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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
Van de Redactie
Na een mooie lange warme zomer maken we ons nu op
voor een grimmige winter. Niet zozeer wat temperatuur
betreft maar vanwege met name de energiekosten die meer
records breken dan de zomertemperaturen of de benzineprijs.
Financiële gerustelling vanuit het kabinet in de afgelopen
troonrede voor veel mensen op de armoedegrens of daar
net boven, maar het blijft zorgelijk voor velen.
Even ontspannen nu en dus maar een extra trui aan of een
warme deken omslaan en lekker wegzakken met deze volle
Veldpost editie 5.
Voor elk wat wils is ons idee, veel leesplezier.
Gert Boogerd
Redacteur
p.s. 23 september is de eerste Nieuwsbrief voor niet-leden
rondgestuurd aan mensen die zich hiervoor hadden ingeschreven op de website.
Ken jij als lid een (nog) niet PVGE-lid, iemand die wel eens
iets meer van de PVGE wil meemaken?
Wijs hem of haar dan op onze website, waar op de homepagina deze nieuwsbrief is te lezen en je je kunt inschrijven
voor die nieuwsbrief.
Je gunt iedereen toch een PVGE lidmaatschap?

Editie Inleveren vóór
6

07-11-2022

Naar drukker

Verschijning

21-11-2022

28-11-2022

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

Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven bij:
Gerry van Tuijl
040-2542400 / 06-25471418
Gerrie Berden
040-2536700 / 06-40326757

Het is half september als ik dit stukje schrijf. Het weer is omgeslagen,
de warme/hete zomer laten we
achter ons en de herfst staat voor
de deur. Dat betekent tevens dat we
weer meer onze activiteiten binnen
zullen zoeken, hoewel wandelen en
fietsen ook in dit jaargetijde fijn kan
zijn.
We hebben net een zeer geslaagde ledendag meegemaakt
in Safari-stijl met een quiz, loterij en barbecue. En ofschoon
niet alles hierbij vlekkeloos verliep was de sfeer goed en
hebben meer dan 100 leden niet alleen een gezellige
middag gehad, ze namen er ook nog een cadeautje van
mee. Heel veel dank aan de Evenementencommissie en
de PR-en Communicatiecommissie.
De lezingen zijn weer begonnen (een maal per maand op
vrijdagmiddag). De soos is weer gestart (een maal per
maand op maandagmiddag). De data van deze activiteiten
zijn te vinden op de website. Ik nodig iedereen uit om
hieraan deel te nemen. Bij de Soos kun je zonder melding
binnenstappen, bij de lezingen verwachten we dat je inschrijft.
Helaas is het ook zo dat sommige activiteiten niet van start
kunnen gaan vanwege het ontbreken van een vrijwilliger
die de kar wil trekken. Het wordt steeds meer een probleem
om mensen te vinden die als vrijwilliger een rol willen
spelen in onze vereniging. Bedenk echter dat het zonder
deze mensen niet mogelijk is om activiteiten te organiseren.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het functioneren van
de vereniging en de clubs die daartoe behoren.
Daarom blijf ik de noodkreet herhalen: meld je aan als
vrijwilliger! Je hoeft geen lid te worden van een commissie,
ook het assisteren bij bepaalde evenementen vormt al een
grote bijdrage. Voorbeelden: een keer assisteren bij de
Soos, helpen bij het organiseren van de ledendag of de
nieuwjaarsreceptie, afwisselend met anderen natuurwandeltochten voorbereiden en begeleiden, hand- en spandiensten verrichten bij een club of andere activiteit. Dat hoeft
allemaal niet veel tijd en inspanning te kosten maar kan
vaak net datgene zijn dat nodig is om de activiteit te laten
slagen. En daarbij: het is nog leuk ook om samen iets te
doen.
Dit stuk lees je in onze Veldpost. Ook de redactie van de
Veldpost heeft ondersteuning nodig. Natuurlijk is een vaste
medewerker/redacteur/columnist/tekenaar zeer welkom,
maar af en toe een stukje schrijven is al een mooie bijdrage.
Vertel bijvoorbeeld eens over het reilen en zeilen binnen
een club, maak reclame voor activiteiten van de club, etc.
Laat ons eens weten hoe je over bepaalde zaken denkt. In
deze Veldpost staat een stuk van de Seniorenraad. In deze
raad komt de PVGE, samen met de KBO, op voor de belangen van de senioren in Veldhoven. Ook op dat gebied
zijn wij betrokken, kunnen we jouw steun gebruiken en
horen we graag jouw mening, bijvoorbeeld door je op te
geven voor het Seniorenpanel.
Ik wens iedereen een mooie kleurrijke herfst toe.

