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Tweemaandelijks verenigingsblad
voor de leden van de PVGE Veldhoven

Met ruim 10.000 leden is de PVGE een van de
grootste seniorenverenigingen in
Zuidoost-Brabant.
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De Veldpost

Veldpost
Wat op zal vallen bij het lezen van deze laatste editie van
het jaar is de aanspreekvorm.
Was dit voorheen een wat vormelijk “u” en “uw” dan zul je
nu de “je” en “jou(w)” vorm aantreffen.
Dit is niet bedoeld als verdere verloedering van onze omgangsvormen maar heeft meer te maken met het streven
naar een zekere onderlinge gelijkheid en grotere saamhorigheid binnen de vereniging. Want let wel, alle bestuursleden en vrijwilligers van de PVGE zijn grofweg van dezelfde
leeftijd als de leden, dus is het niet ongebruikelijk om elkaar
wat persoonlijker aan te spreken, vandaar.
De Open Dag gaat helaas niet door, maar de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari blijft voorlopig nog staan, reserveer
die datum dus toch maar in je agenda!
De laatste Veldpost van het jaar met een variëteit aan onderwerpen en artikelen voor de donkere dagen.
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Van de voorzitter

Nog even een ommetje maken en onderweg houdt je hart
er ineens mee op. Dat is wat Mia van den Reek op 19
september is overkomen. Een schok voor Jan, kinderen,
kleinkinderen en naaste omgeving.
Maar ook in PVGE-kringen kwam het zo plotselinge overlijden van Mia hard aan.
Ze was al heel lang lid van de PVGE, is actief geweest bij
de bridgeclub en was al meer dan 20 jaar bij de gymclub,
waarvan de laatste 11 jaar als coach.
Daardoor kende Mia veel mensen en heel veel mensen
kenden Mia. Ze was alert, had oog voor wat er om haar
heen gebeurde.
Mia bezat dan ook een goede antenne voor wat er bij leden
van de club speelde en bij “lief en leed” wist ze op passende momenten te zorgen voor een belangstellend telefoontje of een “opkikkertje”, vaak in de vorm van een zelfgemaakte kaart.
Als voorzitter/coach van de gymclub was Mia betrokken en
gedreven.
Punctueel, recht door zee, mondig en als ze het nodig vond
ook strijdvaardig. Een bezige bij die met weinig omhaal van
woorden zaken regelde. Daarbij stond ze open voor inbreng
van anderen.
De gymclub verliest met Mia een fijn lid en een zeer gewaardeerde voorzitster.
Graag willen we met u het gedichtje delen dat op haar
overlijdenskaart stond en dat bij Mia paste:
Zing een liedje elke dag
een groot ofwel een kleintje,
of één met een refreintje.
Maar zing toch minstens iedere dag
een liedje naar je zin.
Dat houdt je hart zo mooi en warm
en alle levensmoed erin.
PVGE GymClub 55+
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Op dit moment, begin november, zijn er weer een aantal
bijeenkomsten geweest waarbij veel PVGE-leden aanwezig konden zijn. We hebben een film gezien in het kader
van 100 jaar Veldhoven en er is een ledendag geweest. De
ledendag bestond uit een pubquiz, die in elkaar gezet werd
door leden van de Computergebruikersclub in samenwerking met de evenementencommissie. De opzet was in mijn
ogen zeer professioneel. Aan de reacties van de deelnemers te horen was het een gezellige geslaagde middag.
Wél onder de voorwaarde dat de deelnemers konden
aantonen dat ze twee keer gevaccineerd waren. Hoewel
dat in de buurthuizen geen eis is hebben wij, als seniorenvereniging, toch besloten om deze eis te stellen om elk risico te vermijden.
Nu, 13 november, is de situatie weer helemaal anders. Er
is een lockdown afgekondigd waardoor de nabije toekomst
weer onzeker is geworden. De volgende grote activiteit zou
de Open Dag zijn, maar met de nieuwe coronaregels is dat
onmogelijk . Die wordt dus uitgesteld naar begin volgend
jaar. Op de agenda staan ook de Kerstlunch bij de Rooi
Pannen en de Nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari. De
voorbereidingen daarvoor lopen, of ze doorgaan is de
vraag. Ik raad iedereen aan om de website in de gaten te
houden. Vanzelfsprekend zal ook iedereen met een abonnement op de Nieuwsflits op de hoogte gehouden worden.
Echter, de Nieuwsflits komt alleen bij de mensen die hebben
aangegeven hem te willen ontvangen . Sommige activiteiten worden pas laat bekend en dan moet er snel gereageerd
worden. De bekendmaking hiervan kan dan niet wachten
op de volgende Veldpost. Daardoor kunnen die alleen
aangekondigd worden via de website of een Nieuwsflits.
Heb je een emailadres en wil je ook de Nieuwsflits ontvangen: meld je dan aan met het betreffende emailadres! Zie
daarvoor achterpagina van deze Veldpost.
De activiteiten in de clubs vinden al een hele tijd plaats. Ook
in de clubs wordt zorgvuldig omgegaan met de Corona-maatregelen. De clubleden bepalen samen hoe ze dat
doen, waarbij uiteraard de veiligheid van de mensen
voorop staat.
Het bestuur vergadert tegenwoordig vaak tweemaal per
maand, waarvan een keer via Zoom. Daardoor kunnen we
snel inspelen op de actualiteit. Doordat onze club-coördinator, Leo Wolf, stopt met zijn bestuursdeelname zijn we
aan het onderzoeken hoe we hiermee verder gaan. In deze
Veldpost geeft Leo een toelichting op zijn besluit.
Sinds een paar maanden hebben we een PR- en Communicatiecommissie. Deze commissie wordt gevormd door
Gert Boogerd (Veldpost), John Rooijakkers (Website), Jos
Sanders (Nieuwsflits) en Hans Verburg (penningmeester).
Zij hebben al een campagne opgezet om nieuwe leden te
werven. Posters en flyers zijn ontworpen en worden verspreid. Ook advertenties in het Veldhovens Weekblad en
Thuis in Veldhoven zullen de aandacht op onze vereniging
vestigen.
De vereniging leeft en dat willen we blijven bevorderen.
Blijf gezond en tot ziens bij een van onze bijeenkomsten.
Wiel Berden
Voorzitter
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Op 28 oktober konden we gelukkig
weer onze jaarlijkse PVGE ledendag
organiseren.
Dit jaar hadden we gekozen voor het
spelen van een pubquiz, mede omdat
de digitale versie van afgelopen mei
een groot succes was.
Samen met de ondersteuning van
Herman van onze ComputerebruikersClub hebben we met veel plezier deze
pubquiz samengesteld.
60 vragen in 6 rondes met soms best
pittige vragen.

Na afloop werden door een deskundige jury, onder voorzitterschap van
John, de prijswinnaars bekend gemaakt. We hadden voor drie prijswinnaars per team leuke prijzen samengesteld.
Zelfs voor het team met de laagste
score werd er een zogenaamde poedelprijs uitgereikt.

De volgende teams vielen in de prijzen:

Er werd gespeeld in teams van 5 personen met ieder een eigen teamnaam.
De stemming zat er gelijk goed in.
Onder het genot van koffie met gebak,
een hapje en drankje ging ieder team
enthousiast met elkaar in overleg,
soms zo enthousiast dat overige teams
konden horen wat het mogelijke antwoord zou kunnen zijn.

