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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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Veldpost
Van de Redactie
Zomertijd, als ik dit stukje schrijf staan ons twee tropische
dagen van tegen de 40°C te wachten en de vooruitzichten
voor de komende twee weken voorspellen prachtig weer
van 25°C.
Vakantietijd dus en dat is goed te merken. De kopij voor
deze editie is erg mager maar als eenmaal iedereen weer
uitgerust terug is van vakantie barst het PVGE-verenigingsleven weer los.
De evenementencommissie begint in elk geval goed met
op 25 augustus een grandioze ledendag.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een
afrikaans spektakel te worden.
Op 22 september is er een nostalgische pubquiz onder het
motto "Back to School".
Haal je oude agenda's dus maar vast uit de mottenballen
en poets je kennis van die tijd weer goed op.
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Van de voorzitter
Kookcoach gezocht
Ledendag
Pubquiz,
Enquete op komst
Rebus
Boekbespreking
Cardo info
RABO clubsupport
Funktietabel

Nu dus een wat dunnere editie maar vol informatie voor een
mooi PVGE-najaar.
Fijne vakantie en veel leesplezier gewenst,
Gert Boogerd
Redacteur
REDACTIE:
Gert Boogerd
Jenneke Meesters
Trees Schermij
VORMGEVING:
Gert Boogerd
06-50863901

Kopij zenden naar: veldpost@pvge-veldhoven.nl
Graag teksten in MSWord, zonder opmaak.
Illustraties of foto's in hoge resolutie (> 150 dpi).
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Van de voorzitter
Het is begin juli dat ik dit stukje schrijf. Gisteren hebben we
onze maandelijkse bestuursvergadering gehad. Normaal
zou daarna voor de bestuursleden de vakantie beginnen
en zouden we weer bij elkaar
komen begin september. Dit
jaar niet omdat er een aantal
zaken op de agenda staat die
niet kunnen wachten.
Dit betreft onder andere
• het clubreglement
• de invulling van de WBTR ( uitgebreid naar een
Handboek Goed Bestuur)
• een aanzet voor de planning voor 2023
• de organisatie van de ledendag

Indische kookclub
Indische kookclub “Selamat Makan”
zoekt opvolger huidige coach
Wegens gevorderde leeftijd van de huidige coach zoekt
de indische kookclub een enthousiaste 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 rijsttafel liefhebbers.
Het geeft mij als coach veel genoegen als we steeds weer
lekker hebben genoten van de gezamenlijk bereide maaltijd
met een passend drankje.

Ondertussen zijn er 5 middagen geweest waarin 40 leden
van de verschillende clubs een reanimatiecursus hebben
gevolgd. Onze intentie is om in elke club iemand te hebben
die in een voorkomend geval adequaat kan optreden.
Ook een belangrijke taak van de PVGE als seniorenvereniging is belangenbehartiging. Dat gebeurt op individueel
niveau door onze HUBA’s (Hulp bij belastingaangifte) en
cliëntondersteuners. Hierbij kan iedereen terecht die met
vragen zit over zijn/haar belastingformulier of over hulpvragen met betrekking tot regeltaken rondom de zorg. Schroom
niet om contact te zoeken.
Belangenbehartiging gebeurt ook op gemeentelijk niveau.
De PVGE zit, samen met vertegenwoordigers van de KBO
en een drietal onafhankelijke leden, in de Seniorenraad.
Maandelijks zijn er bijeenkomsten waarin met name op het
gebied van Wonen, Zorg en Welzijn zaken aan de orde
komen die in onze gemeente voor verbetering in aanmerking komen. Eén advies dat recentelijk werd overgenomen
door de gemeente is om in begrijpelijke taal mensen te
informeren over hun recht op een energiebijdrage, niet
alleen op de gemeentesite maar ook in de weekbladen.
Daarnaast speelt op dit moment het opzetten van een
woon/zorg-visie voor ouderen. Ook daarin wil de Seniorenraad een duidelijke stem hebben.
Om er voor te zorgen dat de Seniorenraad ook werkelijk de
mening van de senioren in Veldhoven verwoordt is het
Seniorenpanel opgericht. Daarover stond in de vorige
Veldpost al een uitvoerige toelichting.
Iedereen die hierin een stem wil hebben kan zich aanmelden via secretaris@seniorenraadveldhoven.nl
Ik wens iedereen een plezierige zomer toe.
Wiel Berden
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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 negen bijeenkomsten, waarbij we ook één keer naar
een Aziatisch restaurant gaan of een catering bij iemand
thuis laten bezorgen
Van de nieuwe coach wordt wel verwacht dat hij/zij al enige
mate vertrouwd is met de Indische keuken.
Voor meer informatie ben ik bereikbaar op telefoonnummer
0497 515 573.
Ik hoop op een positieve respons.
Met vriendelijke groeten,
Wim Kooyman, coach
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Evenementencommissie