Graag bij aanmelding doorgeven of je kiest voor vis of vlees!

Wiel Berden

Voor alle Veldhovense senioren organiseren de PVGE,
KBO en SWOVE gezellige dineravonden in diverse plaatselijke restaurants.
Alleengaand of niet: je eet gezellig samen in een groepje
aan tafel.
De kosten bedragen €16,00 per persoon. Drankjes en andere gerechten dan het menu komen voor eigen rekening.
De aanvang is om 17.30 uur.
Eerstvolgende data:

donderdag 13 oktober
De Kers, Zandoerleseweg 4
dinsdag 15 november
De Wok, Heuvel 15A
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Reisgroep

Dagtocht
Beeld en Geluid, Hilversum
én Kip Experience, Haps
: vrijdag 28 oktober 2022
: 08:30 uur
: Kerkplein d'Ekker
Burgemeester van Hoofflaan
Thuiskomst
: ~ 21:00 uur
Kosten
: € 85,- per persoon
Uiterste inschrijfdatum: 5 oktober 2022

De locatie lijkt rechtstreeks uit een tijdschrift te komen, met
een fantastisch uitzicht op de fraai aangelegde tuin. Bij goed
weer is deze tuin dé plek om te genieten van de boomgaard,
het gezelschap en het buitenleven.

Het eerste, Beeld en Geluid in Hilversum, vol amusement
vanuit het verleden en het heden. Anderhalf uur vol nostalgie, meezingen met televisietunes, prachtige objecten en
een hernieuwde kennismaking met alle grote televisiesterren van vroeger.
Wie kent nog de series uit onze jeugd?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan "Ja zuster, nee zuster" met
Leen Jongewaard of Joop Doderer als Swiebertje, en "Zeg
eens aaa".
En vergeet niet de opzienbarende nieuwsfeiten van weleer.

08:15 uur

Vertrek
Tijd
Plaats

In Haps neemt Conny van den Besselaar u mee voor een
plattelandsbeleving pur sang. In haar sfeervolle boerderij
zal zij u gastvrij ontvangen. Op humoristische wijze verteld
ze over de kip en het ei.

Dagtocht
Holiday on Ice

Datum
Tijd
Plaats
Verwachte thuiskomst
Kosten
Uiterste inschrijfdatum

:
:
:
:
:
:

6 januari 2023
13:00 uur
Kerkplein D' Ekker Veldhoven
21:30 uur
€90,- per persoon
14 oktober 2022

In verband met Corona is de dagtocht “Holiday on Ice” in
januari 2022 niet doorgegaan.
Voor 6 januari 2023 hebben we nogmaals eerste rang
kaartjes weten te bemachtigen.
Deze keer is het niet in Rotterdam maar in Maastricht, in
het MECC gebouw.
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PROGRAMMA

08:30 uur
10:15 - 13:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
14:30 uur
16:45 uur
17:15 - 19:15 uur
20:00 uur

: Verzamelen in Veldhoven,
Burgemeester Van Hoofflaan
: Vertrek vanuit Veldhoven
: Museum Beeld & Geluid, Hilversum
Lunch in museumrestaurant
: Vertrek naar Haps
: De Aalshof, Kipexperience
: Vertrek
: Diner in Nistelrode
: Verwachte aankomst in Veldhoven.

Inschrijfformulieren voor beide reizen achterin dit blad

Omdat we een grote toeloop verwachten kunnen deze keer
alleen introducés mee bij onvoldoende inschrijvingen na de
sluitingsdatum.
Lunch is op deze dagtocht niet inbegrepen.
U kunt deze zelf meebrengen en in de bus nuttigen.
Denk hierbij ook aan iets te drinken voor uzelf.
We onderbreken de terugreis voor een goed verzorgd
3 - gangen diner.
Na het diner vertrekken we voor de laatste etappe terug
naar Veldhoven.
PROGRAMMA
12:45 uur: Verzamelen
13:00 uur: Vertrek
14:15 uur: Aankomst Maastricht voor de show van Holiday
on Ice
18:00 uur: Vertrek naar Thorn voor het diner
21:30 uur: Terug in Veldhoven
De Veldpost