Beste allemaal,
Afgelopen twee jaar heb ik de functie
van club-coördinator uit mogen oefenen. In deze bijzondere tijden waren
contacten vaak via laptop en computer. Ik heb dit met veel enthousiasme
en grote inzet gedaan.
Helaas heb ik moeten constateren dat
het werken via de laptop, maar met
name de vele contacten met alle verschillende clubs voor mij persoonlijk te
zwaar is gebleken. Ook omdat ik meer
een doener dan een bestuurder ben.
Graag bedank ik eenieder voor de
samenwerking in de afgelopen periode.
Ik wens jullie allemaal het beste en
wellicht tot ziens.
Met hartelijke groet,
Leo Wolf

3de prijs: DERTIEN.
2de prijs: DE VROLIJKE RIKKERS
1ste prijs: HEIKANT OOST-WEST.
Uit de vele reacties is gebleken dat
iedereen het deze middag enorm naar
de zin heeft gehad.
De EvenementenCommissie.

Er is plaats voor nieuwe
aanmeldingen bij de gymclub!
Vind je het leuk om sportief bezig te
zijn of denk je bij jezelf wel eens dat
wat meer beweging best goed zou
zijn?
Dan ben je van harte welkom bij de

PVGE Gym 55+ Club

Er zijn weer enkele plaatsen vrij op
dinsdag van 08:30 tot 09:30 uur en op
donderdag van 14:00 tot 15:00 uur.

Binnen PVGE Veldhoven zijn 2 discussiegroepen actief, één op de woensdagmiddag en één op de donderdagmiddag. In beide groepen zijn er 6
leden en in beide groepen zouden we
een graag een uitbreiding zien van 2
á 3 personen.
Wat doen we in de discussiegroepen?
Op basis van een door één of twee van
de leden opgestelde inleiding discussiëren we over een onderwerp. We
proberen te begrijpen wat er in onze
snel veranderende wereld gebeurt en
hoe dat onze levens beïnvloedt. We
proberen meningen en argumenten
van elkaar te horen om daarmee ons
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eigen inzicht te verbeteren. We proberen niet om elkaar te overtuigen.
We komen eens per 6 weken op
woensdag- respectievelijk donderdagmiddag bij elkaar (in 't Tweespan, Mira
2 Veldhoven, 14:00-16:00 uur).
Er zijn geen kosten aan deze club
verbonden.
Kom gerust een keer meedoen. De
volgende bijeenkomsten zijn op
woensdag 1 en donderdag 2 december 2021, daarna op 11 en 12 januari
2022.
Interesse of vragen? Neem gerust
contact op met:

Het zijn fijne en ook gezellige gymlessen die gegeven worden door leidster
Lion Paarhuis en waarbij alle spieren
en gewrichten aan de beurt komen.
Iedereen kan meedoen naar eigen
mogelijkheden.
Inlichtingen en aanmelden bij
Theo Kampshof 040 2541897
(waarnemend contactpersoon).

Johan van Hassel
Donderdaggroep
johan.van.hassel
@ gmail.com
06 40125135

Kees Karman
Woensdaggroep
kees.karman
@outlook.com
040 2541922

De Veldpost

Voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte 2021 zijn er in onze afdeling
ook nu weer vrijwilligers beschikbaar. In de meeste gevallen zijn zij bereid
daarvoor bij je aan huis te komen. Deze hulp is bedoeld voor leden van onze
vereniging met een jaarinkomen van maximaal €37.000 voor alleenstaanden
en van €55.000 voor gehuwden/samenwonenden.
Verder moet het gaan om “eenvoudige” aangiften (geen pakketten aandelen,
grote vermogens of complexe zaken). De kosten bedragen €12,00, te betalen
aan de invulhulp.
De bezigheden van de HUBA's zijn niet
erg spectaculair, maar wel belangrijk
voor veel leden van onze vereniging.
Een HUBA (= HUlp bij Belasting Aangifte) helpt leden die niet met de computer overweg kunnen voor hun belastingaangifte en eventueel bij hun aanvragen voor huur- of zorgtoeslag.
Wat hij/ zij doet is vrijwel hetzelfde als
voor de eigen aangifte. Veel gegevens
zijn al voorgekookt door de Belastingdienst en het is een kwestie van invullen. Moeilijker wordt het bij het aangeven van gemaakte zorgkosten en uitgaven voor giften. Maar samen met het
verenigingslid (dat zelf verantwoordelijk blijft) komt men hier altijd wel uit.
Een enkele keer moet de mensen
duidelijk gemaakt worden dat de kosten voor een tuinman of kosten van de
centrale verwarming niet aftrekbaar
zijn.
Het team van HUBA’s is recentelijk
geslonken tot 4 personen. Dit is erg
weinig. Het betekent dat per HUBA
veel mensen moeten worden bijgestaan.
We zijn daarom dringend op zoek naar
een uitbreiding van het team met 2 of
3 personen (M/V) om op volle sterkte
te zijn voor de aangifte over het jaar
2021.
Wat moet men ervoor kunnen?
Geen moeite hebben met de eigen
aangifte. Enig idee hebben wat opvoerbare kosten zijn.
Je krijgt een cursus waarin wordt geoefend op “moeilijke gevallen”, dat zijn
gevallen die je zelden in je praktijk
aantreft. Maar het geeft houvast en
neemt bij de HuBa een stuk onzekerheid weg.
Wil je inlichtingen of je aanmelden,
neem dan contact op met:
Ton Zeegers, PVGE Belangenbehartiging
E mail: belangenbehartiging@pvge-veldhoven.nl
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Als je gebruik wilt maken van deze hulp, dan kunt je dan doen door - vóór
15 februari 2022 - één van de drie onderstaande mogelijkheden te kiezen:
►het invullen van het aanvraag-invulformulier “Hulp bij Belasting Aangifte
2021” onder de rubriek belangenbehartiging op de “pvge-Veldhoven”
internetsite
►te mailen naar: Belangenbehartiging@pvge-veldhoven.nl
►Door het strookje achter in deze editie van de Veldpost in te vullen en toe
te sturen (of te bezorgen) op het adres: Ton Zeegers, De Scheerder 44,
5506 BM Veldhoven).
Als je al eerder gebruik maakte van deze service, word je verzocht tòch opnieuw
het strookje in te leveren en niet zelf een invulhulp te gaan vragen om weer bij
je langs te komen.
Indien je van deze hulp gebruik gaat maken, wil je dan alle relevante stukken
van 2021 klaar leggen, zoals inkomensgegevens (de jaaropgave van de SVB,
van pensioenfondsen, van lijfrenten), de jaaropgave van je hypotheekverstrekker, de WOZ-beschikking van de gemeente, de afschriften van bankrekeningen,
nota’s van medicijnen, bijzondere uitgaven, bewijsstukken van gedane giften,
de belastingaangifte van vorig jaar, etc.
Ton Zeegers

Hulp bij belastingaangifte over 2021
Inschrijformulier voor hulp bij het invullen van de
belastingaangifte over 2021
Naam: Mw/Dhr
Adres:
Postcode:
Ik heb zelf een computer met internet

JA /

NEE

( aanvinken wat van toepassing is )