Enquete op komst
Hoewel je tegenwoordig overal je mening en waardering of een review over
moet geven, liefst onmiddelijk na het
bezoek aan de garage, bouwmarkt of
webshop, gaat de Veldpost je verleiden om binnenkort een enquête in te
gaan vullen op onze website.
De Veldpost is al jaren het communicatiemiddel van PVGE Veldhoven en
dus willen we graag regelmatig weten
wat je ervan vindt en of het beter kan.

Locatie : De Ligt, Veldhoven
Datum
: 22 september 2022
Aanvang : 14:00 uur
Na het succes van de pubquiz tijdens
de ledendag in 2021 zijn bij het bestuur
verzoeken binnengekomen om wederom een pubquiz te organiseren.
Uiteraard doen wij dit graag voor jullie.
Deze keer mag je 2 personen meebrengen die ouder zijn dan 50 jaar en
nog geen lid zijn van de PVGE.
Het doel is om de introducees enthousiast te maken voor wat de PVGE
allemaal nog meer te bieden heeft aan
activiteiten
Hoe gaat deze middag eruitzien?
Je wordt ontvangen met koffie/thee en
iets lekkers en tijdens het spelen ook

nog met een hapje en drankje.
Je gaat spelen in teams van maximaal
5 personen. Bedenk alvast een leuke
naam voor jullie team. Uiteraard hebben we prijzen voor de beste 3 teams.
Kortom het belooft een gezellige middag te worden.
Heb jij je al opgegeven?
Dit kan via: www.pvge.nl/veldhoven/
activiteiten/
Daar vind je alle informatie en een inschrijfformulier voor de quiz.
Hier kun je ook het aantal introducé's
dat je meeneemt aangegeven, de
namen zijn niet nodig.
Overleg even als je meer dan twee
introducees wilt meebrengen.
Graag tot ziens op 22 september.
Ineke en Janny.

Informatie in de Veldpost is soms niet
zo actueel als we zouden willen, omdat
er maar maximaal zes edities per jaar
verschijnen. Dus willen we gaan proberen om actuele informatie sneller bij
je te krijgen. Dat gaan we doen door
meer gebruik te maken van de Nieuwsbrief/flits, die nu al bij speciale gelegenheden wordt ingezet bijvoorbeeld vlak
voor reizen of lezingen.
Zo is het actuele nieuws sneller bij je.
Voor de niet zo tijdgebonden informatie, verslagen van reizen, terugblikken
op evenementen maar ook gewoon
gezellige inhoud, blijft de Veldpost het
uitgelezen medium.
Om die Nieuwsbrief/flits bij je afgeleverd te krijgen is het echter wel nodig
dat de vereniging over een emailadres
van je beschikt.
Zo'n 100 leden hebben geen emailadres opgegeven bij de PVGE.
Dat kan zijn omdat ze geen informatie
via hun email willen ontvangen of
omdat ze gewoon geen emailadres
hebben.
In het eerste geval zouden we je willen
verzoeken dit besluit nog eens te
overwegen omdat je anders veel nuttige en plezierige informatie mist en
niet alleen van de PVGE.
In dat laatste geval is het toch een
overweging om emailmogelijkheden te
(laten) installeren op je computer. In
geval van onoverkomenlijke problemen is daar altijd nog de computergebruikersclub of het Seniorenweb om je
te helpen.
Kijk dus uit naar een bericht in je
emailbox over de start van onze
enquête en doe jezelf en je medeleden
een plezier en maak de Veldpost en de
Nieuwsflits nóg beter.
PR&C commissie.
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Evenementencommissie

Los de rebus op:
• Stuur de oplossing vóór 24 oktober op naar
evenementen@pvge-veldhoven.nl
onder vermelding van “rebus ed4 2022”.
• Je kunt een prijs winnen indien je oplossing aan één van
de onderstaande criteria voldoet:
- De origineelste; vertel je ervaring
- Verras ons
- De juiste oplossing
- Maak een tekening
• Je kunt je prijs ophalen op 24 oktober, tijdens onze maandelijkse
soosmiddag in 't Tweespan, tussen 15.00 en 16.00 uur.
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Boekbespreking

