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PVGE-Eindhoven 

 
 

Juni 2022             EindhovenActueel! EA!nr.3 

Doe mee aan de pensioenpetitie! 

VAN DE REDACTIE 

 
Alweer de derde editie van dit jaar. De druk die we voelde tijdens de coronacrisis zijn we ontgroeid 

en we genieten weer zoveel mogelijk als voorheen maar de grote wereldproblemen – opwarming 
van de aarde, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne – raken ons allemaal. We moeten er maar 
zo goed mogelijk mee proberen te leven want echt invloed hierop hebben we toch niet. Bekruipt u 

ook soms het gevoel dat we hebben geleefd in een periode van een steeds groeiende welvaart 
maar dat die niet is weggelegd voor onze kleinkinderen? 
Ook binnen onze (PVGE)gelederen gaat het toch hier en daar wringen. Al jaren zien we dat het 

tekort aan kader toeneemt. Met kader wordt dan bedoeld dat vrijwilligers de kar willen trekken in 
besturen e.d. We zien hier vaak dat functies nog steeds door dezelfde mensen – vaak ouder dan 

75 jaar – worden ingevuld. Bij deze een oproep aan de jongeren onder ons om zich te oriënteren 
op een functie binnen de PVGE. Ook dit kan veel voldoening geven zo is onze ervaring. 

Als we nu naar onze vereniging kijken constateren we dat alles wat de PVGE aantrekkelijk maakt 

er nog steeds is en we houden u hiervan op de hoogte in de tweemaandelijkse editie van EA!. 
In deze EA! de bekende onderwerpen opgedeeld in rubrieken. Via de inhoudsopgave komt u 

rechtstreeks bij het artikel dat u het meeste aanspreekt. 

We vragen extra aandacht voor een petitie over de nieuwe pensioenwet die de Tweede Kamer voor 
het zomerreces wil afronden. Al jaren wordt er niet geluisterd naar gepensioneerden en dit is een 

laatste kans om ons ongenoegen uit te spreken. De politiek zal alleen onze wensen serieus nemen 
als we massaal meedoen! Voor meer informatie zie het artikel onder de rubriek 'Welzijn, Wonen, 
Zorg'. 

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).   

De website van PVGE-Eindhoven is vernieuwd! 
De nieuwe website is bereikbaar op een nieuwe adres: 

www.pvge.nl/eindhoven 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
mailto:ea@pvge-eindhoven.nl
http://www.pvge.nl/eindhoven
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INHOUD 

 
Ludieke onderwerpen 

• Rondje van de zaak 
• Tegeltjes wijsheid  
• Vlinder op een bloemtapijt 

 
Algemene informatie 

• Woord van de voorzitter 
• Welkom aan nieuwe leden 
• Rabo Clubsupport 

 
Clubnieuws 

• Biljartclub 'de Doorschieters', prijsuitreiking competities 
• Bridgeclub 'Het Schouwspel', de voorjaarsdrive 
• Museumtreinclub 1, bezoek kunstmuseum in Den Haag 
• PCC nieuws 

 
Evenementen/activiteiten 

• Lezingen over Toscane/Cinque Terre en Opera/Bel Canto 
• Op Restaurant, diners in juli, augustus en september 

 

Welzijn, wonen, zorg 

• Energietoeslag, misschien komt u in aanmerking 
• Financiële ontwikkelingen 
• Petitie over nieuw pensioenstelsel 

 
Ingezonden 

• Volksverhalen, de Bokkenrijders 
• Vervolg digitaal alfabet, de N, O, P en Q 
• De Vrijwillige Hulpdienst, op zoek naar vrijwilligers 

 
Maatschappelijke info 

• Zorgthema's, links naar informatie over zorgen welzijn 
• Pensioenen, 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 
 
20-06-2022 Lezing over Toscane en Cinque Terre, De Lievendaal  14.00 uur 

07-07-2022 Op Restaurant, D'n Hut, Wintelre     18.30 uur 
04-08-2022 Op Restaurant, Leemerhoef, Aalst     18.30 uur  

22-08-2022 Lezing over Opera en Bel Canto, De Lievendaal    14.00 uur 
01-09-2022 Op Restaurant, Loetje, Eindhoven     18.30 uur 
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LUDIEKE ONDERWERPEN 

 
Rondje van de zaak 

“Dames en heren, de trein naar Amsterdam van 

9.10 uur vertrekt vandaag van perron 5 in plaats 
van 3. Excuses voor het ongemak”. 
De groep wachtende rent als een horde op hol 

geslagen bizons via de voetgangerstunnel trap af 
trap op naar perron 5. Een enkeling struikelt en 
wordt achtergelaten. 

“Dames en heren, de rein naar Amsterdam…perron 
1 in plaats van 5…excuses”. 

