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NOODKREET AAN DE KAMER:  

     na energiearmoede straks pensioenarmoede? 

H et antwoord op de vraag van Christaan Pelgrim in NRC (op 15 sept. 2022), “Het verdelen van 

de pensioenmiljarden is een mega-operatie. Wie krijgt wat?” is op dit moment niet te geven. 

Het gaat om de verdeling van 1500 miljard euro over 10 miljoen persoonlijke pensioenspaarreke-

ningenDe rigide regels in de Wet toekomst pensioenen (WTP) doet econometrist en actuaris Agnes 

Joseph van Achmea huiveren. Een 27 jarige krijgt slechts 43 % van zijn pot nu en een oudere 57 ja-

rige 70 % zoals de vlag er bij een invaarmethode nu voorligt, berekent zij. Pieter Omtzigt verspreid 

haar berekeningen overal, ook in de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag 12 

sept. 2022 bij het wetgevend overleg m.b.t. de Wet toekomst pensioenen. 

Die cijfers laat Pelgrim  in NRC niet zien. Hij citeert slechts de "pro partijen" en in woorden de kri-

tiek van Joseph. 

Ondanks dat steeds meer duidelijk wordt wat voor een gedrocht de WTP is, hoe onduidelijk en po-

tentieel nadelig het is en dat de cijfers van de effecten op de (toekomstig) gepensioneerden van de 

Commissie parameters er nog niet zijn, werd de behandeling in de Tweede Kamer toch gestart op 

12 sept. 2022 ondanks luide protesten van de oppositie. De regeringscoalitie heeft veel haast. 

Vooral Pieter Omtzigt liet op maandag 12 sept. 2022 glasheldere plaatjes zien over de komende 

ramp als er niets gebeurt met de voorliggende wetsvoorstellen. De coalitie van seniorenverenigin-

gen (De Koepel van Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM) zegt: "onacceptabel," en KBO

-Brabant is nog rigoureuzer tegen de WTP en gaat nu naar de Hoge Raad voor wat betreft de strij-

digheid van de huidige Pensioenwet (buffers en daarmee rekenrente) in relatie tot de Europese Re-

gels. 

Op 15 sept. 2022 beantwoord minister Schouten de honderden vragen van 12 sept. 2022 

(opnieuw!) van de Kamerleden. Het blijkt wel degelijk dat de kritiek van de oppositie en de onaf-

hankelijke deskundigen volkomen terecht is. De minister moet met de billen bloot. Niet iedereen 

gaat er op vooruit. Hele groepen gaan er fors op achteruit. De ingangsdatum van 1 januari 2023 is 

op 15 sept. 2022 ineens niet meer heilig. 

De cijfers van de Commissie parameters met de effecten voor (toekomstig) gepensioneerden zijn er 

dus niet. De oppositie wil niet blind stemmen en gokken voor 10 miljoen mensen. En terecht. Kij-

ken wie het machtigst is. De regeringscoalitie en de lobby uit het industrieel pensioencomplex, zo-

als Cees Grimbergen van de “Zwarte Zwanen”-serie het noemt, of de democratie. 

https://www.pvge.nl/helmond/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
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COLOFON 
Secretariaat 

  
0493 692948  

  
 pvgesecretariaathelmond 

@gmail.com  
 

Redactie  

Dhr. D.A. Collins 

mail via secretariaat 

 0492 - 521526 

OPLETTEN! 
 

Deze ECHO  

via je email is  

veel 

mooier 
 

KLEURRIJKER 
 

Hebt u een  

e-mailadres en  

ontvangt u het  

mededelingenblad nog 

via de bezorger. Geef 

ons uw  

e-mailadres door en wij 

sturen u de ECHO digi-

taal toe.  

Wij ontlasten hiermee 

onze bezorgers en  

BESPAREN op druk-

kosten. 

Digitale lezers  

ontvangen regelmatig 

extra informatie via een 

ECHO-Flits 

!!   BELANGRIJK  !! 