Vóór 15 februari 2022 opsturen naar of te bezorgen op het adres:
T. Zeegers, De Scheerder 4, 5506 BM Veldhoven
E-mailen mag ook: belangenbehartiging@pvge-veldhoven.nl
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Tijdens de Ledendag op donderdag 28 oktober heeft de
PR/Communicatie Commissie een korte enquête gehouden onder de aanwezigen. Het doel van deze enquête is
een beeld krijgen van de beleving en ervaringen van onze
leden tijdens de activiteiten van onze vereniging.
Tijdens de pauze van de Pub Quiz hebben de aanwezigen
de enquête kunnen invullen en hun mening op papier gezet.
Van de circa 80 aanwezigen hebben ongeveer 70 leden het
formulier ontvangen waarvan 66% de vragen hebben beantwoord. Van deze groep heeft 28% de enquête anoniem
beantwoord.
Resultaten en conclusies:
De response is statistisch gezien erg hoog te noemen.
De uitkomsten op de twee gestelde vragen zijn hiernaast
weergegeven.
Voor beide vragen kwamen er negen min of meer
gemeenschappelijke antwoorden uit voort die in de
grafieken zijn weergegeven, met daarbij het percentage stemmers voor
die antwoorden.
Bij de antwoorden op de eerste vraag, waarom men lid is
geworden van de PVGE, bleek een van de belangrijkste
factoren het feit te zijn dat leden kunnen deelnemen aan
een breed scala van activiteiten. Daarnaast wordt het onderhouden van sociale contacten en het ontmoeten van
leeftijdsgenoten erg op prijs gesteld. Ook de mogelijkheid
tot het bijwonen van allerlei lezingen en het samen op reis
gaan wordt door leden gewaardeerd.
De tweede vraag was 'Wat zou de PVGE nog kunnen
verbeteren als vereniging?".
Ruim 70% van de respondenten heeft geen verbeteringen
aangedragen, of is zeer tevreden met de activiteiten en het
functioneren van de vereniging.
Het is belangrijk dat onze vereniging zich meer profileert
binnen onze maatschappij en met name in de gemeenschap in Veldhoven.
De commissie is al een aantal maanden bezig om samen
met de media, via artikelen en advertenties, meer bekendheid te geven aan de vereniging PVGE Veldhoven en haar
activiteiten en ledenwerving.
Wij willen bij deze de respondenten bedanken voor hun
spontane bijdrage. Met deze informatie kan het bestuur en
onze commissie het beleid voor de toekomst verder vormgeven.

Vraag 1: Waarom ben je lid geworden
van PVGE Veldhoven?
1. Diverse leuke Clubs met veel keuze en op zoek naar
specifieke activiteiten
2. Op zoek naar sociale contacten, leeftijdsgenoten
en bekenden ontmoeten
3. De gezelligheid en het gezellig samenzijn
4. Leuke lezingen en (culturele) evenementen
5. Leuke reizen/dagtochten
6. Na pensionering op zoek naar contacten/activiteiten
7. Informatievoorziening aan ouderen
(Veldpost en de Schouw)
8. Eenzaamheid en het alleen zijn (bij het wegvallen
van de partner)
9. Hulp bij belastingaangifte, aanraden van anderen,
zorgzame vereniging, saamhorigheid, automatisch
na Philips pensionering

Vraag 2: Wat zou de PVGE Veldhoven
nog kunnen verbeteren als vereniging?
1. Vraag niet beantwoord
2. Ben zeer tevreden (ondanks COVID 19);
aanbod voldoet aan mijn wensen
3. Geen idee
4. Meer naamsbekendheid PVGE Veldhoven
en de Clubs / Ledenwerving
5. Natuurfilms, reisfilms en reisverslagen
6. Meer publicaties in Veldhovens Weekblad / weekbladen
7. Meer informatie voor senioren (over de samenleving)
8. Zorg goed voor de vrijwilligers;
coaches (Clubs) en bestuur doen goed werk
9. Toegankelijkheid niet-Philips senioren

De PR/Communicatie Commissie
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10. Het Doppler efect

We kennen allemaal het geluid van een ziekenauto of brandweerauto,
maar waarom verandert het geluid (de toonhoogte ervan) als zo’n
auto met sirene ons passeert?

Dit wordt veroorzaakt door het Doppler efect (naar de Oostenrijkse
fysicus August Doppler die dit in 1840 ontdekte)
Een sirene produceert coninu geluidsgolven die door de lucht worden
verplaatst naar onze oren.
Doordat een ziekenauto (snel) naar ons toe beweegt worden deze
coninu uitgezonden geluidsgolven in elkaar gedrukt in de riching
die de auto rijdt. Hierdoor sijgt de toonhoogte (frequenie) van die
geluidsgolven. We horen een hogere sirene-toon dan de werkelijke
toonhoogte die de bestuurder hoort. Dit merken we niet direct omdat
we de werkelijke toonhoogte niet kennen.
Maar zodra de ziekenauto ons passeert, wordt de toonhoogte bij het
passeren meteen lager en dat kunnen we wel goed horen.
Als de auto van ons af beweegt, worden de achtereenvolgend uitgezonden golven uit elkaar gerekt en dit leidt tot een lagere toon.

A=lagere toon door uitrekken geluidsgolven, B= werkelijke toonhoogte, onveranderlijk, C= verhoogde
toon door samendrukken geluidsgolven. Persoon 1 hoort lagere toon, persoon 2 een hogere toon.

Het Doppler efect is ook van toepassing op lichtgolven. De frequenie
van geluidsgolven bepaalt de toonhoogte, bij lichtgolven bepaalt
frequenie de kleur van het licht. De rode kant van het kleurenspectrum
heet een lage frequenie en de blauwe kant een hoge frequenie.
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Euthanasie :
Humanisten zijn, net als bij abortus, voor de vrije keuze voor euthanasie. Als mensen het leven echt niet meer zien ziten, of omdat ze
heel ziek zijn en pijn lijden, of omdat ze mentaal ervan overtuigd zijn
dat hun leven klaar is, dan moeten ze op een veilige manier uit het
leven kunnen stappen. Ook moet er goede zorg zijn voor mensen bij
euthanasie, bijvoorbeeld door gesprekken met een geestelijk verzorger.
Mensen moeten met anderen in gesprek kunnen over hun doodswens,
bijvoorbeeld met de huisarts.

Omdat vrijheid heel belangrijk is voor humanisten, hebben ze absoluut
niet dezelfde mening over veel dingen. Maar er is wel een aantal
gemeenschappelijk uitgangspunten waar de meesten het grotendeels
mee eens zijn. De standpunten van het Humanisisch Verbond proberen zoveel mogelijk humanisten te vertegenwoordigen. Maar uiteraard
zijn er alijd humanisten die ergens een andere mening over hebben.
Wat vinden humanisten van...

Humanisten vinden dat we als mens fundamenteel vrij zijn, en ook
dat we verbonden zijn met anderen. Het gaat erom dat je in je leven
steeds meer leert om goed zelf na te denken, je eigen keuzes te maken
en menswaardig samen te leven met anderen. Humanisten laten
zich vooral leiden door waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en
verbondenheid.
Humanisten hebben geen heilige iguren, plekken of boeken. Ze laten
zich inspireren door mensen, cultuur en de natuur. De stroming ontstond in de 15e – 16e eeuw en belangrijke inspirerende ilosofen zijn
bijvoorbeeld Socrates, Erasmus, Da Vinci, Kant, Arendt en Sartre, maar
ook hedendaagse kunstenaars en muzikanten als Wende Snijders en
Typhoon horen daarbij.

Het humanisme is een levensbeschouwing waarbij de mens centraal
staat. Dat betekent: humanisten geloven dat mensen zelf in staat
zijn om een zinvol en goed leven te leiden, zonder dat ze daar een
godsdienst voor nodig hebben.

7. Humanisme

Onderstaand schema laat de frequenie van diverse golven in het
electromagneisch spectrum zien en de soorten straling die daarbij
optreden.