Volksverhuizing, Achterblijvers. 
“Dames en heren….4…1…”. 
Als de menigte om 9.05 uur na talrijke wisselingen hijgend terugkeert op perron 3 klinkt nog 

eenmaal de metalen luidspeakerstem: 
“Deze spoorwijzigingen werden u aangeboden door Exercise4all voor een topfitte dag”. 

Uit: bezoekuur en 99 andere verhalen van Stef Smulders 
 
 

Tegeltjes wijsheid 
  
 
 

De gelukkigste mensen 

      hebben niet het  

beste van alles 

maar zij maken van alles  

het beste  

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
terug 
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Vlinder op een bloemtapijt 

Een vlinder fladdert op een bloemtapijt 
Nog maar net uit zijn cocon bevrijd.  
Een vlinder zo vrij in zijn vlucht 
Vliegend op de wind al is het maar een zucht. 

Vliegend van bloem naar bloem 
Dat is het enige wat hij wil doen. 
Zoveel geuren en kleuren, 

Hij heeft niks om over te zeuren. 

Met zijn tere vleugeltjes van hier naar daar, 
Hij ziet in geen plant of dier gevaar. 

Een vlinder fladdert op een bloemtapijt. 
Zonder haast met alle tijd 

Vliegt hij tot in de eeuwigheid. 

Anouk Maas 
terug 

 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

Woord van de voorzitter 

 

Beste leden,  
Allereerst moet ik helaas melden dat Jos van den Hurk zijn bestuursfunctie 
heeft neergelegd. Jos was het aanspreekpunt naar de clubs en behartigde ook 

de PR&C belangen voor de vereniging. Veel dank zijn we verschuldigd aan 
Jos, die met grote inzet en voortvarendheid dingen heeft opgepakt en 
uitgevoerd. 

 
Op 25 mei hadden we de Verenigingsraadvergadering van de Koepel. Daar is 

verantwoording afgelegd over wat de Koepel heeft bijgedragen aan de leden 
van onze en onze buur-verenigingen. Dat gaat dus over de website, grote delen van de 
ledenadministratie, contacten namens onze en de buur-verenigingen naar de Federatie die 

belangen behartigd met betrekking tot pensioenen etc. Het accent van de Koepel voor komend 
jaar is kostenbeheersing en ook cohesie tussen de buur-verenigingen: PVGE-Eindhoven, Nuenen, 

Best, Helmond etc.  
 
Afgelopen jaar heeft de reisclub nauwelijks activiteiten kunnen ondernemen en het aantal leden 

van het bestuur van de reisclub is mede daardoor afgenomen en te klein geworden om haar 
activiteiten voort te zetten. 
We hebben daarom contact gelegd met De Rooi Pannen, de afdeling Toerisme en na een aantal 

verkennende gesprekken hebben we met hen besloten dat studenten van deze opleiding 
reisplannen gaan maken en uitvoeren voor onze leden. Vanavond gaan we voorstellen van de 

leerlingen bekijken voor een pilotreis die ze dan gaan organiseren voor ons. 
 
Tot zover kan ik u weer bijpraten. 

Ik wens u een fijne, niet al te hete, zomer 
 

Sjoerd Sjoerdsma 
sjoerd@sjoerdsma.net  

mailto:sjoerd@sjoerdsma.net
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Nieuwe leden 

De laatste twee maanden hebben zich 22 nieuwe leden gemeld.  
 

Hartelijk welkom en we hopen dat  
u zich snel thuis gaat voelen! 

 

Mevr. Frederika Asbroek   Dhr. Ben van den Broek   

Mevr. Gerrie van Dijk   Mevr. Mirjam Grabrielse 

Dhr. Paul van Dijk    Mevr. Hennie van Hoek 
Dhr. Marcel Kaarsgaren   Dhr. Bert Lammers 
Dhr. Per van der Lans   Dhr. Sjef Louwers 

Dhr. Karel Martens    Dhr. Gunter Meidl 
Dhr. Theo van de Meulengraaf  Dhr. Leen Molendijk 

Dhr. Roland Robinson   Dhr. Abdullah Sanli 
Mevr. Anita Schouten   Dhr. Boy van der Steen 
Mevr. Wil Vermeulen    Mevr. Marian Versluijs-Schouw 

Dhr. René van Vught   Dhr.  Anton Vughts 
 

 
 
Rabo ClubSupport 

Breng u stem uit op  
PVGE-Eindhoven!  
 
Rabo ClubSupport is een sponsoractie van de Rabobank. Iedereen met een Rabo bankrekening kan 

stemmen op zijn favoriete club. PVGE-Eindhoven heeft zich ingeschreven voor deze actie dat wil 
zeggen dat gestemd kan worden op onze vereniging. Dit kan van 5 t/m 17 september 2022.  
Het duurt nog wel eventjes maar u kunt het alvast noteren in uw agenda. 

 
terug 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lief “werkstukje” van vroeger met hoge gevoelswaarde, 

zou ’t ook dit jaar nog gelden? 
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CLUBNIEUWS 

 

Prijsuitreiking competities Biljartvereniging 'De Doorschieters' 
Het biljartseizoen 2021-2022 is alweer teneinde. We zijn in september 2021 begonnen aan onze 
libre en de driebanden competitie. We hebben een tussenpauze van ongeveer zes weken moeten 

inlassen in verband met Corona. 