Wijzigingen of vragen over 

uw 

LIDMAATSCHAP 

 

Neem contact op met de 

Secretariaat 

Ouderen in veilige handen. 
Via onderstaande link kunt u vele informatie vinden over ouderenmis-

handeling en wat de overheid doet om deze misstanden te bestrijden. 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling 

Kijk om uw heen naar de acute diep menselijke crisis als het gevolg van de verdrie- en 

viervoudiging van de energierekening voor mensen. Wat dat nu al doet. Je bent je be-

staanszekerheid helemaal kwijt met het verliezen van de grip op je uitgaven. Je belandt 

in de sloot, op straat. 

Paniek, wanhoop, enorme geldstress, zelfmoordpogingen. Straks in de winter meer 

longontstekingen en letterlijk doden van de kou en honger las ik in kranten en hoorde 

ik dinsdagmiddag 13 sept. 2022 bij een bijeenkomst van het Armoedeplatform in Hel-

mond met alle relevante hulpverleners en instanties.  

Schuldhulpverleners, de gemeenten , woningbouwbedrijven, energiebedrijven etc. zien 

het nu gebeuren. Een alleenstaande moeder met een pasgeboren baby die van het gas 

wordt afgesloten. De Noodopvang van mensen kan de instroom niet meer aan. 

Dit gebeurt straks acuut met het gros van de gepensioneerden ook als je pensioen in-

eens tientallen procenten minder wordt en wisselend, afhankelijk van de grillen van de 

beurs, jaar in jaar uit. Je kunt je rekeningen ineens helemaal niet meer betalen. Het 

gros van de mensen beseft dit niet, die worden straks compleet overvallen door een kil-

le brief van hun pensioenfonds. En je mag geen bezwaar maken. Dat recht is in de WTP 

gesloopt. 

Stel u eens voor wat er dan gebeurt. Je ziet het nu gebeuren! 

Ik weet niet of mensen in het pensioendossier, vaak bureaucraten met een heel vet sa-

laris (bekijk de Zwarte Zwanen reeks van Cees van Grimbergen nog maar eens) en de 

vele politici die denken dat dit een hele cleane, technische operatie is, die ophef of aan-

dacht in media en communicatie naar de collectieve eigenaren van het pensioengeld, de 

werknemers en gepensioneerden, helemaal niet nodig vinden.  

Kijk om je heen. Dit gebeurt zo dadelijk ook als de WTP in grote haast vanwege de ver-

diensten voor de grote lobby, wordt goedgekeurd door onze volksvertegenwoordigers. 

Is de financiële lobby uit het pensioen-industrieel complex EN van De Nederlandsche 

Bank dan zo sterk? Heeft zij de regering en de coalitie zo in hun greep? 

Kamerleden, journalisten, mensen in de pensioensector willen jullie deze menselijke 

drama's, die de Toeslagenaffaire in aantallen heel, heel ver gaan overtreffen op je gewe-

ten hebben? 

Los van het straks verliezen van procedures, massaclaims en weer een parlementaire 

enquête? Of vluchten jullie dan allemaal ook naar Zwitserland, zoals de bankiers kun-

nen doen als het misgaat en zij dreigen aansprakelijk te worden gesteld. Dan krijgen zij 

daar immuniteit voor hen en hun gezinnen. 

 

Wilma Berkhout 

Voormalig belastinginspecteur en voorzitter van de ledenraad van de Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen, 

https://www.pvge.nl/helmond/
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling
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Op vakantie waren we heerlijk aan het toeren in het gebied Gelderland, Overijssel en Dren-

te.  Onze aandacht werd getrokken door een bord met verwijzing naar Kasteel Twickel. Het gebied 

ademde rust en schoonheid uit met prachtige hoge bomen, de aanleg van tuinen, moestuinen. We 

waren super tevreden en vonden de rust, vooral omdat er vrijwel geen bezoekers waren, omdat alles 

die dag was gesloten. Het werd een topervaring.  

In de informatie lezen wij: Kasteel Twickel is befaamd om haar ‘huispark’: de siertuinen, de Oranje-

rie voor de citrusbomen, en het omringende park met spiegelvijvers en wildbaan. Even zo bijzonder 

is de moestuin waar als vanouds groenten, fruit en bloemen worden gekweekt. 

