen meenemen naar 
familieleden, die al eeuwen geleden overleden blijken te zijn. Volgens overleveringen van mensen 
die De Vliegende Hollander gezien zouden hebben vaart het schip met bloedrode zeilen tegen de 
wind in boven het water. 

http://www.koepelgepensioneerden.nl/
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Verhalen over spookschepen zijn al eeuwenoud. Sinds mensenheugenis 
worden er (met name onder zeelui) verhalen verteld over spookschepen 
die ongeluk brengen aan degene die ze tegenkomen. Het verhaal van De 
Vliegende Hollander ontstond echter pas in de achttiende eeuw, onder 
invloed van de literatuur. Schrijvers hebben elementen uit de volkstraditie 
opgepikt en er een verhaal van gemaakt. Volksoverlevering en literaire 
elementen zijn in het geval van de sage van De Vliegende Hollander dus 
met elkaar samengekomen. In 1804 noemt Thomas MooreThe Flying 
Dutchman al een zeer verbreid zeemansbijgeloof. Het verhaal verscheen 
in 1821 voor het eerst in Blackwoods Edinburgh Magazine. Het vertelde 
over een spookschip, waarvan de kapitein Willem van der Decken werd 
genoemd. Die naam wordt nog niet genoemd inThe Rime of the Ancient Mariner uit 1798 van de 
Engelse dichter Samuel Taylor Coleridge, maar in aanleg is het verhaal van het spookschip hier al 
aanwezig. 

In de zeventiende en achttiende eeuw waren de Engelsen de grootste concurrenten van de 
Nederlanders. Voor laatstgenoemden ging alles voor de wind in de Gouden zeventiende Eeuw. De 
Hollanders troefden met hun schepen de Portugezen en Engelsen af. De Nederlanders wilden, 
volgens de Engelsen vliegend, naar Indië varen om handel te drijven en weer terug te keren. Geld 
verdienen ging boven alles en zelfs op een christelijke feestdag kon worden uitgevaren. De sage is 
in het buitenland een van de bekendste volksverhalen van Nederland, mede doordat menig 
zeevaarder een ontmoeting meende te hebben gehad met het spookschip.  

Getuigenissen 
In de volksoverlevering zou De Vliegende Hollander 
nog vaak gezien zijn door schippers. De opvallendste 
melding is van de Britse prins George. Die zou in 
1880, toen hij langs de kusten van Australië voer, 
het schip in de verte hebben gezien. Het had 
volgens de verhalen drie masten met zeilen 
waardoor een felrood licht scheen; de bouw van het 
schip stamde uit een lang vervlogen tijd. George had 
dertien getuigen die er allen van overtuigd waren 
dat het De Vliegende Hollander geweest moest zijn.  
In het Nederlandse televisieprogramma Mythen der Mensheid van Teleac werd het scheepslogboek 
van de HMS Bacchante, dat de prins vervoerde, gecheckt op feiten. Op 14 februari 1881, de dag 
van de waarneming, was een matroos uit een van de ra's gevallen waardoor hij de dood vond. Dit 
zou gebeurd zijn doordat de man geschrokken was van het spookschip dat hij zag opdoemen. Het 
logboek geeft wel het voorval weer, maar niet dat het spookschip gezien is. Men vermoedt dat De 
Vliegende Hollander alleen in de fantasie van de prins de oorzaak was.  
In 1941 zou een Duitse U-boot het schip ook gezien hebben. Geleerden nemen aan dat het een 
luchtspiegeling betrof.  
Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn getuigenissen over ontmoetingen met De 
Vliegende Hollander genoteerd.  
Hoofdpersonages 
Een van de zeelui die aan de sage van De Vliegende Hollander wordt gekoppeld is de Fries Barend 
Fockesz, die in 1678 in een recordtempo (namelijk drie maanden in plaats van zes maanden of 
meer) met zijn VOC-schip naar Indië voer. Het verhaal ging dat het schip zo snel was geweest 
doordat Fockesz een pact met de duivel had gesloten. Hij kreeg zeven jaar lang de wind in de 
zeilen. In ruil daarvoor moest zijn schip voor eeuwig rondvaren. 
Barend Fockesz (Bernard Fokke) is slechts een van de hoofdrolspelers in de versies van het 
verhaal. In de schriftelijke en mondelinge overlevering wordt de kapitein onder meer Willem van 
der Decken, Falkenberg, Van Straten, Ramhout van Dam, Pieter van Halen of Davy Jones 
genoemd. 
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De link met Terneuzen 
In zowel de mondelinge als schriftelijke literatuur wordt geregeld vermeld dat De Vliegende 
Hollander uit Terneuzen afkomstig zou zijn. De naam van de Zeeuwse stad duikt voor het eerst in 
1837 op, beschreven door de Engelse schrijver Frederick Marryat. De plaatsvermelding Terneuzen 
berust waarschijnlijk op een vergissing en gaat wellicht terug op een legendarisch groot 
schip,Ternuten of Schip van Sinternuit. Doordat Terneuzen aan de Westerschelde ligt, heeft het 
een rechtstreekse verbinding met de Noordzee. 
Terneuzen zette de sage van De Vliegende Hollander in als toeristische trekpleister en 
langzaamaan trad een proces van folklorisering en festivallisering op.  