Maar op 26 april was het dan zover dat, onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai, 

onze voorzitter Ad van Alphen met een kort verslag over het verloop van de competitie, de bekers 
kon uitreiken aan de kampioenen van de libre competitie. Glorieus kampioen werd Frans Mennen 
met op de tweede plaats Jan Verbeek en op een gedeelde derde plaats Paul Kruger en Henk 

Vrancken. 

Op 4 mei werden ook de kampioenen gehuldigd 

van de driebanden competitie, wederom met een 
kop koffie of iets fris en een lekker stuk vlaai. Ook 
hier zorgde onze voorzitter Ad van Alphen door 

middel van een verslag van het verloop van de 
competitie, voor de uitreiking van de bekers die 
ditmaal gingen naar onze terechte kampioen Paul 

van Oirschot met op de tweede plaats Henk 
Vrancken en op de derde plaats Theo Peters. 

In de eerste week van september beginnen we op dinsdagochtend met de nieuwe libre competitie 
en op woensdag middag met de driebanden competitie op de match tafels. Mochten er lezers zijn 
die ook graag een balletje in competitie verband willen stoten dan kunnen ze zich melden bij ons 

secretariaat. 

Ook is het mogelijk op iedere dag van de week – met uitzondering van de 

zondag – bij ons vrij te biljarten, we hebben de beschikking over negen 
biljarts en twee matchtafels. 
Dit alles kunt u doen bij biljartcentrum La Carambole, Oortlaan 156 te 

Veldhoven. 
Secretariaat 'De Doorschieters', Jan Verbeek, 06 57705323 

Bridgeclub 'Het Schouwspel' 
Zondag 1 mei jongstleden hadden we onze jaarlijkse voorjaarsdrive. Fijn 

om dat weer te kunnen doen na een lange “Corona-pauze”. 
We speelden in het FAB28, de locatie waar ook onze speelmiddagen 

plaatsvinden. Het was een reuze gezellige happening in een prima sfeer. 
Iedereen deed zijn best om de eerste plaats te halen, maar er kan er 
maar één de beste zijn. 

En dat is het paar Mieke en Ad van Dorsten gelukt. Zij zijn eerste 
geworden. Van harte!!! 

Voor de anderen: wellicht op de najaarsdrive herkansing?? 
 
 

terug 
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Bericht van PVGE Museumtreinclub 1 
 

 

Op dinsdag 12 april is onze museumtreinclub naar het Kunstmuseum in Den Haag geweest. Hier 
was en is de tentoonstelling van Alphonse Mucha (1860-1939) te zien. Het betreft een ruime 

selectie van het werk dat Mucha zo beroemd maakte, waaronder zijn affiche Gismonda, ontworpen 
voor superster Sarah Bernhardt. Samen met delen uit de eigen collectie van het museum, 
waaronder kleurrijk glas en kostuums uit de late negentiende eeuw, geeft het een uniek beeld van 

het Parijs van Mucha. 
De rondleiding door een enthousiaste gids maakte het nog meer de moeite waard. We sloten de 
dag af met een etentje in de stad.  

Namens de clubleden,  
Laurence van Oudheusden 

 

 

Zomers PCC 
Clubnieuws 

 
 
Reguliere clubactiviteiten 

Er konden gelukkig weer een reeks bijeenkomsten gehouden worden, wel met sterk wisselend 
succes. Ondanks dat er weinig meldingen en nauwelijks covid opnames in ziekenhuizen zijn, 
voelen zich schijnbaar relatief weinig leden helemaal zeker van de huidige situatie. Die nemen 

blijkbaar in de dagelijkse praktijk liever het zekere voor het onzekere.  

Zo trok de derde vakkundige presentatie over Domotica – het vergemakkelijken door 

automatiseren van veel alledaagse zaken in en om het eigen huis – van ons bestuurslid Frans 
Smulders een behoorlijk grote groep geïnteresseerden uit PCC en HCC kringen. Daar tegenover 

staat dat op de Inloop in ’t Slot van 21 mei aan maar één lid de universele 

mini-SD kaartlezer kon worden overhandigd, waarvoor we alle PCC leden 
persoonlijk hadden gemaild!  
Die nodigen we dan bij deze – en enkele dagen tevoren nog eens per email – 

uit om de komende Helpdesk in het Activiteitencentrum ‘De Orka’ in volle actie 
te komen meemaken. Mocht je bijvoorbeeld vragen hebben over je hard- en 

software dan ga je ongetwijfeld met een duidelijk antwoord weer de deur uit, 
meestal met weer foutloos werkende apparatuur.  