Generaties van bewoners hadden hun deel in de aanleg. Met hulp van vrijwilligers lukt het de tuinen 

te onderhouden en te laten groeien en bloeien.  

Landgoed Twickel is een particulier beheerd landgoed, 4.400 hectare groot, bestaande uit bossen, 

natuurgebieden en landbouwgronden. Kenmerkend zijn het centraal gelegen kasteel met haar be-

faamde tuinen, de traditionele boerenerven en het afwisselende coulisselandschap.  

Het afwisselende landschap bestaat uit zacht glooiende akkers en weilanden, bossen en eeuwenoude 

eiken, heidevelden en vennen met daartussen beekjes en houtwallen. Niet te missen is natuurlijk het 

imposante kasteel.  

Naast de 150 boerderijen herbergt het landgoed twee watermolens, een watertoren en houtzagerij. 

Cultuur en natuur gaan op Twickel harmonieus samen.  

De tuinen van Kasteel Twickel zijn een onderdeel van een uniek cultuurhistorisch erfgoed. Naast het 

uit 1347 stammende kasteel ligt een formele tuin met vormsnoei buxus en taxus figuren. De laatste 

barones ontwierp de rotstuin in Victoriaanse stijl. Het uitgestrekte park (20 ha.) met vijvers en een 

wildbaan dateert uit de 18e eeuw. 

Naast de tuinen van Twickel ligt aan de Twickelerlaan 11 te Ambt-Delden de ommuurde moestuin. 

Hier worden als vanouds groente, fruit en bloemen gekweekt. 

Landgoed en kasteel zijn te bezoeken op de vastgestelde tijden. 

Arie Moerkerk 

Kasteel Twickel 
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Veilige kopie ID of paspoort maken 

Maak een veilige kopie van uw ID of paspoort. Doe dat bijvoorbeeld met 

de officiële app KopieID van de overheid. Zo beschermt u uw persoonsgegevens, zodat die 

minder kwetsbaar zijn voor misbruik. 

Kopie ID of paspoort geven 

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Een klein aan-

tal mag een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals werkgevers, overheidsorganisaties en 

banken. Toch vragen ook veel andere organisaties om een kopie. Bijvoorbeeld als u een huurcon-

tract of telefoonabonnement afsluit. Het is dan makkelijk om misbruik te maken van de gegevens. 

Zo kan iemand met die informatie bijvoorbeeld een lening aanvragen op naam van een ander. 

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs geven is dus verstandig. Dit is een kopie zonder bur-

gerservicenummer (BSN) en met een watermerk over de kopie. De app KopieID van de overheid 

helpt bij het maken van zo'n veilige kopie. 

Welke gegevens doorstrepen? 

Streep met de app persoonlijke gegevens door, die een organisatie niet nodigt heeft. Zoals uw 

burgerservicenummer (BSN), uw handtekening en/of pasfoto. Op papieren kopie van uw ID of 

paspoort kunt u deze persoonlijke informatie met een pen of stift wegstrepen. 

Eerste gebruik Kopie ID-app 

• Download de app in de App Store (iPhone/iPad) of Play Store (Android-toestel). 

• De eerste keer dat de app opent, komen de gebruiksvoorwaarden in beeld. Tik op Akkoord & 

doorgaan. 

• KopieID vraagt op Android-toestellen om toestemming om foto’s te maken en video’s op te 

nemen. Tik op Tijdens gebruik van de app. 

ID of paspoort kopiëren 

• Open de app KopieID. 

• Tik op Maak een foto. 

• KopieID vraagt op de iPhone toegang tot de camera. Tik op Ok. 

• De fotocamera opent. Leg uw ID of paspoort binnen de rechthoek. Zorg dat het document he-

lemaal zichtbaar is. 

• Tik op het pictogram van de fotocamera. 

• Is de foto niet goed gelukt? Tik op het pijltje linksboven en maak een nieuwe. 

• Tevreden over de foto? Veeg over de gegevens op de foto die u onzichtbaar wilt maken. 