Andere toepassingen van het Dopplerefect zijn:
Snelheidsmeing van voertuigen door de poliie.
Er wordt een radarstraal op het voertuig gericht. Uit het gollengteverschil tussen de uitgezonden en de teruggekaatste straal blijkt de
snelheid.
In de geneeskunde vindt het akoesische dopplerefect een toepassing
bij onderzoek naar de snelheid van het bloed in de aderen, dat met
ultrasoon geluid kan worden gemeten.

De astronoom Edward Hubble concludeerde door gebruikmaking
van het Dopplerefect dat het licht van sterrenstelsels naar het rood
verschoof en dus van onze aarde af bewogen; dit is het bewijs dat
het heelal uitdijt.
Sommige stelsels tonen echter een verschuiving naar het blauwe deel
van het spectrum en die bewegen dus naar ons toe.

Door te bekijken hoe de kleur van een bewegende lichtbron (een ster
bijvoorbeeld) verandert maakt het mogelijk te bepalen of de bron op
ons akomt of van ons weggaat.

De dood
De meeste humanisten geloven dat er na de dood niets is, ook al
zullen we dat nooit 100% zeker weten. Daarom is het extra belangrijk
dat je hier en nu iets goeds en moois maakt van je leven en je niet
teveel zorgen te maken over de dood. Levenskunst noemen we dat.
Humanisten vinden het wel belangrijk dat mensen goed nadenken
over de dood. Ouder worden en doodgaan horen namelijk bij het
leven, en dan kan je er maar beter goed mee omgaan. Bij een goed
leven hoort ook een goede dood. Bijvoorbeeld door na te denken
over hoe je herinnerd wilt worden, of wat je wilt nalaten aan anderen.
Sommige humanisten zeggen zelfs dat het leven zin heet, omdat we
weten dat we doodgaan.
Goed en kwaad
Volgens humanisten staat het niet vast of iets goed of fout is, het wordt
niet bepaald door een God of een heilig boek. Het is aan mensen zelf
om dat te bepalen met elkaar en daar afspraken over te maken. Maar
dat betekent niet dat alles kan en mag. In de loop van de geschiedenis
hebben we als mensen afspraken gemaakt, zoals in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Daar staat bijvoorbeeld in dat
ieder mens vrij is om zijn of haar mening te geven. Het is dus moreel
verkeerd om iemands mening te verbieden.
In de prakijk blijkt dat heel veel dingen niet zwart/wit zijn, maar juist
heel ingewikkeld. (morele dilemma’s).
Mag je bijvoorbeeld wel of niet liegen als je daarmee iemands leven
kan redden? Humanisten vinden het belangrijk dat je over dit soort
lasige situaies nadenkt, en daar samen een goede keuze in maakt.
De natuur
Mensen zijn niet de baas van de natuur, maar onderdeel ervan. We zijn
ontstaan door miljoenen jaren van evoluie. Het verschil tussen mensen
en dieren is dat alleen mensen kunnen nadenken over zichzelf. Dat
maakt ons ook verantwoordelijk voor ons handelen, voor nu en voor
de toekomsige generaies. Niemand leet alleen voor zichzelf. Voor
veel humanisten is de natuur een grote bron van inspiraie en geluk.

De Veldpost
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11. Het Kompas

Een kompas is een navigaie-instrument dat is gebaseerd op het
aard-magneisch veld.
De aarde bestaat uit een kleine vaste kern
van ijzer en nikkel met daarom heen een
buitenschil van gesmolten ijzer en nikkel.
Door de draaiing van de aarde stroomt de
vloeibare mantel om de vaste kern, die
daardoor ook in beweging wordt gezet,
maar langzamer.
Dit heet tot gevolg dat er een magneisch veld om de aarde heen is ontstaan
met een noordpool en een zuidpool. De
veldlijnen van dit magneisch veld lopen
van de ene pool in een kromming naar de andere pool. Dit magneetveld beschermt ons tegen de vloedgolf van geladen deeltjes die
met regelmaat uit de zon worden gestoten (zonnestorm). Dat schild
tegen de geladen deeltjes storm is goed zichtbaar aan de noordpool
als noorderlicht.
Zonder die bescherming zou onze atmosfeer langzaam worden weggeblazen en het leven op aarde stoppen. Mars heet geen vloeibare
kern en geen magneetveld (meer), geen magneisch veld en dus ook
geen atmosfeer meer.
Als nu een dunne ijzeren naald in dit magneetveld wordt geplaatst
zal de naald worden gemagneiseerd en
een magneische noordpool en zuidpool
krijgen. Dit betekent dat de naald zich zal
voegen naar het aards magneetveld en dus
in één riching gaan wijzen; het magneische
noorden. Dit verschijnsel is overal op aarde
gelijk en dit leidde al vroeg in de geschiedenis (11e eeuw) tot de uitvinding van het
kompas om te kunnen navigeren op zee.

Nov. 2021-Jaargang 34, Editie 6
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In de uitgangspunten van de vrijmetselarij zijn de drie kernwaarden
van de Verliching duidelijk herkenbaar: vrijheid (geen dogma’s, vrijdenken), gelijkheid (mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig) en
broederschap (elkaar helpen en streven naar compromissen in plaats
van scheiding). Het is dan ook niet toevallig dat de vrijmetselarij vooral
in de achiende eeuw, de eeuw van de Verliching, sterk groeide.
Wat doen vrijmetselaars in de prakijk? Vrijmetselaars komen bijeen in
een loge. De loge is materieel gezien de afgesloten ruimte waar men
vergadert en de vrijmetselarij beoefent. De loge wordt soms ook wel

De vrijmetselaar erkent…
• De hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid;
• De gelijkwaardigheid van alle mensen;
• Ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en
• ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Doel is het streven naar geestelijke en morele
verheing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. De leden
denken vrij na over allerlei onderwerpen (zoals religie of ilosoie),
spreken elkaar aan als broeders en/of zusters en komen regionaal
bijeen in zogeheten vrijmetselaarsloges. Iedereen heet recht op een
vrije meningsuiing en anderen dogma’s opleggen is dan ook not done.
Vrijmetselaars werken voor en aan zichzelf, maar streven daarnaast
ook naar een lotsverbetering voor alle mensen en hebben in die zin
een humanitair karakter. Verder onderzoeken ze het mysterie van
het leven en denken ze ongedwongen na over het bestaan van een
hogere macht (‘de Oppermeester des Heelals’).

De vrijmetselarij wordt ook wel maçonnerie genoemd.
Het begrip ‘vrijmetselarij’ is akomsig uit het
Frans, waar men sprak van frère-maçons, letterlijk: broeder-bouwers. In het Engels werd
frère-maçons verbasterd tot freemasonry.
Leterlijk: vrije bouwerij, in het Nederlands werd
het ‘vrijmetselarij’.

7. Vrijmetselarij

Recent is aangetoond dat het aard-magneisch veld bezig is om te
klappen. Dit is in de historie van de aarde al vaker gebeurd en wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door complexe stromingsverschijnselen in
de buitenkern van de aarde (zie pagina 1).
Het zal dus alle magneische kompassen naar het zuiden doen wijzen.
Voor de gyroscopische kompassen verandert er niets.

Ook het kompas in onze smartphone maakt gebruik
van een gyroscopisch efect maar nu in de vorm van
een trillend stukje micro-electronica (Micro Electro
Mechanical Systems of MEMS).

Een andere vorm van kompas is het gyroscopische kompas. Dit is gebaseerd op het
gyroscopisch efect. Hierbij draait een tol
razendsnel om zijn as waardoor de as van de
tol alijd evenwijdig aan de aardas gaat staan.
Deze wijst dus naar het werkelijke noorden
van de aarde en niet naar het magneische
noorden. Dit systeem wordt veel gebruikt in
moderne schepen en in vliegtuigen.