Tevens krijgen PCC-ers dan opnieuw de kans zelf hun handige universele stekker op te komen 
halen met eventueel benodigde deskundige uitleg van een van ons persoonlijk! 

 

IPad en iPhone cursus 
Uiteindelijk slechts twee daadwerkelijke aanmeldingen voor een iPad cursus – te weinig voor een 

speciale PCC versie – deed ons besluiten hun te adviseren in zee te gaan met een van de 
cursussen iPad en iPhone Basis en/of gevorderden binnen de Bieb. Daar wordt in een kleine groep 
op de eigen iPad die praktische zaken aangeleerd die voor de betreffende gebruiker van belang 

zijn.  
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De recensies over de door Pieter Binsbergen tot nu toe gedraaide cursussen zijn uitermate lovend! 

Ze lopen van: ‘boeiende lessen met uitleg over de functies van je eigen Apple tablet op groot 
scherm‘ en ‘ruimte genoeg om vragen te stellen’ tot en met: ‘de handleiding is prettig in gebruik 

en krijg je erbij’. 

Colette, Frans en Jan 
Bestuur PCC  
 
P.S.: Mochten zich de komende tijd alsnog meer PCC-ers cq. PVGE leden aanmelden – met een 

minimum van zes en maximaal acht deelnemers – dan staat eventueel alsnog de mogelijkheid 
open dat op een van onze vaste adressen ’t Slot in Gestel en de Orka in ’t Hofke – met volop gratis 
parkeergelegenheid - speciaal voor hen te organiseren! 

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: De duizend originele kleuren van Toscane en Cinque Terre  
Datum: Maandag 20 juni 2022, aanmelden voor 11 juni 

Inleiders: Guus en Martina Reinartz  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Een bonte verzameling van adem berovende indrukken benadrukt de schoonheid van de grotere 
steden (zoals o.a. Florence, Arezzo, Siena en Pisa) met hun unieke kunst-juweeltjes. Ook de vele 

schilderachtige dorpjes, prachtige oude kloosters, oogstrijpe graanvelden, zacht glooiende 
hellingen die met kleine boerderijen gesmukt zijn, in nevel gehulde heuvels en dalen, kronkelende 

beekjes en zeer ongewone geologische formaties worden door ons volop in het licht gezet! In de 
'Crete Senesi' (zuidoostelijk van Siena) zijn de fotogenieke rijen cipressen het enige verticale 
element tussen de ontelbare kale heuvels, die door diepe erosie-geulen getekend zijn.  

Natuurlijk laten we eveneens authentieke bewoners van dit kunstlandschap zien. Ze hebben vaak 
een hele nauwe verwantschap tot hun omgeving. Ze wonen niet alleen in, maar ook in symbiose 

met hun landschap. Bovendien bezoeken we, halverwege Pisa en Genua aan de Ligurische kust, 
het geweldige rotsachtige gebied van ‘Cinque Terre’. Dit is een cultureel en landschappelijk 
hoogtepunt, hoog boven de zee en slechts 15 km lang, maar van en met een oneindige  

aantrekkingskracht.  Deze levendige, afwisselende vijf-dorpen-kust is met afstand het 
overweldigendste wat de Riviera di Levante te bieden heeft!  

http://www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
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Men zegt, dat het kleurrijke landschap, samen met haar kunst- en cultuurschatten, de echte 

rijkdom van Toscane en Cinque Terre is. En inderdaad: deze twee gebieden bezitten dankzij hun 
ligging aan de Middellandse Zee, het milde klimaat, de bijzondere vormen van hun bergen en 

dalen, maar óók door de menselijke ingrepen in het landschap, een van de meest afwisselende 
landstreken van heel Europa. 
 

Lezing: Viva Opera & Belcanto 

Datum: Maandag 22 augustus, aanmelden voor 15 augustus 

Inleider: Eric Kolen  
Gillende keukenmeiden, heldentenoren, hoge c's, drama's met veel 
bloed en ze zingt nog terwijl ze al dood op het podium ligt.  