• Zo komt er een zwart balkje op te staan. Staat het zwarte balkje niet op de juiste plek? Tik 

op Ongedaan maken om de laatste wijziging weg te halen. 

• Wilt u ook een kopie maken van de achterkant van uw ID of paspoort? Tik op Achterkant op-

tioneel en herhaal bovenstaande stappen. 

• Tik op Volgende als de juiste gegevens weggestreept zijn. 

• Er verschijnt automatisch een watermerk van de datum van vandaag op de kopie. Onderaan 

kunt u kiezen welke kleur dit watermerk moet hebben. Tik op het witte, zwarte of blauwe 

rondje om de kleur te wijzigen. 

Onder de kopie staan twee invulvelden. Voer eventueel de gegevens in: 
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Vervolg                     Veilige kopie ID of paspoort maken 

• Tik op het vakje ‘Vul in: Voor wie is de kopie?’ en typ in voor wie de kopie is. 

• Tik op het toetsenbord op volgende (iPhone) of Volg. (Android-toestel). 

• Typ in het vakje ‘Vul in: Waarvoor is de kopie nodig?’ waar de kopie voor nodig is. 

• Tik op het toetsenbord op Gereed (iPhone) of Ger. (Android-toestel). 

• De informatie verschijnt in het watermerk. Het watermerk is op de voor- en achterkant van uw 

identiteitsbewijs hetzelfde. Tik op Volgende. 

• Wilt u de KopieID opslaan voordat u hem verstuurt? Tik op KopieID opslaan (iPhone) of 

op Opslaan (Android-toestel) en vul een bestandsnaam in. De kopieID wordt zonder watermerk op-

geslagen. De zwarte balkjes worden wel opgeslagen. U kunt uw opgeslagen kopie terugvinden onder 

het tabblad ‘Kies eerdere foto’. 

• Wilt u de KopieID direct delen zonder op te slaan? Tik op Deel KopieID > Ok. 

• Tik op de persoon of app waarmee u het bestand wilt delen. U kunt het bestand via dit menu ook di-

rect afdrukken of bewaren in uw bestanden. Dan blijft het watermerk wel op de kopie staan. 

  

Aangereikt door Han. Bron: Seniorweb 

https://www.pvge.nl/helmond/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
https://www.seniorweb.nl/lidmaatschap?msclkid=5d4aedf87bcf1f3ce72f8f292075d75c&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search%20%7C%20Merknaam&utm_term=seniorweb&utm_content=Merknaam
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Verslag Motorrit Zaltbommel 161 km op 13 september 2022 

Heel aardig weer om een motorrit te maken. Hoewel af en toe buien waren voorspeld, bleven die de 

gehele dag uit. Droog wegdek, niet te heet, dat is lekker rijden. De rit was iets korter dan normaal, 

slechts 161 km, en dus werd er later gestart, om tien uur bij Braak in Helmond.  

Het is altijd leuk elkaar weer te zien en de motoren, soms nieuwe aanwinsten, te bewonderen. Mo-

toren gaan lang mee, en er rijden dus ook oudjes mee uit de tachtiger en negentiger jaren. Het be-

standdeel Harley Davidsons is behoorlijk en die zijn toch echt wel het bekijken waard. Die machi-

nes doen in vermogen en luxe niet onder voor een behoorlijke auto. Overigens bewonderden on-

derweg bij de koffiepauze een drietal toeristen mijn motorscooter, een soort opgevoerde brommer 

en dus de lichtste van het stel, en dat doet toch deugd. Ik kan met mijn motorscooter alles, zit heer-

lijk beschut, ben van alle gemakken voorzien en ben er bloedzuinig op. Het is maar dat u het weet. 

Voorrijder Hans (van Duren) reed op dit moment in Tsjechië, en dus werd de andere Hans 

(Raaijmakers) gebombardeerd tot Voorrijder. Succes, want Hans bezit de allernieuwste navigatie 

van Garmin, reed rustig zijn weg en werkte prima samen met Wegzetter Marijn. Zelf was ik Sluiter, 

en dat is een positie die ik graag rijd. Drie koplampen aan om herkend te worden als de laatste van 

de groep, 5 ltr. extra benzine, tweede accu, sleepkabel en werkende navigatie voor de calamiteiten.  