Bron: internet 
terug 

 

Zomertijd nu wel welkom 

Opvallend weinig commentaar kwam er dit keer over een al 
wat ‘stoffige’ manier om met z’n allen samen energie te 
besparen, nu de prijs ervan voor iedereen heel sterk uit de 
hand loopt. Van zaterdag de 26e op zondag 27 maart is 
namelijk de zomertijd weer ‘ns ingegaan.  
Om twee uur ’s nachts werd in nogal wat landen over de hele 
wereldbol de klok letterlijk een uur vooruitgezet.  
Velen van ons zullen zich nog uit hun jeugd de tijd 
herinneren, dat die o.a. in ons land al ingevoerd was rond de oliecrisis van 1973. Benzine op de 
bon en autovrije zondagen – waarbij wandelaars en fietsers massaal de weg bezetten – waren 
toen de overduidelijke kenmerken ervan.  
Rond 21 maart is het weer 12 uur per dag licht. Dat natuurverschijnsel wordt middels de 
‘zomertijd’ vervroegd met als resultaat dat we langer 
slapen in het donker en ‘s avonds langer licht hebben, 
zonder lampen aan te hoeven zetten.  
Met het plotseling ingevoerde, niet op consequenties 
doordachte streven van het Kabinet om in ons land ‘min 
of meer acuut van het gas af te gaan’, de sluiting van de 
Groningse gasvelden en de nu lopende oorlog in de 
Oekraïne blijkt het voor de burger de pijn iets te 
verlichten.  
 
 

 
De Witte Raaf zoekt chauffeurs, bijrijders en planners  

De Witte Raaf is een vervoersvereniging voor mensen die niet of 
moeilijk met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daarvoor 
beschikt De Witte Raaf over een aantal aangepaste bussen 
waarmee ouderen en mindervalide mensen, eventueel in een 
rolstoel, vervoerd kunnen worden.  
De dienstverlening bestaat uit het vervoeren van haar leden van 
deur tot deur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
21.00 uur binnen de gemeente Eindhoven. Daarnaast worden 

jaarlijks speciale ritten en uitstapjes georganiseerd voor de leden zoals de Lichtjesroute, 
voorjaarsuitstapjes en een bezoekje aan een kerstmarkt.  

Interesse of meer weten?  
Neem contact op met Diana Lepelaars of Onno de Visser 040 2511611 of via de website 
https://witteraafeindhoven.nl.

terug 

https://witteraafeindhoven.nl/
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Cursusaanbod VU-Eindhoven voor mei 

Italiaans vakantiecursus 

Tijdens deze korte en praktische cursus die vooral gericht is op luister- en spreekvaardigheden, 
kun je al snel eenvoudige vragen stellen en communiceren in het Italiaans. Daarnaast krijg je 
culturele en praktische informatie over Italië en uitleg over de karakteristieke eigenschappen van 
dit populaire vakantieland. 
Start: maandag 9 mei, 19.00-20.30 uur, 8 lessen, aanmelden voor 19 april  
Meer informatie: www.vu-eindhoven.nl/italiaans-vakantiecursus 

Eenmalige workshop: Fotografie met je smartphone (Centrum) 

In deze workshop leer je de camera van je smartphone beter kennen. Welke functies zitten erop 
en hoe gebruik je die? Je krijgt uitleg over de instellingen en hoe je die gebruikt. Na de uitleg 
maken we een wandeling waarbij je leert beter te fotograferen met je smartphone. 

Eenmalige workshop: woensdag 11 mei, 13.00-16.00 uur, aanmelden voor 20 april 
Meer informatiewww.vu-eindhoven.nl/fotografie-met-je-smartphone 

Eenmalige workshop: Fotowandeling met je smartphone 

Waar let je allemaal op bij het fotograferen met je smartphone? Tijdens deze fotowandeling krijg 
je tips en uitleg hoe je de onderwerpen het mooist kunt vastleggen. Bij alle thema’s krijg je uitleg 
over scherpstelling, scherpte/diepte, composities, belichting en standpunten.  
LET OP: De docent gaat ervan uit dat je op de hoogte bent van de cameramogelijkheden van je 
telefoon. Volg anders eerst de Workshop Fotograferen met je smartphone. 