Allemaal vooroordelen bij de vleet. Toch valt dat allemaal best mee. 
Zeker als het fenomeen Opera deskundig uitgelegd wordt. Dat doet 

Eric Kolen door een fictief Opera & Belcanto te presenteren. Daar zijn 
allerlei aspecten van deze eeuwenoude cultuurvorm opgenomen.  
Zo passeren op een toegankelijke manier onderwerpen als het 

verschil tussen een bariton en een bas en tussen opera en operette, een coloratuur-aria en nog 
veel meer zaken de muzikale revue.  
Toch blijken veel mensen meer over opera te weten dan ze vermoeden. Vrijwel iedereen kent het 

Slavenkoor uit Nabucco van Verdi of de vogelvanger uit Mozart's Toverfluit. Het Zigeunerkoor uit 
Verdi's Troubadour zingt iedereen spontaan mee. Hetzelfde geldt voor nog vele andere liederen. Te 

denken valt aan het duet uit de Parelvissers van Bizet, welke gerekend wordt tot de mooiste 
operafragmenten ooit.  
Namen van operasterren zoals Deutekom, Pavarotti, Wunderlich, Caruso en Maria Callas zijn bij 

vrijwel iedereen bekend. Ze komen vanmiddag allemaal langs in deze digitale, virtuele muzikale 
voordracht van circa twee keer een uur. Uiteraard wordt deze voordracht opgeluisterd met audio- 

en videofragmenten.  
Wij kunnen u deze lezing van harte aanbevelen. U zult iedere minuut geboeid kijken en luisteren 
naar deze prachtige muzikale hoogstandjes.  

Tot ziens op 22 augustus in De Lievendaal. 
terug 

 

Op Restaurant  
U kunt zich weer aanmelden voor de diners vanaf 7 juli. Een mooi programma om uw vingers bij af 

te likken!  

• 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. 

• Donderdag 4 augustus, aanmelden voor 28 juli: Leemerhoef, Gestelsestraat 102, 
Aalst. Mooie boerderij, in de straat van Profita de meubelzaak. Driegangendiner voor  
€ 29,50 exclusief drankjes.  

• Donderdag 1 september, aanmelden voor 25 augustus: Loetje, Kastanjelaan 1, 
Eindhoven, in de oude Philips school bijna naast het PSV stadion. Ondergronds parkeren, 
héle dag € 3,00, het is dan 200 meter lopen vanuit die garage. Biefstuk restaurant, maar 

ook andere gerechten en vis; voor ons een speciaal diner € 24,50. 
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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 te voren 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WELZIJN, WONEN, ZORG 

Eenmalige energietoeslag 

Het Kabinet heeft bepaald dat huishoudens over het kalenderjaar 2022 gemiddeld 540 euro 
compensatie ontvangen bij de eindafrekening van de energienota. Deze compensatie bestaat zoal 

uit verlaging van de energiebelasting op stroom als op verlaging van het BTW tarief per 1 juli 
2022. Dit is een mooie compensatie op de energienota voor ons allemaal. 

Daarnaast is het de bedoeling dat mensen met een laag inkomen eenmalig een toeslag van € 800 
krijgen en deze wordt uitbetaald in 2 termijnen. Dit geldt voor huishoudens met een inkomen tot 
120% van het sociaal minimum. Voor iemand met een bijstandsuitkering wordt de energietoeslag 

automatisch overgeschreven. 

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is die grens om hiervoor in aanmerking te komen € 1.455,60 
voor een alleenstaande en € 1.970,40 voor samenwonenden. De AOW bedraagt voor een 

alleenstaande € 1.316,77 en voor samenwonenden € 1.802,14. Dat wil zeggen dat mensen met 
alleen AOW altijd in aanmerking komen voor de energietoeslag. Met een klein aanvullend pensioen 

kunt u ook nog net onder de regeling vallen. 

U moet die wel zelf aanvragen!  
Ga hiervoor naar www.eindhoven.nl. Onder 'Energietoeslag' 

wordt u verder de weg gewezen via de 'Meedoenbijdrage'. 
Door deze in te vullen komt u te weten of u aan alle 

voorwaarden voldoet. Het invullen gaat via een DigiD code, 
mocht dit voor u een probleem zijn dan kunt u hulp krijgen 
van Sociaal Raadslieden Werk Lumens via tel. 040 2193300, 

optie 1. 
 

http://www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten/
mailto:oprestaurantpvge.ehv@gmail.com
http://www.eindhoven.nl/
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De gemeente Eindhoven noemt boven de genoemde € 800 nog een extra energiebijdrage van  

€ 180 en een energievoucher van € 70. Meer hier over is ook te vinden op de genoemde pagina 
'Energietoeslag'. 

Wij zien benieuwd naar uw ervaringen zowel in positieve als in negatieve zin. Deze kunt u sturen 
naar ea@pvge-eindhoven.nl. 