Er rijdt van alles mee aan motoren en rijders. We hebben mensen met ‘glim’ (Harley Davidsons), 

boem-boem geluid (Harley Davidsons), sportief uiterlijk (BMW van Henri bijvoorbeeld), grom-

mende  
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stabiele doordouwers (Moto Guzzi), jankende Honda (eigenlijk ook leuk om jong te blijven), ‘wat is 

dat voor iets’ (Honda motorscooter van mij). We veroorzaken geen echte overlast, rijden volgens de 

verkeersregels en de clubregels – en dat is erg netjes -, en genieten van de vrijheid (en een beetje mooi 

geluid). De andere mensen op en langs de weg genieten kennelijk mee van het ‘nette’ motorgezelschap 

en de mooie motoren. Leuke hobby voor mensen op leeftijd van de PVGE. Door het samen rijden kom 

je ergens, heb je aanspraak en mag je op elkaars hulp rekenen bij calamiteiten. Calamiteiten bleven 

ook gisteren uit. Kennelijk verzorgen de leden hun motoren goed. Mannen en motoren kwam weer 

veilig thuis. Afkloppen.  

We reden binnendoor naar Vinkel, waar de eerste stop zou zijn. Die misten we echter door wegopbre-

kingen en omleidingen (dan werkt de navigatie effe niet), en dus togen we door naar de Maas voor kof-

fie en toilet.  

Om het rijden af te wisselen, waren er twee minicruises gepland, over Maas en Waal. Echte cruises 

kunnen velen van ons niet betalen, en dus genieten we van de goedkopere veerovergangen  
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De rivierlandschappen blijven prachtig om te zien, en het beschaafd rijden op de dijken is toch al-
tijd genieten. Het water van Maas en Waal staat nog steeds erg laag. 

Na de koffiestop reden we via Zaltbommel naar Heusden voor de lunch. Na kris-kras-zoeken von-

den we eindelijk het door de voorzitter zo geliefde pannenkoekenrestaurant. Nou, ik moet eerlijk 

zeggen dat er goed verdiend werd aan de pannenkoeken, maar dat deze ook heerlijk smaakten.  

De reis naar het good-beypunt in Stiphout ging via Oisterwijk en Oirschot. Oisterwijk heeft prach-

tige wegen door het groen, en Oirschot heeft geweldige kinderkopjes. Deze laatsten vormen een 

goede test voor de motoren; zitten alle boutjes en schroefjes vast en zijn de schokbrekers nog in 

orde. Twee rijders waren al eerder afgezwaaid en dus kwamen we met acht rijders bij het eindpunt 

van de rit.  

Bedank Voorrijder Hans, bedankt Wegzetter Marijn, bedankt MCTOP-pers voor de gezelligheid en 

de kameraadschap. 

Met 205km op de teller en nat bezweet in het dikke motorjack trakteerde ik me thuis op een koud 
pilsje (eigenlijk twee), voldaan en met mooie indrukken van het schone Nederland. Als ik een zij-
span had, mocht u een keer mee. Weet u dat je de motorritten ook per auto (5 personen?) kunt rij-
den? Dat kan de PVGE voor u organiseren (rit gemiddeld 200km, €0,10 per km excl. consump-
ties), als u dit kenbaar maakt aan het secretariaat.         

 Han 
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Een unieke plek, ach hoe vaak wordt dat gezegd of geschreven? Toch meen ik één plek gevonden te 

hebben die werkelijk uniek genoemd mag worden.  

Welk huisje heeft een drainsine als keukentafel en dan eentje dat zijn eigen spoor naar buiten heeft 

zodat je bij mooi weer kunt picknicken buiten onder de appelbomen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord is Villa SmalSpoor te Markelo.  