Schorshuiden is een bekroonde roman
en beschrijft een lange periode uit de
geschiedenis van het Noord-Amerikaanse continent, namelijk van eind
17e eeuw tot de jaren 10 in deze eeuw.
Het is een omvangrijk boek van bijna
achthonderd pagina's.
Het verhaal begint met twee Fransmannen die naar Noord-Amerika
komen, naar een deel dat NieuwFrankrijk wordt genoemd. Er is daar
alleen maar bos en daar is veel geld
mee te verdienen. Geld was dan ook
de drijfveer die veel immigranten naar
het Amerikaanse continent trok, er
waren daar fortuinjagers te vinden van
allerlei pluimage. De twee Fransmannen, René Sel en Charles Duquet,
staan aan de bron van de twee familielijnen die in het verhaal uitgewerkt
worden.
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In het begin van hun Amerikaanse
avontuur gaan ze beiden aan het werk
voor dezelfde baas, maar Duquet, een
brutale, harde kerel, vindt zich al gauw
te goed om voor een baas te werken
en piept er tussenuit. Dat betekent dat
hij erg op moet passen om niet gezien
te worden, de wereld is hard daar en
werkers zijn het eigendom van hun
baas. Sel is zachtaardiger. Hij past zich
beter aan, hij trouwt met Mari, een indiaanse die ook voor Trépagny werkt.
Met de oorspronkelijke bewoners van
de gebieden die betreden werden door
de kolonisten werd niet zachtzinnig
omgegaan: wie in de weg stond kreeg
de keuze mee te werken of verjaagd of
zelfs gedood te worden. Dit is een
verhaal van onderdrukkers en onderdrukten en van een botsing van culturen. Voor de indianen, tegenwoordig
noemt men ze 'native Americans' is het
kappen van het bos en toe-eigening
van de grond iets onbegrijpelijks. Het
bos is heilig, zij leven in harmonie met
de natuur. Voor de kolonisten is het bos
wingewest.
Schorshuiden laat zien dat Amerika is
gebouwd op het kapitalistische idee
van geldzucht en hebzucht. Geld vergaren is een religie en elk middel om
dat doel te bereiken is toegestaan.
Er zitten veel personages in dit verhaal,
wat niet zo gek is als men bedenkt dat
er twee familiegeschiedenissen worden verteld over meer dan drie eeuwen. Het fascinerende is dat het altijd
om hout blijft draaien. Er wordt bos
ontgonnen en ook wel herplant, bomen
worden verwerkt tot verhandelbare
stukken, die worden verkocht, verscheept, er wordt van alles van gemaakt. En steeds kom je nazaten van
Sel of Duquet tegen. Duquet, die zijn

naam veranderd heeft in Duke, maakt
fortuin, Sel blijft arm en sterk verbonden met de stam van zijn vrouw.
Proulx laat de vernietigende invloed
van de Europese kolonisten zien op het
leven van de oorspronkelijke bevolking
en op de natuur van Noord-Amerika.
In uitgebreide beschrijvingen word je
als lezer deelgenoot gemaakt van het
zware en vaak gevaarlijke werk in het
bos. Voor de gevaarlijkste klussen
werden liefst indianen ingezet. Dat was
in de ogen van de kolonisten toch een
minderwaardig soort.
Dit boek laat zien dat het de mens zelf
is die de uitputting van de aarde veroorzaakt heeft en dat het ook aan de
mens te wijten is dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika in een totaal
marginale positie zijn terecht gekomen. Hetzelfde geldt voor de Aboriginals in Australië, de Maori's in Nieuw-Zeeland, enzovoort. Dit boek is ook als
e-book verkrijgbaar en waarschijnlijk
eveneens als luisterboek.
Trees Schermij, juni 2022
Reageren? Mailto:
veldpost@pvge-veldhoven.nl
Edna Annie Proulx (1935)
Amerikaanse journaliste
schrijfster