 
terug 

 
Financiële ontwikkelingen 

AOW 

De grote wereldproblemen laten ons niet onberoerd. De oorlog in Oekraïne, de stijging van 
energieprijzen en de opwarming van de aarde – om er enkele te noemen – hebben tot gevolg dat 

we dit allemaal in onze portemonnee gaan merken. Geen gemakkelijke 

taak voor ons Kabinet om de financiële consequenties die dit met zich 
meebrengt op een eerlijke manier te verdelen. Als we naar de plannen 

kijken gaat het Kabinet de pijn vooral neerleggen bij de bevolking die het 
beter hebben. Toch wel een positief geluid als we naar het 'Rutte beleid' 
kijken van de laatste tien jaar. Zo gaan bedrijven meer belasting op winst 

betalen en gaat de verhoging van de geplande heffingsvrije korting op 
vermogen niet door. Directeuren en grootaandeelhouders zijn meer geld 

kwijt doordat ze meer loon uit hun bv moeten gaan betalen waardoor 
automatisch meer belasting wordt betaald.  
AOW'ers zouden er sterk op achteruit gaan doordat de koppeling met het minimum loon zou 

vervallen. Dit gaat niet door, maar een korting komt er wel omdat de inkomensondersteuning AOW 
helemaal wordt afgeschaft. Wat er dan overblijft van de 'minimumloon verhoging' is dan zeer de 
vraag. 

Het zijn nog plannen en deze moeten nog goedgekeurd worden door Tweede en Eerste Kamer. 
Gezien de grote financiële problemen kunnen we matig optimistisch zijn als het senioren betreft 

temeer omdat senioren met alleen AOW in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag. 
Voor meer zie een ander artikel in dit blad.  
 

Pensioenen 
We zien dat de behaalde resultaten van pensioenfondsen er goed uitzien zodat ondanks de nog 

steeds geldende rigide renteregels steeds meer pensioenfondsen (gedeeltelijke) indexatie kunnen 
toepassen. Deze ontwikkeling is zeer welkom gezien prijsstijgingen waar we allemaal mee te 
maken hebben.  
Hoe het gaat aflopen met het nieuwe pensioenstelsel is niet te voorspellen. Er wordt breedvoerig 
over gediscussieerd maar uit niets blijkt dat er echt geluisterd wordt naar seniorenorganisaties 

zoals de Koepel Gepensioneerden (KG) en Nederlandse Bond voor Pensioenenbelangen (NBP). Er 
is ook steeds meer wantrouwen of met het nieuwe pensioenstelsel wel de goede weg wordt 
ingeslagen. Koren op de molen is een samenvatting in het ED van 17 mei van Harrie Verrijt. Hieruit 

blijkt dat de ingrepen in onze pensioenen door de jaren heen, miskleunen waren. Wie gelooft er 
dan nog in dat het nu wel goed doordacht is? 
De volgende conclusie van de KG, gesteund door vele gepensioneerden, staat in nieuwsbrief 21: 
“Het wetsvoorstel is in z’n huidige vorm onacceptabel: de beloofde koopkracht is een illusie, de 
overstap naar het nieuwe stelsel een black-box en de zeggenschap van gepensioneerden een lege 
huls.” 
Als het gaat over reële indexaties is onze hoop gevestigd op de uitspraak op 21 juni over de 
lopende rechtszaak waarin de nu gehanteerde renteregels worden aangevochten. 

Jan Peerlings 

 
terug 
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Teken de petitie!  
Oproep van KG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM (overgenomen uit KG nieuwsbrief 21) 
 

Eind maart is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen 
aangeboden aan de Tweede Kamer waarin het in 

2019 gesloten pensioenakkoord tussen kabinet, 
vakbonden en werkgevers is vertaald in wetgeving. 
De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel nog voor het 

zomerreces behandelen. 

Wetsvoorstel niet aanvaardbaar! 

Direct na het indienen van het voorstel hebben de KG 
samen met de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB 
en NOOM duidelijk gemaakt dat het wetsvoorstel voor gepensioneerden onacceptabel is, tenzij de 

wetgeving wordt aangepast aan onze wensen. Ons standpunt staat verwoord in een persbericht 
van de Seniorencoalitie van 30 maart 2022. 
In april en mei is een schriftelijke vragenronde gehouden en hebben twee rondetafel-gesprekken 

plaatsgevonden, één met pensioendeskundigen en één waarbij ook vertegenwoordigers van 
seniorenpartijen aanwezig waren (zie onze nieuwsbrief van vorige week). 

Medio april werd, los van de behandeling van het wetsvoorstel, een kort ‘verzameldebat’ gehouden 
over diverse (andere) pensioenonderwerpen waarin een aantal moties werd ingediend met 
oproepen aan het kabinet. De Seniorencoalitie heeft 3 mei een position paper ingediend waarin zij 

haar standpunt bepaalt. 

Wat moet anders? 

De gezamenlijke seniorenorganisaties zijn niet tegen het wetsvoorstel maar eisen een nieuw, 
verbeterd pensioenstelsel. Het pensioen staat al 12 jaar stil. En stilstand is achteruitgang. 
Gepensioneerden en werkenden is nu een koopkrachtig pensioen beloofd maar in het wetsvoorstel 

is het helemaal niet zeker dat er zo’n koopkrachtig pensioen komt. Er moeten écht wezenlijke 
aanpassingen worden gedaan voordat de organisaties in de Seniorencoalitie akkoord kunnen gaan 
met het nieuwe pensioensysteem. 