Lezingen
Charlie Toorop, een eigengereid kunstenares
Een lezing door Erna Charbon.
Plaats : 't Patronaat
Blaarthemseweg 18
Veldhoven
Datum : vrijdag 14 oktober 2022
Tijd
: 14:00-16:00 uur

In deze lezing bespreekt Erna Charbon
een bijzondere schilderes:
Charley Toorop

Ze trouwde met Henk Fernhout, kreeg
met hem drie kinderen waaronder de
schilder Edgar Fernhout, maar het
huwelijk was geen succes. Daarna
volgden meerdere relaties, maar het
schilderen kwam bij Charley altijd op
de eerste plaats.
Charley experimenteerde veel met
verschillende stijlen, uiteindelijk ontwikkelt ze een nieuw soort realisme,
met contouren, sterke licht- en schaduwpartijen en stevige kleuren.
De werkelijkheid wordt op een confronterende, welhaast zakelijke manier
neergezet.
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Erna Charbon is voor ons gezelschap bepaald geen onbekende!
Ter herinnering, ze studeerde
kunstgeschiedenis in Utrecht.
Als kunsthistorica/docent kunstgeschiedenis is zij gespecialiseerd in
het ontwikkelen en geven van cursussen, lezingen, museumexcursies en rondleidingen.
Tijdens haar studie in Utrecht specialiseerde zij zich in de Symboliek
van de 17de eeuw, maar in de loop
der jaren heeft zij zich tevens verdiept in diverse andere kunsthistorische periodes en onderwerpen.
Sinds 2003 werkt zij in het van
Abbemuseum als rondleidster/cicerone. Erna volgt de ontwikkelingen op kunstgebied op de voet.

Charley Toorop, enig kind van de bekende Nederlandse kunstschilder Jan
Toorop en zijn Engelse echtgenote
Annie Hall, nam een uitzonderlijke
plaats in binnen de Nederlandse kunstwereld in de eerste decennia van de
20ste eeuw. Ze groeide op te midden
van de Nederlandse avant-garde
kunstwereld, dankzij de centrale positie die haar vader daarin innam.
Charley volgde geen officiële kunstopleiding, ze was autodidact.
Charley en haar ouders brachten de
zomers vaak door in het Zeeuwse
stadje Domburg waar rond de eeuwwisseling regelmatig avant garde kunstenaars elkaar ontmoetten. In die
vakanties leerde ze onder meer de
schilders Piet Mondriaan en Jacoba
van Heemskerck kennen.

Erna Charbon

Om Erna te citeren: "Ik ben van
mening dat kunst helpt om de wereld een beetje mooier en verrassender te maken en mijn liefde voor
de kunst breng ik graag over op
anderen"!

bron: Museum Boijmans van Beuningen

Inschrijformulier Lezing
Lezing

Charlie Toorop, een eigengereid kunstenares

Datum, ijd

14 oktober, 14:00- 16:00 uur

Plaats

‘t Patronaat, Blaarthemseweg 18, Veldhoven

Presentator

Erna Charbon

Entree

€ 2,00 per persoon inclusief thee of koie

Voornaam
Achternaam
Email adres
Aantal personen
Aanmelden

Uiterlijk 12 oktober

via email

evenementen@pvge-veldhoven.nl

via website

htps://veldhoven.pvge.nl/evenementen-veldhoven
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Reisverslag

Dagtocht 4-Sluizen
op vrijdag 22 juli 2022
Aantal deelnemers: 56

Bij aankomst terug op de kade in
Maastricht stond de bus weer op ons
te wachten. Deze bracht ons daarna
voor een kort bezoek naar Valkenburg.

Op vrijdag 22 juli was het zover, onze
tweede dagtocht van dit jaar.
Om 08.30 uur waren de meeste deelnemers al op het kerkplein aanwezig.
Een volle bus, 55 deelnemers, 5 uitvallers op het laatste moment door Corona.
Deze keer ook een aantal mensen die
voor het eerst met ons meegingen.
Nadat iedereen zich heeft gemeld
konden we “boarden” en vertrekken.
Rein was onze chauffeur en gastheer.