en

Zij kan als geen ander het leven
beschrijven van de Amerikanen.
Verschillende boeken van haar
zijn verfilmd, zoals Scheepsberichten en Brokeback Mountain.
Schrijfster legt vooral het leven
op het platteland vast. Het zijn de
levens van de mensen in kleine
gemeenschappen.
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Fysiotherapie bij COVID-revalidatie
Wanneer je besmet bent geraakt met het coronavirus kan
dit tot langdurige lichamelijke klachten leiden. Dat je bent
genezen, betekent niet dat jouw vitaliteit weer hetzelfde is
als voorheen. Vandaar dat Zorginstituut Nederland het
aanraadt om voor paramedische herstelhulp te kiezen,
wanneer dit nodig is. Fysiotherapie valt onder deze herstelzorg.
Bij Cardo Healthcare in Veldhoven en Waalre worden
ex-coronapatiënten begeleid in het hersteltraject.
Jovanka Moors is fysiotherapeute en praktijkhoudster bij
Cardo Healthcare. Zij geeft aan dat de fysieke gevolgen
van COVID-19, zelfs wanneer mensen enkel milde klachten
hebben gehad, behoorlijk tot enorm kunnen zijn. “Mensen
zijn erg vermoeid en het kost veel moeite en tijd om te
herstellen.”
Een aantal klachten waar ex-corona patiënten mee rondlopen zijn kortademigheid en spier- en zenuwpijn. Esther
Janssen uit Veldhoven (43 jaar) ervaart deze problemen.
Zij heeft moeite met ademhalen en haar conditie is ernstig
achteruitgegaan sinds de besmetting. De druk op de borst
komt voort uit de longproblemen die zij aan het virus heeft
overgehouden.
De huisarts heeft haar doorverwezen naar een fysiotherapeut om haar conditie weer op peil te krijgen en de longcapaciteit te verbeteren.
Ook een hevige druk op de borst en heftige hoofdpijn
kunnen gevolgen zijn van besmetting door het coronavirus.
Esther is met deze klachten bij Cardo Healthcare gekomen.
Essentiele begeleiding
COVID-revalidatie met behulp van de fysiotherapeut is
specialistisch werk en bestaat uit het optrainen van verloren
spiermassa en het verbeteren van de longcapaciteit.
Fysiotherapiepraktijken, die deze specialistische zorg
kunnen bieden zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.
Er wordt Chronisch Zorgnet verwacht dat er met meerdere
disciplines naar het COVID herstel wordt gekeken.
Onder het dak van Cardo Healthcare werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, cesartherapeuten en diëtisten
intensief samen om het hersteltraject optimaal te laten
verlopen.
Cardo Healthcare Veldhoven en Waalre zijn beiden zo’n
gespecialiseerde praktijk.

Max Broers, fysiotherapeut en praktijkhouder bij Cardo
Healthcare, bevestigt dat fysiotherapeutische begeleiding
essentieel is bij het hersteltraject van een coronabesmetting. “Wij zien bij ons in de praktijk dat mensen hard moeten
werken om te herstellen. Het kost tijd om terug te keren
naar hun oude niveau. We merken dat de begeleiding van
gespecialiseerde therapeuten een meerwaarde heeft.”
Deze meerwaarde heeft te maken met de specialistische
kijk die de therapeuten op de persoonlijke situaties van
patiënten hebben. Zij kunnen snel vaststellen waar het
probleem zit en met welke oefeningen de klachten op de
meest effectieve manier een blijvende verbetering kunnen
opleveren.
Hightech apparatuur
Bij Cardo Healthcare wordt er gebruik gemaakt van hightech cardio- en trainingsapparatuur.
Hiermee kan heel specifieke krachttraining aangeboden
worden die afgestemd is op spierrevalidatie na het doormaken van COVID.
Deze zogenaamde eGym apparatuur geeft een op de
persoon afgestemde trainingsroutine, waarbij de apparatuur compleet is afgesteld op het persoonlijke lichaam. Dit,
in combinatie met allerlei therapeutische trainingen, zoals
ademhalingsoefeningen, zorgt ervoor dat de spierkracht en
het inspannings- en uithoudingsvermogen worden verbeterd en langzaamaan terugkomen op het oude niveau.
Paramedische herstelzorg regeling
Zorginstituut Nederland heeft van de minister van Volksgezondheid de opdracht gekregen om de zorg voor ex COVID-19 patiënten goed te organiseren.
De organisatie heeft gemerkt dat paramedische herstelzorg
cruciaal is in een groot aantal gevallen. Vandaar het besluit
dat de mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus,
of tekenen van een besmetting hebben ervaren zonder een
test te laten doen, recht hebben op 50 fysiotherapeutische
behandelingen uit de basisverzekering.
Als de therapeut dat nodig vindt kan deze aanvraag verlengd worden met nog eens 50 behandelingen uit de
basisverzekering
Je hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn om aanspraak
te kunnen maken op deze zorg.
Deze regeling geldt onder andere ook voor ergotherapie en
logopedie.
Alle bovengenoemde behandelingen uit de basisverzekering komen ten laste van het wettelijk eigen risico van
€.385,Bezoeken aan het ziekenhuis, medicijnen, huisartsenbezoek worden ook allemaal verrekend met dit eigen risico.
Ga naar www.longtherapie.nl als u meer informatie over de
COVID-19 behandeling wilt hebben.
Voor aanmeldingen voor behandeling belt u naar
040-2094095 of naar 0622381263.
Ook kunt u mailen naar fysio@cardo.nl
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FYSIOTHERAPIE