Eenmalige workshop: woensdag 25 mei, 13.00-16.00 uur, aanmelden voor 11 mei 
Meer informatie: www.vu-eindhoven.nl/fotowandeling-met-je-smartphone-centrum 
 

terug 

 

 
Hoogstamboomgaard Acht Open dag:  BLOESEM KIJKEN op 
zaterdag 9 en 23 april 2022 van 10.30 tot 12.30 uur 

 

Beste fruit vrienden,  
De bloesemtijd van ons fruit is er weer. Dus daarvoor hoef je niet naar de Betuwe maar je kunt 
gewoon genieten in onze Monumentale Hoogstamboomgaard Acht. 

Op zaterdag 9 en 23 april van 10.30 – 12.30 uur is iedereen welkom op onze Open Dag. De poort 
is bij de kruising Gebroeders Ganslaan (5626 GB) en Jo Goudkuillaan, nabij de Boschdijk in Acht 
Eindhoven. 

Hoogstamboomgaard Acht is 1.5 ha groot, is aangeplant rond 1900, en is nu een gemeentelijk 
monument. Te zien zijn: 

https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/italiaans-vakantiecursus
:%20https:/www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/fotografie-met-je-smartphone
https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/fotowandeling-met-je-smartphone-centrum
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• 350 fruit bomen en struiken in 20 verschillende fruitsoorten en met 200 diverse fruitrassen 
(dus allerlei bloesems) waarvan nog 37 overgebleven oude (begin 1900) hoogstam appel 
en peren bomen 

• deskundig gesnoeide hoog/laagstam appel, peren, kersen, pruimen, moerbei, krieken, 
kweepeer, hazelnoten, walnoten, perzik, merkaton, nectarine en mispel bomen 

• kleinfruit tuin met druiven, vijg, framboos, kruisbes, rode, zwarte, blauwe, witte en 
Japanse/wijn bes 

• twee appel bomen met daarop elk drie rassen geënt en 
een oude perenboom met twee rassen. 

• 120 nieuw geënte appels, peren, kersen en pruimen 
bomen, in laag, half en hoogstamformaat. 80 
stuks zijn al aangeplant in de boomgaard. 

• geheel omringd door 600 meter beuken en 
meidoornhaag 

• vele vogels die nestelen in broedkasten maar ook in 
holle takken. 

• konijnen en ander klein wild, maar er zijn ook vossen gesignaleerd. 
• steenuil, vleermuis, mezen, valk en boomkruiper broedkasten. 
• bloempotten met stro voor oorwormen ter bestrijding van luizen. 
• honing bijenkasten en insecten hotels. 
• 600 m2 bloemstroken ter verhoging van de biodiversiteit. 

Hopelijk gaat het niet meer vriezen zodat we weer een royale oogst krijgen. Behalve voor eigen 
gebruik vrijwilligers wordt het fruit gebruikt voor de publiek’s plukdagen (sept en okt), uitgedeeld 
aan poort, fruitsap persen en voedselbank Eindhoven. 

Laat even horen of je zaterdag 9 of 23 april van 10.30 tot 12.30 uur komt op 
Boomgaard.Acht@outlook.com en breng gerust je kinderen, familie, vrienden, kennissen en 
andere natuurliefhebbers mee.  

Tot zaterdag 
Met vriendelijke groet 
Hans Wijnen, Stichting Hoogstam Boomgaard Acht 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terug 

mailto:Boomgaard.Acht@outlook.com
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Taalkundig toetje 
Een opmerkelijk toetje voor taalkundige PVGE-ers vormde de dag-aanduiding ‘22 februari 2022’ in 
de vorm van: 22022022! Dat is namelijk ineens zowel een bijzondere ‘palindroom’ – als 
bijvoorbeeld ‘parterretrap’ – als ook ‘n ‘ambigram’. Allemaal volgens de bekende ‘Dikke van Dalen’. 
Die opmerkelijke datum kan je van links naar rechts lezen, maar ook nog ‘ns omgekeerd en 
bovendien van boven naar beneden! 
 