Om 10.45 uur kwamen we aan in
Maastricht bij de aanlegsteiger van
onze boot, eerst nog een paar treden
op en een stuk verder weer een paar
treden af naar de loopplank. Degenen
met een rollator werden geholpen deze
obstakels te overbruggen. Voor het
instappen werd er van de meesten een
foto genomen die men na afloop van
de boottocht kon kopen tegen €7,00
per stuk. Daar werd door velen gebruik
van gemaakt en gezien als een mooie
herinnering.
Onze tocht van ongeveer 4 uur begon.
We werden ontvangen met koffie en
een lekker stuk Limburgse vlaai.
De weergoden waren ons goed gezind. Prachtig weer, aangename temperatuur waardoor velen ook op het
dek konden genieten van de mooie
natuur en de omgeving.
De kapitein, tevens roerganger, vertelde uitgebreid over de bijzonderheden
die langs de route lagen. De route ging
over de Maas richting België, ZuidWillemsvaart, Albertkanaal en weer
terug over de Maas naar Maastricht
8

Tijdens de boottocht konden we genieten van een lunch die bestond uit diverse broodsoorten en broodjes met
een soort “kalte platte” en yoghurt als
toetje. De koffie en thee lieten hierbij
nogal op zich wachten.

Voor een tiental liefhebbers had Marije
een wandeltocht uitgezet van ongeveer één uur.
Marije fungeerde als gids met behulp
van haar I-phone.
Omdat we verder van het startpunt
waren afgezet dan gepland moest er
even wat worden aangepast.

Tijdens deze tocht passeerden we 4
sluizen. De grootste was de Sluis van
Ternaaijen die het Albertkanaal met de
circa 15 meter lagere Maas verbindt.
Een bijzonder spectaculair schouwspel.
Om de juiste weg te volgen en gelijktijdig nog tekst en uitleg van de bezienswaardigheden te vertellen is wel
wat veel gevraagd. Vandaar dat dat
laatste door Johan werd overgenomen.
Valkenburg, het is echt de moeite
waard om een rondwandeling te
maken maar er moet wel de tijd voor
worden genomen.
De overige deelnemers vonden al snel
een terrasje in Valkenburg en genoten
van een verfrissend drankje of ijs. Om
17:15 uur vertrok de bus richting Thorn.
Als afsluiting van de dag genoten we
De Veldpost

Fietsclub

“ONTDEK
HIER”
DISCOVER HERE / ENTDECKE HIER / DÉCOUVREZ ICI

2022/23

De fietsclub is een van de kleinere
clubs van de PVGE. Het streven is om
elke week van ruwweg half april tot half
oktober een mooie tocht te maken door
de natuur rondom Veldhoven. Rond
deze tijd van het jaar (dit wordt geschreven in de tweede helft van augustus) staat de heide in bloei en dat is
natuurlijk genieten geblazen.
Bijgaande foto’s werden genomen op
de Lieropse Heide in de nabijheid van
de Strabrechtse Heide.
Ons clublid Joke Hommes had bijpassende kleding aan - toeval volgens
haar - wat niet onopgemerkt bleef.

van een heerlijk 3-gangen diner bij
restaurant “Old Thoare” in Thorn.
Rein de chauffeur, liet nog een staaltje
manouvreerkunst zien door de bus,
voor ons op een onmogelijke manier,
voor het restaurant af te zetten.
Petje af daarvoor!
Het diner bestond uit runderbouillon,
kipfilet, diverse groenten, frites, aardappelkroketten en als toetje een heerlijke ijscoupe. Ook dit was perfect zoals
overigens ook het weer en de hele reis.

De natuur had wel te lijden van de
droogte, wat ook te zien is aan de kale
boom. Het is te hopen dat tegen de tijd
dat u dit leest het weer wat heeft bij
geregend.

Bezoekers van onze ledendag
hebben al kennis gemaakt met het
boekje "Ontdek hier de Brabantse
Kempen".
Dit inititatief van "Vrienden van de
Kempen" heeft tot doel de mooie
Brabantse Kempen nog eens extra
onder de aandacht te brengen door
een handzaam boekje uit te
geven.

Mocht u mee willen doen met de fietsclub: voor dit seizoen is er een ledenstop, maar het volgend jaar is er waarschijnlijk weer ruimte voor nieuwe
leden.
Zie voor meer informatie over de fietsclub de website of contacteer mij.
Wil Dijkman
Wil.dijkman@onsbrabantnet.nl

In dit boekje waarin zo'n 100
musea, hotels, molens en boerderijen met eigen producten opgenomen zijn, voeren fietsroutes je
langs al deze deelnemers.
Na afloop heeft Rein ons om 21.00 uur
weer veilig in Veldhoven afgezet.