Wat een prachtig huisje om als uitvalsbasis te gebruiken in het 

centrum van een geweldig stukje Nederland. Gastvrouw en -heer 

Aurinke en Guido Zwart van  Recreatiewoning ‘Villa Smalspoor’ 

aan de Gelselaarseweg 8, 7475PD Markelo zijn zeer leuke en 

vriendelijke mensen die je verwelkomen maar 

ook je privacy respecteren. Guido, een vroege-

re Philipsman is de bedenker van de drainsine 

keukentafel en heeft een speciale humor getui-

ge enkele aanwijzingen op hun eigen website.  

B.v. honden zijn niet toegestaan evenals roken 

en vooral rokende honden.  

Ook het opmerking onder een foto van de en-

tree dat “de vakantiewoning is prima bereik-

baar per openbaar vervoer”, is erg grappig 

daar een smalspoor de keuken inrijdt. 

 

 

De omgeving is rustgevend. Op kortere afstand vind je prachtige plaatsen zoals Warmelo waar het 

kasteel een zeer mooie tuin met bijzondere bomen en fantastische zandsculpturen te zien zijn.  

https://villasmalspoor.wordpress.com/
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Kasteel Warmelo was van 1952, tot haar dood in 1972 de woning van Prinses Armgard de moeder 

van Prins Bernhard. 

Ook een bezoek aan kunstenaarsstad Ootmarsum is zeer de moeite waard 

met veel galeries die te bezoeken zijn. 

Als je ook Denekamp bezoekt moet je beslist de Sint-Nicolaaskerk instap-

pen en bewonderen en als je nu net wat honger begint te krijgen strijk 

neer bij het Twents Eetcafé Melkbeernke en een hapje eten. Proef vooral 

hun zeer bijzonder eigen gemaakte “Tukkersaus”. 

 

 

 

 

 

Miskleun bij fierljeppen. 

Zandschupltuur te Kasteel Warmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe dan ook deze streek heeft zoveel te bieden dat wij beslist nog een bezoekje gaan brengen en 

zeer waarschijnlijk ons onderkomen zullen vinden in Villa Smalspoor. 

 

 
Dennis Collins 

H 
ebt u ideeën over wat de PVGE voor u kan betekenen, 

of wat u samen met andere leden zou willen doen? 

Ideeën kunt u mailen naar   

pvgesecretariaathelmond@gmail.com.  

Ideeën worden besproken in het bestuur en daarna  gepubliceerd 

in ECHO om de belangstelling onder de leden  

(per mail) te peilen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaaskerk_(Denekamp)
https://melkbeernke.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com


Vervolg op volgende pagina 
Pagina  12 

september 2022 
Het seizoen 22/23 van de Stichting Lambertus Concerten gaat weer van start. 

Het is een prachtig programma geworden met mooie liedrecitals, kamermuziek en orkestconcerten.  

Samen met eigen producties, lokale koren en ensembles wordt het weer een bijzonder mooi seizoen. 

Lambertus Concerten zijn bezig om klassieke muziek op een bredere manier te promoten. Daarom 

wordt gestart dit jaar met concerten in diverse verzorgingshuizen in Helmond. Deze concerten zijn 

ook voor buurtbewoners en familie toegankelijk. Samen luisteren naar klassieke muziek: het schept 

een band, maakt blij en geeft troost. 

Ook wordt gestart met koren voor ouderen en is er een lesaanbod voor het basisonderwijs ontwikkeld, 

dat vanaf dit seizoen beschikbaar is voor de scholen in Helmond. Vele activiteiten om de belang-

stelling voor klassieke muziek te bevorderen, maar vooral om samen te genieten van mooie muziek. 

Want muziek is er voor iedereen. 

Bestel tijdig uw kaarten en wees verzekerd van een plaats bij een van deze concerten. 

 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 15:00 | FRANCESCA PUSCEDDU | CACAOFABRIEK 
 

LET OP: dit concert is is de Expo Cacaofa-

briek, niet in de Pleinzaal! Oog- en oorstre-

lend is de opening van het nieuwe seizoen 

van Lambertus Concerten, met een prachtig 

liedrecital door de Italiaanse sopraan Fran-

cesca Pusceddu, begeleid door de pianist 

Aleg Tryfanenkau. Van liederen van Schu-

bert en Caldara tot operette- en opera-aria’s 

van Mozart, Händel, J. Strauss jr. en Puccini: ze komen allemaal tot klinken in dit eerste concert van 

het nieuwe seizoen van Lambertus Concerten. 