ERGOTHERAPIE

PODOTHERAPIE

PSYCHOLOGIE

WIJ ZIJN SPECIALISTEN IN DE VOLGENDE
BEHANDELMETHODEN:

g
g
g

Shockwave behandeling: spier-pees specialisten,
behandeling van chronische peesklachten in de
schouder, knie, heup en voet.
Kijk op veldhovenshockwave.nl
Specialistische COVID en COPD revalidatie.
Post operatieve revalidatie na een kunst-knie
of kunst-heup.

UW GEZONDHEID
IS ONZE PASSIE!
WAALRE
van Dijklaan 3
5581 WG Waalre
T: 040 – 253 80 40 (kies 3)
E: fysio@cardo.nl

VELDHOVEN
Rapportstraat 10A
5504 BP Veldhoven
T: 040 – 253 80 40 (kies 3)
E: fysio@cardo.nl

Cardo Healthcare is lid van Fysio visie
cardohealthcare.nl
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Veldhoven een warm hart toedragen, zijn vorig jaar 45
stemmen opgehaald dat resulteerde in een sponsorbijdrage van circa € 465,00.
Een bedrag om trots op te zijn en een bijdrage om onze
ambities waar te maken.
Het bestuur zal dit voornamelijk gaan besteden aan allerlei
promotionele acties via de Veldhovens media gericht op
het werven van nieuwe leden voor onze Clubs. De PVGE
Veldhoven is tenslotte hét ontmoetingsplatform voor senioren in de regio met een stevige fundering bestaande uit
allerlei Clubactiviteiten.
Deelname aan de actie
Alleen leden kunnen stemmen voor acties zoals Rabo
ClubSupport.
Ben je nog geen lid? Registreer je dan gratis via de Rabo
App.
Op de website van de Rabobank onder Lidmaatschap lees
je wat het inhoudt én kun je je meteen aanmelden.
Het jaar 2022
Ook dit jaar hebben wij in het belang van onze verenigingskas, ingeschreven voor deze sympathieke sponsoractie
van de Rabobank.
Het bestuur roept de leden dan ook op om te gaan stemmen.
In de periode 5 tot en met 27 september kunnen leden hun
stem uitbrengen op de website van de Rabobank
Vanaf 3 oktober is de uitreiking aan de deelnemers.
Het jaar 2021
Vorig jaar hebben wij als vereniging meegedaan aan de
actie van de Rabobank voor sport- en maatschappelijke
organisaties.
Dankzij de leden/klanten van de Rabo Bank die de PVGE

Bestuurleden PVGE

Wij wensen de leden veel succes toe met het uitbrengen
van hun stem.
PR&C Commissie

Overigen

Voorziter

Wiel Berden

040-2536700

Ouderen/Ziekenbezoek

Betsy v.d. Boom

040-2531301

Secretariaat

Ben van den Berg

040-2535618

Cliëntondersteuners

Alien Kikkert

040-2536138

Penningmeester

Hans Verburg

040-2542939

Corrie Pollemans

06-20624306

Coördinator
Evenementen

Ineke Suijs

040-2530110

Ledenadministraie

Monique Vervest

040-2530962

PR & Communicaie

Commissie *)

Nieuwslits

Gert Boogerd

040-2538147

Bestuurslid

Aad Marseille

06-13280042

Reizen

Marije Jansen

06-22482697

Bestuurslid

John Rooijakkers

040-2530962

Web coördinator

John Rooijakkers

040-2530962

Gert Boogerd

040-2538147

Bezorging Veldpost

Monique Vervest

040-2530962

Jenneke Meesters

040-7877615

Trees Schermij

040-2544550

Redacie Veldpost
Redacie

*) PR&C Commissie bestaande uit: Hans Verburg, John Rooijakkers, Gert Boogerd