Het boekje ligt bij alle deelnemers
én VVV-info, parken, campings en
Visit kantoren.

Uit alle reacties hebben we begrepen
dat het voor iedereen een geslaagde
dag is geweest. Zodanig zelfs dat gevraagd werd naar de volgende reis
“Kastelentocht en boottocht over de
Kromme Rijn “ op 19 augustus.
Maar helaas, deze is reeds voor 100%
volgeboekt.
De Reisgroep
PVGE Veldhoven.
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Evenementencommissie
Kruiswoordpuzzel
• Los het kruiswoordraadsel op
• Stuur de oplossing naar
Evenementen@pvge-veldhoven.nl onder vermelding
“kruiswoordraadsel ed5”, voor 28 oktober 2022
• Vier personen kunnen elk één prijs winnen, indien je
oplossing aan één van de onderstaande criteria voldoet:
- de origineelste; vertel je ervaring
- verras ons
- het juiste woord gevonden (vier letters)
• Je kunt je prijs ophalen - indien je van ons hierover
een bericht hebt ontvangen - tijdens onze maandelijke soos in de Tweespan, vanaf 15.00 uur tot 16.00
uur en wel op 21 november.
Los de puzzel op met de vragen en beschrijvingen die bij
de genummerde kolommen horizontaal en vertikaal staan.
De cijfers in de groene hokjes maken samen een woord
van zes letters.
De eerste en de laatste letter hebben wel een groene kleur
maar geen cijfer.

Dit woord van 6 letters is de oplossing:

5

6

3

8

Welk woord maakt je?
NB. De grijze hokjes bij nummers 6 en 10 dien je over te
slaan.
Horizontaal
1 Woord voor zwangere vrouw
5 Woord voor boek met totaal aan
kennis
6 Welke waarden kan een bit
hebben. Laagste eerst
8 Verbinding van twee woorden die
elkaar tegenspreken
9 De op twee na grootste planeet
10 Achternaam van die dikke die bijna
alle woorden kent
11 Woord voor een bezigheid dat de
indruk wekt belangrijk te zijn.
Verticaal
2 Beroep dat ook drank is
3 Waar staat de I in ING voor
4 Hulpmiddel bij uittrekken van
laarzen of schoenen
7 ............ gebruik; bruidegom
stampt een glas kapot
8 Japanse vouwkunst.
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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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Zienswijze Djept
Van
Gemeenteraad van de gemeente Veldhoven
Postbus 10101 - 5500 GA Veldhoven

https://seniorenveldhoven.nl/
Aan
Seniorenraad Veldhoven
Feit 21 5507MC Veldhoven