Wij hebben daartoe de volgende drie eisen gedefinieerd: 

• Blijvend indexeren 

• Een eerlijke verdeling van de pensioenpot 
• Echt kunnen meepraten 

Petitie en radioboodschappen 

Volgende week woensdag (1 juni) gaat de website van de Seniorencoalitie met het thema “Pas de 
pensioenwet aan!” live. Via die website kan men een petitie tekenen en ons steunen in onze 
campagne voor de eerdergenoemde verbeterpunten van de nieuwe wet. Maar u als lezer van onze 

nieuwsbrief kunt de petitie nu al tekenen door het aanklikken van de volgende link: 

Pas de pensioenwet aan - Petities.nl  

Een link naar de petitie staat ook op onze website. Belangrijk: nadat u op de blauwe balk “Ik 
ondertekende de petitie” heeft geklikt, ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Stichting 
Petities waarin een link staat die u moet bevestigen. Wanneer u dat niet doet, telt uw stem niet 

mee. 
Wij vragen u de link naar de petitie zoveel mogelijk te delen met familieleden, vrienden, kennissen 

en collega's. 
In de maand juni zullen wij radiospotjes gaan uitzenden waarin wij Nederland gaan oproepen de 
petitie te tekenen om ons te steunen in het streven de aanpassingen van de pensioenwet te doen 

implementeren. 
 

terug 

https://petities.nl/petitions/pas-de-pensioenwet-aan?locale=nl
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INGEZONDEN 

Bokkenrijders 

Dit waren volgens het volksgeloof personen of geesten, die op 
bokken door de lucht reden. In de 18e eeuw was dit de naam die 
gegeven werd aan een bende dieven, afpersers en plegers van 

gewelddadige berovingen in de Landen van Overmaas en het 
voormalige graafschap Loon. De bokkenrijdersbendes waren met 

onderbrekingen actief in de periode tussen 1740 en 1798 in het 
tegenwoordige Nederlands Zuid-Limburg en Midden-Limburg, 
Belgisch-Limburg en de Belgische en Nederlandse Kempen, de 

Belgische Voerstreek, het Land van Herve, de streek rond Luik en 
enkele gebieden vlak over de Duitse grens nabij Herzogenrath. De 
strooptochten en afpersingen waren over het algemeen gericht tegen 

boerderijen en pastorieën op het platteland. Later kregen de 
bokkenrijders bij sommigen een Robin Hood-achtige status.  

Tegenwoordig denkt men dat er sprake was van diverse criminele 
bendes en individuen, die geen connecties met elkaar hadden. Ook acht 
men een groot deel van de circa 1.200 beschuldigden en circa 500 

veroordeelden onschuldig, omdat de meeste bekentenissen werden 
afgedwongen door middel van martelingen. 

Bokkenrijders behoren thans tot het immaterieel cultureel erfgoed van 
Limburg. 

De attractie Villa Volta in de Efteling is een huis (mad house) dat door de 'bokkenrijder' Hugo van 

den Loonsche Duynen bewoond zou zijn geweest. Het betreft hier een door de Efteling bedachte 
sage.  

Bron: internet 
 

Vijfde deel digitaal ABC 

Het schiet lekker op met de begrippenlijst van computerzaken als downloaden en streamen, wifi, 
intelligente telefoon synchroniseren met je tablet en laptop, enz. Veranderingen bijhouden is 

absoluut nodig om digitaal bij te blijven. Met deze gratis uitleg blijven we hopen nieuwe leden aan 
te trekken als lid van onze PCC gebruikersclub. Dan pas komen de vele voordelen daarvan binnen 
bereik, zoals voorlichting en advies over bv. de nieuwste Windows 11 versie. 

Hierbij de jongste uitbreiding op Engelse uitdrukkingen en meer willekeurige begrippen. Dit keer 
ter opfrissing beginnend met de ’N’, tot en met de letter 'Q' 
 

N  
Nano SIM kaart 

De momenteel kleinste geheugendrager – na ‘mini’ en ‘micro’ – in ‘card’-vorm – die nu bestaat 
voor bijvoorbeeld smartphone en digitale camera. Nano is trouwens een technische term voor een 
miljardste deel – of 10 – van bijvoorbeeld een lengtemaat: ‘nanometer’ of nog korter ‘nm’.  

 
Navigeren  

Aanduiding voor het digitaal ‘onze weg te zoeken’ – als vakterm te ‘surfen’ – naar en op een 
website, analoog met onze GPS – of TomTom – om met de auto een bepaald adres te vinden.   
 