Een kompas bestaat dus uit een ijzeren naald op een dunne pin,
gemonteerd in een bakje met vloeistof.
De naald zal op die pin vrij gaan draaien tot één uiteinde het noorden
aanwijst. De vloeistof dient om de beweging van de naald wat te
dempen.
Het noorden van de naald wordt aangetrokken door de magneische
zuidpool van de aarde (!) die in de noordelijke ijszee ligt.

aangeduid als ‘werkplaats’ of Bauhüte. Symbolisch kan een loge ook
duiden op de gemeenschap van vrijmetselaars of, technisch gezien,
op de organisaiestructuur van de vrijmetselarij.
Binnen een vrijmetselaarsloge zijn er minstens drie graden: de leerling,
de gezel en de meester. De vergaderingen van de vrijmetselaars zijn
besloten en vinden plaats onder geheimhouding. Iemand houdt een
lezing cq. voordracht, waarna een voorbije gedachtewisseling volgt.
Er kan ook sprake zijn van meerdere rituelen en ceremonies, terwijl
de vrijmetselaars doorgaans ook bijzondere kleding dragen, zoals
mouwlinten, kraaglinten, ambtspakken of juwelen (ahankelijk van
hun funcie).
Omdat vrijmetselaars uitgaan van de gelijkwaardigheid van ieder
mens, bestaan loges vaak uit een mix aan maatschappelijke en sociale
achtergronden. Maar vooral ilosofen, leraren, academici, kunstenaars
en beoefenaars van vrije beroepen zijn oververtegenwoordigd. Toch
bestaan er ook vrijmetselaarsloges van mensen met hetzelfde beroep,
zoals militaire loges.
Vrijmetselarij in Nederland
De eerste sporen van vrijmetselaars in Nederland vinden we rond
1730. De eerste vrijmetselaarsloge in Nederland werd op 19 november
1734 opgericht in Den Haag, onder de naam “Loge du Grand-Maître
des Provinces Unies et du ressort de la Généralité” opgericht. In 1756
kwamen verschillende loges bij elkaar in Den Haag voor de opriching
van de ‘Groote Loge der Zeven Vereenigde Nederlanden’. In 1817
werd die naam veranderd in ‘Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden’. De vrijmetselarij in Nederland geldt
als de oudste Nederlandse vereniging met rechtspersoonlijkheid. Al
in de jaren 1770 verbreidde de vrijmetselarij zich al behoorlijk in de
kolonie Nederlands-Indië.
Momenteel, in 2017, telt de broederschap in Nederland ongeveer
5.500 leden en zijn er 150 loges. Oorspronkelijk was de vrijmetselarij
uitsluitend toegankelijk voor mannen. Tegenwoordig bestaan er echter
ook enkele gemengde en exclusief vrouwelijke loges.

De Veldpost
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Puzzel
Zet de foto's van de kaften van de Veldpost in de
juiste volgorde.
1. Stuur de oplossing naar:
evenementen@pvge-veldhoven.nl
onder vermelding van ƪfoto volgorde ed6ƫ,
voor 28 januari 2022.
2. U kunt een prijs winnen, indien uw oplossing aan
één van de onderstaande criteria voldoet.

Correct is

Verras ons

1

2

3

4

5

6

7
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De geur van herfstbladeren is alom
aanwezig. Ook de dagen met druilerig
weer zijn talrijker dan gewenst. Dus de
hoogste tijd om het combineren van
wijn bij wild met de lezer door te nemen.
Een aangename bezigheid als u het
mij vraagt.
Nu is ‘wild’ een mooie verzamelterm,
maar er is nogal wat verschil in bijvoorbeeld smaakgehalte tussen een everzwijn en een hert. Te snel wordt gezegd: een stevige rode wijn. Lees verder en ontdek dat er mooie en verrassende combi’s te maken zijn.
Basistips voor wijn bij wild
Voordat we ons rondje maken langs de
jachtvelden, eerst wat basic info. Om
het niet te ingewikkeld te maken: let
vooral op de mate van wildsmaak, de
saus bij het gerecht en de ingrediënten
die worden gebruikt; zij bepalen de
structuur en de smaak. In combinatie
met de druivensoort(en) in de wijn, kan
het ideale ‘huwelijk’ tussen wijn & spijs
worden gezocht. En dat is gewoon leuk
om te doen.

Zomaar wat suggesties voor wijn
bij wild.
Wildzwijn met zoete peren en krieltjes
vraagt om een stevige rode wijn met
een klein zoetje: een Zinfandel uit Californië zou prima kunnen. Niet alledaags, wel verrassend.
Eend op het menu met een saus van
sinaasappel, citroensap en een scheutje Grand Marnier? Dan kies ik voor
een mooie vacqueyras uit de zuidelijke
Rhône. Eend zonder deze saus? Dan
is het beter om een iets lichtere rode
wijn te kiezen. Bijvoorbeeld uit ZuidFrankrijk (Languedoc).
Parelhoen (maar ook kalkoen) gaat
prima samen met wit. Hoe intenser en
voller de smaak (door bijvoorbeeld de

Konijn en de druiven sangiovese en
pinot grigio zijn beste maatjes. Met
andere woorden bij konijn past een
lichtere rode wijn of een witte met een
uitgesproken smaak.
Ooit gewürztraminer geproefd?
Doe het nogmaals en dan met fazant
(met zuurkool). Effect: van verbaasde
gezichten naar tevreden gezichten.
Tip: een gewürztraminer uit de Elzas
of uit Südtirol.

Tip 1: hoe meer wildsmaak, hoe steviger de wijn mag zijn.
Tip 2: over het algemeen zijn de volgende druivensoorten geschikte begeleiders van wildgerechten: cabernet
sauvignon, merlot, syrah, malbec,
grenache, pinot noir, tempranillo,
sangiovese en nebbiolo. Zo wordt
kiezen iets makkelijker, toch?
Tip 3: doe eens gek en schenk een
witte wijn bij wild. Er zijn lichte wildgerechten met verfijnde sauzen waarbij
witte wijn prima past.
Tip 4: naast het wild ligt er uiteraard
nog meer op je bord. Denk aan een
puree van vergeten groenten en een
mooi ingekookte wildsaus. Dit beïnvloedt de smaak en dus ook de wijnkeuze. Hoe voller de smaak des te
voller de wijn en omgekeerd.
Tip 5: voorzichtig met het alcoholpercentage. Stevige rode, tannine-rijke
wijnen (voelen wrang in de mond)
hebben de neiging om veel alcohol te
bezitten (14% en meer). Drink je meerdere glazen dan is het zaak om daar
rekening mee te houden.
14

saus) des te voller de wijn mag zijn,
zoals bijvoorbeeld een op hout gelagerde chardonnay uit Nieuw-Zeeland
of Australië. Minder intens van smaak?
Dan kun je voor onder een tientje een
fles viognier-chardonnay kopen bij
supermarkt of slijter.
Wildpaté. Hiermee kun je vele kanten
uit, dus waarom geen rosé schenken?
Niet eentje die smaakt naar ‘zuurtjeswater’, maar wat voller zoals uit Tavel.
Hert geeft meer delicaat vlees met een
mildere smaak. Niet te zware rode wijn
dus, maar eentje die mooi rond en
zacht is. Ik kan me een combi herinneren met een wijn uit de Priorat (achterland van Barcelona).
Klassiek is haas met een wijn uit de
Bordeaux en meer specifiek Pomerol.
Niet de goedkoopste wijn, maar vergeten doe je deze combi zeker niet.