 

Beluister alvast op YouTube >> 

Meer info en kaarten >>  
 

CONCERTEN IN RIDDERZAAL |  

RONDLEIDING ÉN CONCERT IN KASTEEL HELMOND 

Diverse van onze concerten vinden plaats in de sfeer-

volle ridderzaal van Kasteel Helmond i.s.m. Museum 

Helmond. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om deze 

concerten te combineren met een rondleiding door het 

kasteel. Een middagje uit tussen historie en cultuur. De 

kasteelrondleiding begint om 13.45u en duurt een uur. 

Om 15.00 uur is de aanvang van het concert. Een com-

biticket kost € 25,- (€ 20,- met korting, CJP of leer-

lingenkaart). 

 

 

U boekt de rondleiding samen met de kaartverkoop van het concert 

Te Doen in Helmond 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flambertusconcerten.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D83e1d97b05b64920b55f96bf9%26id%3D67f18b415b%26e%3D77baddc940&data=05%7C01%7C%7C63531ea05fd74e1a24b908da9c7ee3b2%7C84df9e7fe9f640afb
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flambertusconcerten.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D83e1d97b05b64920b55f96bf9%26id%3Dc21fd77001%26e%3D77baddc940&data=05%7C01%7C%7C63531ea05fd74e1a24b908da9c7ee3b2%7C84df9e7fe9f640afb
https://www.lambertusconcerten.nl/concerten-in-ridderzaal-rondleiding-en-concert-in-kasteel-helmond/


Ook voor leden van de PVGE 

Vervolg                                        Te Doen in Helmond 
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ZATERDAG 8 OKTOBER 15.00 | PROJECT VERGEET NIET TE ZINGEN | 

TRUDOKERK STIPHOUT 

Mensen met dementie zijn gevoelig voor muziek. Daarom organiseert de organisatie van de 

Lambertus Concerten ‘Vergeet niet te zingen’, waarbij mensen met en zonder dementie samen 

muziek maken. 

 

Tijdens de concerten worden ook verhalen voorgedragen door mensen met beginnende demen-

tie, familieleden en mantelzorgers. Ervaringsverhalen, of verhalen over vroeger. In workshops 

worden ze erbij betrokken. Ieder vertelt zijn verhaal op zijn of haar eigen manier. Deze worden 

ook allemaal voorgedragen tijdens de concertenreeks. 

 

Meer info >>  

 

Ook interessant 
ZONDAG 16 OKTOBER 15:00 | SOHV LANDSCHAP VAN MUZIEK | HET 

SPEELHUIS 

Symfonieorkest Helmond-Venray geeft in 

theater Het Speelhuis een concert in sa-

menwerking met het Genootschap Lucas 

Gassel. Het orkest staat onder leiding van 

dirigent Samuel Aguirre. De muziek is geïn-

spireerd op landschappen en taferelen van 

schilderijen van Lucas Gassel en tijdgeno-

ten. Deze worden groot geprojecteerd. 

 

Meer info en kaarten>>  

Lezingencyclus KBO-St. Lucia. 

KBO-St. Lucia houdt met enige regelmaat lezingen in de Geseldonk. 

Binnen VBOH verband hebben we afgesproken dat leden van andere KBO-afdelingen in Helmond 

en leden van PVGE  Helmond en PCOB Helmond hier gebruik van kunnen maken. 

 

Deze lezingen staan gepland in het komende jaar. 

U bent van harte welkom. Indien er kosten aan verbonden zijn (denk aan koffie) zijn die uiteraard 

voor eigen rekening. 