NFC  
Met deze draadloze techniek krijgen we meer en meer te doen, o.a. nu we met digitale technieken 

en gekoppelde apparaten contactloos gaan betalen met bankpas en onze smartphone. De 
afkorting staat rechtstreeks vertaald voor 'near field communication' wat verwijst naar de kleinste 
onderlinge afstand ertussen, die mag maximaal 8-10 cm zijn. 
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O 

Ontgrendelen 
Eén van de vele benamingen om tablet en mobiele telefoon te openen, aan te zetten, op te starten 

of uit de ‘sluimerstand’ te halen om ermee te gaan werken. Meestal beveiligd door een 
gebruikersnaam en wachtwoord, of herkenning van gezicht of vingerafdruk. 
 

Outlook 
De e-maildienst die Microsoft gratis verleend als onderdeel van het Office pakket. Daarnaast laten 

zich hiermee onderling activiteiten organiseren en plannen – door middel van handige ingebouwde 
functies – om goed samen te werken. 
 

P 

Pinterest 

Een leuk zoekprogramma om ideeën op te doen als het ware in de vorm van een digitaal prikbord. 
Dit is een echt voorbeeld van ‘sociaal’ mediaplatform, vol foto’s voor wie op zoek is naar de naam 
van een bloem, een liefhebber die een tuin of woning wil inrichten, gratis plaatjes zoekt, enz. 

 
Podcast  

In het algemeen bedoelt om als een betrekkelijk compact audio- of lesprogramma om vanaf 
internet af te spelen, dat op elk willekeurig moment beschikbaar is.  
 

Privacy 
Serieus beveiligingsaspect – ter bescherming van je hele leefwereld en vooral privé gegevens – 
binnen de digitale wereld, dat nog niet op volle waarde wordt meegenomen, zowel door staat, 

wetgeving en handhaving, providers en andere leveranciers, het bedrijfsleven tot en met 
verenigingen toe, maar ook veelal niet door de gebruikers zelf. 

      
Q 

QR-code 

In het Engels: ‘Quick Response’ code, die met een speciaal ervoor bestemd 
‘QR-lezer’ of ‘-reader’ kan worden gelezen, als moderne en krachtigere 

variant van de traditionele streepjescode, om rechtstreeks een webadres – of 
‘URL’ – met een afgeronde boodschap of bestand aan te bieden (de 
Coronapas of speciale reclameboodschap – zonder moeizaam en 

foutgevoelig een emailadres in te moeten typen.  Bestaat uit een patroon dat 
is opgebouwd uit zwarte en witte blokjes die als geheel veel meer gegevens 

bevatten als zijn voorganger.                       
 

Zo, nu maar hopen dat wat zaken verduidelijkt zijn en de geïnteresseerde lezer meer licht in de 

duisternis brengen! Het alfabet is nog niet klaar, zodat we in de volgende EA! onze trip voortzetten 
binnen het computerjargon met de letter ‘R’; afgesproken? 
Trouwens als je een omschrijving mist of die niet klopt – of een onbekende term je dwarszit –  

stuur je reactie naar: ea@pvge-eindhoven.nl!          
 
JW 
 

 

 
 

 
 
 

terug 
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Maatje040, project Taalmaatje!  

Onze organisatie, Maatje 040 / Vrijwillige 
Hulpdienst Eindhoven, bestaat al meer dan 50 

jaar, heeft 600 maatjes en deze maatjes helpen 
ongeveer 2500 inwoners in Eindhoven. De 

maatjes komen wekelijks of tweewekelijks bij de 
inwoners thuis of bij ons op kantoor om mensen te ondersteunen in verschillende projecten. 
Het laatste project dat we vorig jaar gestart zijn is het project Taalmaatje. Als Taalmaatje help je 

de hulpvrager om de Nederlandse taal en cultuur te ontdekken het vergroot de kansen op sociale 
contacten en werk.  
Naast het bevorderen van de Nederlandse Taal kunnen bewoners in dit project ook ondersteuning 

vragen op het gebied van rekenen en digitale vaardigheden.  

Wil je Taalmaatje worden? Dan kan je contact opnemen met Samia Ellemsi per telefoon op 06 

30484625 of een email sturen naar samiaellemsi@maatje040.nl 
Op onze website www.maatje040.nl vind je ook de 
informatie over onze ander Maatjesprojecten. 

Wij gaan graag met je in gesprek!  

Met vriendelijke groeten, 

Samia Ellemsi 
Coördinator TaalMaatje 
06 30484625 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. 
Piuslaan 74a, 5614 HR Eindhoven 

 
terug 

 
MAATSCHAPPELIJKE INFO 

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 kunt u terecht op onze website 

www.pvge.nl/eindhoven onder ‘Belangenbehartiging’. 
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/de-federatie.  
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De framboos is een in heel Europa van nature voorkomende plant, die op open plaatsen in het bos en 
langs bosranden voorkomt en is als voedsel al sinds de vroegste tijden in gebruik. De teelt gaat terug 

tot de Middeleeuwen.  
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