Hazenrug met geroosterde groenten.
Argentijnse wijn van de malbec-druif
zou ik zeggen. Stevig, maar niet té. Vol,
maar niet té. Lekker en dat wel té.
Op vele plaatsen te koop.
Gevulde kwartelborst. Geen alledaags
gerecht, maar absoluut de moeite
waard om eens te bereiden.
Montepulciano d ‘Ambruzzo is een
mooie begeleider. En die wijn hoeft
zeker niet duur te zijn. Kijk maar eens
op internet, Gall & Gall of de Lidl.
Zoals een bekende Nederlandse zanger zong "laat buiten de stormwind nu
maar razen in het donker, want binnen
is het warm en licht en goed", zet de
verwarming én het fornuis een graadje
hoger en ga wild kokkerellen. Met een
eerlijk stukje wild, herfstige groenten
en een rondborstige rode of wat vollere witte wijn.
Fijne dagen.
De Veldpost

Lange tijd heeft Corona ervoor gezorgd dat we geen wandeldag konden
organiseren. Maar nu was het dan toch
eindelijk zover. Een unaniem ‘ja’ van
de clubleden kwam snel na het voorstel, evenals de wens om niet dichtbij
huis te blijven maar te carpoolen (met
mondkapjes op natuurlijk). Op 20 september was voor achttien deelnemers
de grote dag daar en wat voor één.
De weersvoorspelling gaf aan dat na
een ietwat frisse start we een zonnige
dag tegemoet konden zien.
De wandeling gaat over de landgoederen ‘De Utrecht’ en ‘Wellenseind’ en
bestaat uit drie delen met een totale
lengte van 16,1 km. Voor wie dat wil
kan de tocht ingekort worden tot drie
delen met een totale lengte van 8,8 km.
Zoals gewoonlijk doen we ons te goed
aan koffie na deel één en een gezamenlijke lunch na deel twee. De reis
naar het startpunt loopt deze keer door
het Brabantse buitengebied. Die verliep voorspoedig vanaf het kerkplein
aan de Burgemeester van Hoofflaan
via Zandoerle, Hoogeloon, Casteren
en Netersel naar ‘Herberg In den
Bockenreyder’. Op de laatste zandweg
daarheen werden we nog even goed
wakker geschud door de vele gaten in
het pad. Ik vermoed dat de bewoner,
die vlak aan het pad woont, het pad zo
laat om de snelheid uit auto’s te krijgen.
Dat lukt prima. De auto’s gestald, de
deelnemers geteld en daar gaan we.
Eerst een stukje terug over het pad.

Na de brug over de Reusel meteen
links een steil beton bruggetje over.
Iedereen vraagt zich af of we nu de
jungle in gaan. Maar nee, na een tiental meters werd het olifantenpaadje
breder en kwamen we in een mooi bos
met beukenbomen. Daarna de eerste
kuitenbijter: een steile helling gevold
door diverse heuvels en dalen, veelvuldig door mountainbikers gebruikt zo
te zien. Niemand wilde gebruik maken
van de omweg om dit over te slaan.
Nov. 2021-Jaargang 34, Editie 6

Knap hoor, van de 80-ers. Bovenop
een doorkijkje naar beneden. Een diep
gat; je waande je in Limburg. Verder
over vaak en nauwelijks gebruikte
paden. Onderweg diverse plaatjes
geschoten van beukenbossen waar de
zon prachtige Jacobsladders liet zien,
gehuld in een resterende optrekkende
mist. We lassen een niet-praten moment in, wat erg moeilijk is in onze
groep. Dan doen we een volledigestilte-ervaring op en die zijn erg
schaars tegenwoordig.

Hoewel we diverse vennetjes zagen,
sprong één eruit. Naast het ven stond
een bankje, door een echtpaar geschonken, uit de wind en in de zon: een
prima plek om er te vertoeven.
Wat de aandacht trok was echter de
inscriptie in de bank: “De dagen worden ’s avonds oud, maar niet als je mijn
hand vasthoudt”. Lief,toch?

Dan komt de pauze-locatie in zicht. Als
je denkt dat je op maandagochtend om
11:00 uur buiten de vakantieperiode de
eerste gast bent, dan kom je bij den
Bockenreyder bedrogen uit.
Daar zaten diverse koppels al te genieten, komt daar zo’n herrie makende
groep aan! Weg rust. Gezellig keuvelend laten we ons de koffie met gebak
(en ze hebben lekker gebak daar) goed
smaken. Ondertussen is er een dankplechtigheid voor de organisatie met
een zeer leuke toespraak en cadeaus.
Na een bezoek aan ‘de plee’ -zo noemen ze dat daar - gaan we weer verder.

Overigens, daar zag ik ook nog een
leuke tegeltjesspreuk: ‘Zelfs de machtigste eik was ooit een eikel’. Ja, iets
groots komt voort uit iets kleins. Of zou
men iets anders bedoelen? Iets van
iemand hoop geven?
De zon is al best warm en de eerste
kledingstukken gaan uit. Een informatiebord laat zien dat we over een rolstoelpad lopen. Deze wandeling, van
enkele kilometers, gaat over stevige
zandpaden en waar het zand los is, zijn
er betonplaten neergelegd. Er is aan
alles gedacht. We verlaten dit pad en
gaan weer door de bossen richting
landgoed ‘Welleneind’. We missen iets
en weldra komt het bovendrijven: we
hebben nog geen lied gezongen. Onze
zangeres had niets voor kunnen bereiden, daarom proberen we het zo. Helaas is dat geen succes. De tekst en
de melodie komen niet uit de verf.
We slaan dit ritueel maar over. Volgende keer beter.
Landgoed ‘Wellenseind’ is enkele
jaren geleden gedeeltelijk opengesteld
voor het publiek en de toevoeging van
diverse wandelroutes en het restaurant ‘Voor Anker’ maakt dit tot een
mooie locatie voor een uitstapje. Het
opengestelde gebied ligt ten oosten
van de Reusel en is vrij moerassig. Er
liggen mooie paden met vele bankjes
om van de natuur te genieten of te
picknicken. We gaan over een omgevallen boom met planken erop met een
leuning om even de Reusel over te
steken. Soms gaan we over een smal
pad met aan beide zijden water en
begrijp je beter hoe vroeger mensen in
moerasgebieden zomaar konden verdwijnen. De infoschuur voor het ‘Brandrood rund’ doen we niet aan,
maar we zien wel staan dat je een
kalfje kunt adopteren om mee te helpen dit runderras te behouden.
Dan doemt het restaurant op. Op de
deur zien we een krantenartikel waarin
vermeld staat hoe dit restaurant de
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strijd aangaat tegen de woekeraar
‘Japanse Duizendknoop’. Deze uitheemse plant doorboort muren en
asfaltwegen en is al een plaag in die
regio. Uitroeiing is moeilijk, een klein
stukje wortel laten zitten en hij komt
weer terug. Welke strijd het restaurant
aangegaan is? De plant is eetbaar en
zij ‘oogsten’ de jonge scheuten en
verwerken die tot bier en ijs. Voor meer
info kijk op https://www.ed.nl/kempen/
japanse-duizendknoop-rampzalig-voorje-tuin-maar-een-prima-basis-voor-bierof-een-ijsje-friszuur-maar-wel-lekker~a4cc219f/.
Wij houden het bij normale kost en
laten ons de lunch goed smaken. Het
gezegde ‘Als de katjes muizen, mauwen ze niet’ is niet op ons van toepassing. Na de lockdown hebben we zoveel om bij te praten. Gelukkig heeft de
organisatie veel tijd gereserveerd voor
de lunch. Hierna gaan enkele wandelaars naar huis. De rest vervolgt de weg
terug over het landgoed met weer een
stiltemoment: ook hier is alleen het
ritselen van wat bladeren te horen.
Terug op ‘De Utrecht’ volgen we een
pad langs ‘De Flaes’ een magnifieke
plas met watervogels en vergezichten.
Enkele wandelaars verhalen over hoe