4 oktober 2022: Mijn huis op maat 

Maart 2023: Dementie en hulp bij dementie 

April 2023: Zorgkosten 

September 2023: Zinvolle invulling van het leven 

Oktober 2013: Vervolge Mijn huis op maat 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flambertusconcerten.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D83e1d97b05b64920b55f96bf9%26id%3D8fbdad3836%26e%3D77baddc940&data=05%7C01%7C%7C63531ea05fd74e1a24b908da9c7ee3b2%7C84df9e7fe9f640afb
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flambertusconcerten.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D83e1d97b05b64920b55f96bf9%26id%3Db17223f605%26e%3D77baddc940&data=05%7C01%7C%7C63531ea05fd74e1a24b908da9c7ee3b2%7C84df9e7fe9f640afb
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Activiteiten volwassenen 

https://jibbplus.nl/sport-beweging/activiteiten-volwassenen/


Vereniging voor senioren 

Afdeling Helmond & omstreken 

AGENDA voor de bestuursvergadering op donderdag 22 september om 14.00 uur in Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat in Mierlo-Hout. 

 

− Welkom en Opening door de voorzitter.  

 

− Mededelingen en vaststellen agenda 

 

− Ingekomen stukken 

 

− Verslag vergadering 20220623 (zie bijlage) 

 

− PR (eindredacteur ECHO, commissie PR) 

 

− Stand van zaken m.b.t. activiteiten (Commissie Activiteiten, Clubs) 

 

− Thema :  

− Evaluatie gemeenschappelijke ‘aangeklede’ activiteit op 7 juli in Loods 20 
(draaiorgelmuseum en EDAH-museum).  

− Stand van zaken pensioenkwestie 

− Relatie MCTOP, bijlage 

− Winterprogramma? 

 

− Rondvraag en sluiting 

 

Namens de voorzitter, Wilma Berkhout           Han van der Aart, secretaris  

 

Vergaderdata 2022:  22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december. 



Vereniging voor senioren 

Afdeling Helmond & omstreken 

Besluitenlijst van de bestuursvergadering op donderdag 22 september om 14.00 uur in Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat in Mierlo-Hout. 

 

− Vrijdag 4 november is er Vitaliteitsdag in De Geseldonk. VBOH en JIB+ organiseren deze 

dag. Wilma mailt nadere informatie en Dennis wordt gevraagd na half oktober de aankondi-

ging van deze dag te publiceren in ECHO, dan wel een Flits-ECHO te verzorgen. 

− Voor € 450,- krijgt de VBOH een vaste pagina in De Loop. Frans van Knegsel van KBO-Sint 

Lucia is de contactpersoon in deze. Publicatie in De Loop wordt een vast agendapunt van 

PVGE-Helmond. 

− KBO-Sint Lucia verzorgt een lezingencyclus die ook toegankelijk is voor leden van PVGE-

Helmond. Wilma maakt hierover een aankondiging voor ECHO. 

− De VR van de Koepel vindt plaats op 6 december in het theaterke te Best vanaf 10.00 uur. 

− Het verslag van de vergadering van 20220623 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

− Het voorliggende concept van ECHO wordt, onder dank aan redacteur en schrijvers, zonder 

wijzigingen geaccepteerd. Verslag van deze vergadering en besluitenlijst worden nog aange-

leverd. 

− Evaluatie gemeenschappelijke ‘aangeklede’ activiteit op 7 juli in Loods 20 is positief. De acti-

viteit is bij de 25 deelnemers in goede aarde gevallen en een dergelijke activiteit is voor her-

haling vatbaar. 

− Door de coördinator van MCTOP is in een mail aan de leden van MCTOP gesteld dat ook 

PVGE-leden welkom zijn bij MCTOP. Door de secretaris is de coördinator van MCTOP in 

een antwoordmail erop gewezen dat dit een onjuiste opvatting is. MCTOP is een club van de 

PVGE, en leden van MCTOP dienen of eerste of tweede lid te zijn van de PVGE.  Het be-

stuur onderschrijft de mail van de secretaris. 

− In het kader van een winterprogramma overweegt het bestuur een ‘aangeklede’ rondleiding 

in de Lambertuskerk (oriëntatie Han) en/of een bezoek aan een automotive-bedrijf in Hel-

mond (oriëntatie Gerrie). 

 

Namens de voorzitter, Wilma Berkhout           Han van der Aart, secretaris  

 

Vergaderdata 2022:  20 oktober, 24 november, 15 december. 