 
Vierde deel digitaal ABC    
Weer een stap verder met begrippen over digitale zaken als computers, wifi, slimme telefoons, 
enz. Zelf regelmatige veranderingen bijhouden kost net als in een woordenboek veel tijd. Eigenlijk 
hopen we met deze gratis uitleg mogelijke nieuwe leden een rechtstreekse prikkel te geven om 
ook lid te worden van de PCC. Pas dan kun je gebruik maken van nog meer voordelen, zoals 
deskundige voorlichting en scholing over bv. het nieuwe Windows 11 versie, die moderne 
systemen nu alweer lekker laat lopen. 
Zoals beloofd hierbij als uitbreiding op bekende Engelse uitdrukkingen wat willekeurige begrippen. 
Deze keer echter maar twee letters de ‘L’ en de ‘M’ om deze op te frissen en te vernieuwen, voor 
zover bij je nodig. Volgende keer zetten we in EA! onze trip voort vanaf de ‘N’, afgesproken? 
 

L 

LAN 
Afkorting voor de Engelse term: ‘Local Area Network’; een lokaal net(werk) dat indien nodig twee 
of meer computers onderling met elkaar verbindt om gegevens (of ‘data’) en bestanden snel uit te 
wisselen, met als meest uitgebreide voorbeeld ervan: ons wereldwijde internet. 
 
Laptop 
Een complete, platte, compacte en draagbare computer inclusief opklapbaar beeldscherm, die 
dankzij oplaadbare batterijen geruime zonder stopcontact zijn werk kan doen. 
 
LCD-scherm 
 ‘Liquid Chrystal Display’, vloeibare kristallen die 
middels een ‘aan’ en ‘uit’-stand samen een scherp en 
rustig beeld geven, met laag stroomverbruik, zonder 
straling en weinig plaats inneemt. 
 
Liken 
Engelse term voor leuk en aardig vinden, waarmee je 
een bepaalde waardering aan kunt geven. 
 
LinkedIn 
Grootste netwerk op eigenlijk puur zakelijke basis voor bedrijfscontacten en voor het zoeken van 
een baan. 
 
Linux 
Een al meer dan 30 jaar bestaand besturingssysteem met een zg. ‘open bron’ als  
tegenhanger van bv. Microsoft Word. Iedereen is vrij dit OS te gebruiken, individueel aan te  
passen en door te geven. Pas op: dit betekent niet altijd gratis, alhoewel de software  
broncode op zich wel!.  

 
Binnen onze samenwerking met de HCC bestaat naast de Seniorenacademie – 
waar elke PCC-er lid van is – een erg actieve Linux groep (met als icoontje de 
pinguin Tux). 
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M 

Mac 
Afkorting van het Engelse ‘Macintosh’, voor al die toch wel wat speciale – op design, 
gebruiksvriendelijkheid en veiligheid – apparaten en software gefabriceerd onder de firmanaam 
‘Apple’ zoals bv. ook ‘Macbook’ en 'MacOS’. 
 
Main-, ‘Moeder- (of Mother-) board 
Simpel gesteld het hart van elke computer in de vorm van een printplaat met erop chips en andere 
onderdelen, waarop randapparatuur wordt aangesloten.    
 
Micro-USB 
De kleinste echte stekkerverbinding – of ‘connector’ – die nu 
bestaat bv. voor onze smartphone.  
 
Modem 
Het bekende apparaat in een kastje dat in huis je verbinding 
verzorgt met internet. 
 
Moderator  
De persoon die van een nieuwsgroep of forum het nieuws 
(voor-)leest, of een groep mensen begeleidt. 
 
Morphing  
Het geleidelijk van een beeld van een persoon of voorwerp overgaan in een iets anders, veel 
gebruikt tegenwoordig in bijvoorbeeld videoclips en films. 
 
Multi Media 
Al die meestal interactief door een gebruiker te beïnvloeden digitale apparaten met bijbehorende 
programma’s die allerlei zaken en gegevens afspelen, als geluid, tekst en al of niet bewegend 
beeld.  
      
Zo, nu maar hopen dat we toch wat zaken via een omschrijving van de begrippen hebben 
verduidelijkt om meer licht in de duisternis te brengen! Het alfabet is nog niet klaar, zodat we 
onszelf voor de volgende EA! nog ‘ns gaan werpen op letter N en verder. 
Trouwens als een begrip of omschrijving volgens jou niet klopt – of een onbekende term je 
dwarszit – zijn we nieuwsgierig naar je reactie: ea@pvge-eindhoven.nl.        
JW 

 terug 

 

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.nl/eindhoven 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 

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

 
 

  Wees niet bang langzaam vooruit te gaan 
                Wees enkel bang stil te staan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 terug 

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