ze hier vroeger gingen schaatsen. Dat
moet prachtig geweest zijn op deze
immense plas. Na een mooi zicht vanuit de uitkijktoren komen we weer bij
het rolstoelpad dat we weer voor een
stuk volgen. Daarna ‘om de noord’
langs de Bockenreyder om tenslotte
weer uit te komen op de parkeerplaats.
Terug naar Veldhoven waar we om
16:30 uur, na ons afscheid, moe maar
zeer voldaan huiswaarts keren. Het
was vandaag weer uitstekend toeven
op het prachtige Brabantse Land!
De Grote Zandloper.
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Eigenlijk doen we de allergrootste
moeite om niet besmet te raken met
het coronavirus. Echter een groot
aantal collega’s waren zo geobsedeerd door het thema “Besmet” dat er
via een excursie naar het Rijksmuseum Boerhave in Leiden nader onderzoek is uitgevoerd. Zover we weten zijn
ze niet besmet maar wel dolenthousiast terug gekomen. Dit was sinds lange
tijd weer een excursie, maar ondertussen staan er al weer een groot aantal
in “de steigers”, onder andere naar
allerlei archieven en andere boeiende
zaken. Op de bijeenkomst van 9 september had Jos Verhagen een interessant verhaal over de Maatschappij van
Weldadigheid. Erg bij de tijd omdat de
Koloniën van Weldadigheid opgenomen zijn in de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Op 12 oktober had Albert Koning een
verhaal over Genealogie, een cultureel
uitstapje. Via foto’s en informatie over
allerlei culturen probeerde hij ons een
dieper inzicht te geven. Wanneer ik dit
schrijf moet de bijeenkomst van 11
november nog plaats vinden. Als alles
volgens planning verloopt vindt er
eerst een discussie plaats over het
gebruik van MyHeritage. Na de koffie
volgt er een lezing door Karel
Werschkull, over de zoektocht naar
zijn Duitse voorvader.

Op 9 december is al weer de laatste
bijeenkomst van 2021. Deze wordt
afgesloten met een gezamenlijke
lunch.
Heeft u interesse in genealogie (stamboomonderzoek) en wilt u hieraan
gezamenlijk werken, kom dan een
keertje kijken bij een bijeenkomst van
de GenealogieClub.
De bijeenkomsten van de GenealogieClub zijn in ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18, 5502JV Veldhoven, en wel op
iedere 2e donderdag van de maand.
De volgende geplande bijeenkomst is
op 9 december.
De inloop is vanaf 09:00 uur en de
sluiting van de bijeenkomst is om 12:00
uur.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Johan van Hassel
(040-2413120).
Verdere informatie kunt u vinden op de
website: www.pvge-veldhoven.nl onder
Activiteiten>Clubs.

Binnenkort start onze EvenementenCommissie met een proef om per pinpas te
betalen.
Veel van de activiteiten van de PVGE-Veldhoven zijn gratis voor de leden van
onze vereniging, maar soms vragen wij bij binnenkomst een kleine bijdrage in
de kosten. Bijvoorbeeld bij onze lezingen. Daar staat dan meestal een interessant verhaal en ook gratis koffie of thee tegenover.
Bij het betalen aan de entree merken we dat bezoekers
vaak geen gepast geld bij zich hebben, dat er veel gewisseld moet worden en dat we aan het einde van de
middag vooral met veel muntgeld overblijven. Met dat
laatste heeft onze penningmeester ook nog extra werk
bij de bank.
Voor het gemak van onze leden en als alternatief voor het contant betalen
starten we binnenkort met een proef met een mobiel pin-apparaat aan de ingang
van de zaal. Met je bankpasje kun je dan snel en eenvoudig contactloos betalen.
Als de proef slaagt dan kan het pinnen wellcht ook bij andere evenementen als
alternatief ingezet worden.
De Veldpost

Onze ZangClub “Ligtklanken”, die zijn
naam dankt aan de plek “De Ligt” in
Veldhoven waar wij onze wekelijkse
repetities houden, zingt er sinds september weer flink op los. Nadat wij de
eerste twee weken van dit nieuwe
seizoen onze stemmen door een geweldige zangpedagoge hebben laten
oppoetsen klinkt ons vierstemmige
repertoire weer alsof er geen lockdown
was én met nog meer enthousiasme
als voorheen.
We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor ons
--- Kerstconcert --Zoals gebruikelijk in de Ligt, zondag
19 december, aanvang 15.00 uur.
(alles onder voorbehoud van een
eventuele 2e lockdown)
We zijn een hechte club en zouden
best nog wat meer sopranen en tenoren kunnen gebruiken. Alten en bassen zijn uiteraard ook van harte welkom.
Op maandagmiddag van 13.45 uur tot
15.45 uur repeteren wij in Ontmoetingscentrum De Ligt aan de Ligt 157
in Veldhoven. Er is een pauze van half
uur waarin we lief en leed met elkaar
delen.
Mocht je interesse hebben om mee te
zingen laat dit even weten aan onze
voorzitter/secretaris Els Cuppen via
040 2301999 Zij kan vrijblijvend een
afspraak plannen om eens te komen
luisteren tijdens onze repetitie.
Heel graag tot ziens.
Rietje Verheggen, PR Ligtklanken.

Onze deelname aan de RABO ClubSupport-actie heeft een mooi resultaat opgeleverd van € 463,78.
Dit is dankzij al die PVGE-leden die
hebben gestemd en we willen hen
daar natuurlijk van harte voor bedanken.

De creatieve oplossingen staan op de
volgende bladzijde
Nov. 2021-Jaargang 34, Editie 6

Deze opbrengst zal worden gebruikt
voor activiteiten en ondersteuning
van onze leden.
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Creatieve antwoorden op de rebus en de puzzel.
Een gedicht van Ad van Oers hieronder en een
tekening van Lindy van Ekeren hiernaast.
De puzzel is LEUK
Het ontdekken van volgens mij een "slip of de pen " is LEUK
Om dan toch de oplossing te vinden is héél LEUK
Dat nummer 1 verticaal, volgens mij eigenlijk 2 moet zijn
was minder LEUK
Dit laatste wilde ik eigenlijk aan de "kaak" stellen,
maar dat doe ik niet, want dat is niet LEUK
Iets echt uitzoeken of uitpuzzelen is immers ook wel LEUK
De oplossing is dus echt LEUK
18
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Boekbespreking

In deze wereld kijken wij niet op van
berichten over technologische hoogstandjes. Dat er in de medische wereld
en in de industrie van robots gebruik
wordt gemaakt vinden wij niet raar.
Integendeel, ik denk dat de meeste
mensen de mogelijkheden van deze
‘hulptroepen’ zeer kunnen waarderen.
En hier is Klara! Zij is een KV, een
kunstmatige vriendin. Haar bestemming is de vriendin te worden van een
kind, dat zij moet beschermen tegen
eenzaamheid en verdriet.
In het begin van het boek staat Klara
als koopwaar in een winkel. Er is enige
haast geboden bij de verkoop van
Klara, want er staan reeds nieuwere,
technologisch betere KV’s in de winkel.
Klara hoopt vurig dat een meisje Josie
genaamd haar komt kopen. Die is met
haar moeder al een keer komen kijken,
maar de moeder twijfelt over de aankoop, eigenlijk voelt moeder meer voor
een nieuwere KV. Gelukkig voor Klara
houdt Josie voet bij stuk en uiteindelijk
gaat Klara bij Josie wonen.
Josie is een ziekelijk kind en naarmate
het verhaal vordert, wordt duidelijk dat
haar zwakte veroorzaakt is door haar
eigen moeder. Josie is opgetild….
Nergens in het boek wordt duidelijk
uitgelegd wat dat wil zeggen, maar als
lezer krijg je steeds meer in de gaten
wat het is.
Klara is een allerbeminnelijkst figuurtje
en hoewel zij niet menselijk is, lijkt zij
wel een mens en je gaat ook echt van
haar houden. De vriendschap tussen
Nov. 2021-Jaargang 34, Editie 6

Josie en Klara en tussen Klara en Rick,
Josie’s buurjongen die van kleins af
aan voor Josie lijkt voorbestemd, is
zuiver en eerlijk. Al laat Josie een enkele keer, als er andere kinderen om
haar heen zijn, Klara links liggen. Dan
komt zij duidelijk op het tweede plan.
Klara wordt ‘gevoed’ door de zon en zij
is ervan overtuigd dat de zon Josie
beter kan maken. Om de zon zover te
krijgen Josie te genezen onderneemt
Klara een paar zeer hachelijke acties
en gelukkig krijgt zij hulp van Rick, met
wie Klara inmiddels ook een innige
band heeft.
Klara is een aandoenlijk wezentje,
daarom houd je als lezer van haar. Ze
kent de mensenwereld maar zeer ten
dele en benoemt mensen en dingen
om haar heen daardoor op een grappige manier, namelijk in hun functie.
De verkoopster in de winkel is ‘Cheffin’,
Josie’s moeder is Moeder, Josie kijkt
de hele dag op haar ‘rechthoek’ (Josie
krijgt online onderwijs). Klara’s wereld
is eenzijdig, zij kan alleen benoemen
wat zij ziet. En ze ziet dingen anders
dan de mens, haar blik is gefragmenteerd, waardoor ze soms uitvergroot
dingen ziet. Ze zoomt in op details en
scant die, waardoor zij meestal geen
totaalplaatje van een situatie heeft.
Toch blijkt ze vaak over een goed inzicht te beschikken, dat maakte haar
in de ogen van Cheffin dan ook speciaal.
Er zindert een mysterieus geheim op
de achtergrond: Josie’s moeder heeft
bijzondere plannen met Klara en stukje bij beetje wordt zij daarop voorbereid. Als Klara steeds beter begrijpt wat
de bedoeling is, schrikt ze daarvan
terug omdat de consequenties haar
tegenstaan. Dan krijgt ze echt haast!
Haast om Josie te zien genezen. In een
uiterste situatie krijgt zij hulp van Josie’s vader, die niet bij Josie en Moeder
woont, maar op afstand wel contact
houdt met zijn dochter.
Dit charmante verhaal heeft sterk
dystopische trekken: er zitten angstwekkende elementen in. Maar Ishiguro
is winnaar van de Nobelprijs van de
Literatuur (2017) en hij biedt de lezer
hier veel stof tot nadenken.
Een prachtig en prettig leesbaar boek.
Trees Schermij, oktober 2021
Reageren? Mailto: veldpost@pvge-veldhoven.nl

(8 november 1954,
Nagasaki) is een
Japans-Engels
auteur die onder
meer de Booker
Prize won en in
2017 de Nobelprijs
voor Literatuur kreeg
toegekend.
Hoewel Ishiguro in Japan werd geboren groeide hij vanaf zijn vijfde op in
Guildford. In Engeland haalde hij in
1978 zijn bachelorgraad aan de Universiteit van Kent en twee jaar later een
master creatief schrijven aan de University of East Anglia in Norwich.
(bron Wikipedia)

Gezocht : Opvolger coach Indische
kookclub “Selamat Makan”
Wegens gevorderde leeftijd van de
huidige coach zoekt de KookClub een
opvolger.
Hij/zij zal worden ingewerkt en begeleid door de huidige coach en kan gebruik maken van het opgebouwde
bestand van gerechten en menu’s van
de club.
De kookclub is een gezellige groep van
rijsttafelliefhebbers.
De kookbijeenkomsten vinden plaats
op de derde dinsdag van de maand
vanaf 17:00 tot ongeveer 19:30 uur.
Er wordt gewerkt in groepjes die elk
een gerecht bereiden. Er zijn 9 bijeenkomsten, waarbij we ook 1 keer naar
een Asiatisch restaurant gaan of een
catering bij iemand thuis laten
bezorgen
Van de nieuwe coach wordt wel verwacht dat hij/zij enigermate vertrouwd
is met de Indische keuken.
Voor meer informatie ben ik bereikbaar
op tel.nr. 0497515573.
Ik hoop op een positieve respons.
Met vriendelijke groet,
Wim Kooyman, coach
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Emailadres?!
Heb je wel een emailadres maar de laatste drie maanden geen digitale Nieuwsflits
ontvangen of de aankondiging dat deze Veldpost op onze site staat?
Dan is bij onze ledenadministratie je emailadres niet juist of geheel niet bekend.
In dat geval word je vriendelijk verzocht je huidige emailadres tesamen met je
PVGE--lidnummer door te geven aan José Klaassen via: joseklaassen@onsmail.nl.
Twijfel? Stuur ook dan zeker je gegevens op!

We starten deze editie met een nieuwe rubriek bedoeld om overbodige spullen aan te bieden die gratis
kunnen worden afgehaald of geruild tegen andere spullen.
Let op, het is geen marktplaats dus, alles dient gratis te worden aangeboden.
Hier is de eerste bijdrage:
Aangeboden:
Diverse printer cartridges voor een Canon kleurenprinter, cartridge nummer 570XL, voor prive gebruik.
Gratis af te halen bij inlevering van 2 lege cartidges 507XL, na telefonische afspraak: 040-2542939.
Senioren van 75+ die hun rijbewijs moeten verlengen moeten tijdig een rijbewijskeuring laten
uitvoeren. Margot Elings voert al lange tijd rijbewijskeuringen uit voor leden van diverse seniorenverenigingen.
Zij wil nu deze keuringen met ledenkorting ook graag aanbieden aan leden van de PVGE
Maak hiervoor een afspraak:
Mevr. M. Elings,
Berkt 18, Veldhoven
Voor afspraken bellen tussen 19.00 en 20.00 uur op telefoonnummer 040-2301452

Bestuurleden PVGE

Overigen

Voorziter

Wiel Berden

040-2536700

Ouderen/Ziekenbezoek

Betsy v.d. Boom

040-2531301

Secretariaat

Ben van den Berg

040-2535618

Clientondersteuners

Alien Kikkert

040-2536138

Penningmeester

Hans Verburg

040-2542939

Corrie Pollemans

06-20624306

Coördinator
Clubcoaches

Leo Wolf

040-2538911

Ledenadministraie

José Klaassen

040-2530613

PR & Communicaie

vacature

Nieuwslits

Jos Sanders

040-2535206

Belangenbehariging Ton Zeegers

06-53545315

Reizen

Marije Jansen

06-22482697

Coördinator
Evenementen

Ineke Suijs

040-2530110

Web coördinator

John Rooijakkers

040-2530962

Bestuurslid

John Rooijakkers

040-2530962

Gert Boogerd

06-50863901

Bezorging Veldpost

José Klaassen

040-2530613

Jenneke Meesters

040-7877615

Trees Schermij

040-2544550

Redacie Veldpost
Redacie