Veldhoven, 6 september 2022
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Djept NL.IMRO.0861.BP00152-0301
Plan Djept is van cruciaal belang om de enorme uitdagingen voor senioren en inwoners van Veldhoven te realiseren.
Wij zijn blij met 287 woningen die hier, centraal gelegen, gebouwd gaan worden. Relatief dichtbij winkels en voorzieningen. Een prachtkans voor veel senioren.
In het plan en de bijlagen worden voor senioren belangrijke
aspecten genoemd:
seniorproof, makkelijk aanpasbaar, kleine gemeenschap, sociale cohesie, activiteiten
centrum, buurtrestaurant, centraal gelegen erf, woningen in kleine clusters, levensloopbestendige woningtypen, nultredenwoningen, vraaggericht ontwikkelen, seniorenwoningen.
Dit roept verwachtingen op. Echter definities van deze veelbelovende termen ontbreken. De voorzieningen worden slechts als ‘mogelijkheid’ genoemd. Zo wordt
weliswaar de ruggegraatfunctie van de Polderstraat genoemd maar is er geen
ruimte gereserveerd voor een aantal zorgfuncties.
Zorginfrastructuur en Inclusie: Omdat de woonzorgvisie nog niet vastgesteld is vinden wij het belangrijk dat meer
zaken vastgelegd worden in het bestemmingsplan. Niet alleen voor senioren maar ook voor mensen die slecht zien,
minder mobiel zijn of anderszins hulp nodig hebben. (zie bijlage: ontmoetingsplaats, organisatie zorg, looproutes geschikt
voor kinderwagen, rolstoel, scootmobiel, voldoende bankjes, geen lastige stoepranden en dergelijke).
Door dit plan, met energiezuinige, levensloopbestendige woningen in een geschikte omgeving dicht bij het centrum,
zullen meer ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De zorg in Veldhoven wordt daarmee in de toekomst
minder belast. Dus is het zaak dat senioren er ook daadwerkelijk gaan wonen.
Minimaal de helft van de woningen dient geschikt te zijn als seniorenwoning. (onder andere ook een goed toegankelijke
oplaadplaats voor een scootmobiel; zie bijlage)
Doorstroming en Toewijzing woningen: Wij vinden dat in het plan opgenomen moet worden dat de gemeente gebruik
maakt van de mogelijkheid tot 50% van de nieuwbouw huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Met
name ook aan senioren die een grotere woning vrijmaken waarmee doorstroming ten gunste van andere groepen op
gang komt.
Lange termijn afspraken maken om de 40% sociale huur en 30% huur/middenkoop woningen die nu gepland zijn ook
in de toekomst voor de lagere- en middeninkomens te behouden.
Particuliere bouw: Wat betreft de privéwoningen op grote percelen stellen we voor dat juist op deze plek privaat-coöperatieve clusterinitiatieven voorrang krijgen. Denk aan knarrenhofjes of mix jongeren en ouderen Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) plannen waardoor er meer woningen komen. De overgang in bouwhoogte van plan De
Polders naar de Djept kan hierbij gewaarborgd worden.
Wij hechten veel belang aan een concrete uitwerking, daarmee staat of valt het succes van het plan.
De Seniorenraad zet zich maximaal in om haar zienswijze te realiseren en is met alle partijen in gesprek om van dit plan
een succes te maken.
i.a.a. College van B&W Veldhoven
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Lezingenprogramma 2022-2023
Hieronder vind je het nieuwe programma van onze lezingen voor het
seizoen 2022-2023.
Onze lezingen zijn ’s middags op de tweede vrijdag van de maand en
vinden (meestal) plaats in de grote zaal van het Patronaat in Zeelst.
Er is plaats voor 80-100 toehoorders.
Locatie:
Patronaatsgebouw Zeelst
Blaarthemseweg 18
5502 JV Veldhoven

Queyras
Begijnhoven

Bijen

Beweging en
gezondheid
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Zeespiegel
stijging
is overal

Klassieke cultuur

Toorop

13

Kempenkoor
Ein Deutsches Requiem
Herdenkingsconcert
5 november 2022
Caeciliakerk Veldhoven.
Aanvang 20.00 uur.
Al bijna 1000 jaar wordt rond 2 november Allerzielen gevierd: een dag waarop in de hele wereld onze overledenen
herdacht worden.
Op zaterdag 5 november aanstraande voert Kempenkoor
in dit kader Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms
uit in de Caeciliakerk aan de Dorpstraat in Veldhoven.
De aanvang is 20.00 uur. Ein Deutsches Requiem van
Johannes Brahms staat erom bekend dat het een menselijk
requiem is. Ook al is een requiem officieel een treurmis, de
muziek van Brahms is geen treurmuziek. Het is muziek voor
de levenden. Dit Requiem is een compositie van troost voor
allen die hun geliefden betreuren.
In combinatie met de prachtige muziek is dit Requiem dan
ook een van de meest ontroerende werken ooit geschreven.
Londense versie
De oorspronkelijke versie van het Deutsches Requiem vergt
een enorme orkestbezetting: behalve strijkers en dubbel
bezette fluiten, hobo’s, klarinetten, trompetten en fagotten
zijn er vier hoorns voorgeschreven, drie trombones, een
tuba, een contrafagot, een harp, pauken en ad libitum een
orgel.
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Maar in 1869 voltooide Brahms op verzoek van zijn uitgever
een versie waarin het orkest is vervangen door piano à
quatre mains. Deze versie beleefde in 1871 zijn première
in Londen en heet daarom sindsdien de ‘Londense versie’.
De pianoversie is daardoor geen bleek aftreksel van het
origineel, maar een zelfstandige, meer intieme compositie
waarin de tekst en het koor prominenter zijn, de polyfone
vocale lijnen helderder en de harmonieën herkenbaarder
worden.
Het Kempenkoor voert deze Londense versie uit met zijn
vaste repetitor Ad Broeksteeg en met pianist Ben Martin
Weijand. Solistische medewerking wordt verleend door
sopraan Hilde Coppé en bariton Hans Pieter Herman.
De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van dirigent
Cees Wouters.
Het Kempenkoor biedt met de uitvoering van dit concert
bezoekers de gelegenheid hun dierbare overledenen te
herdenken.
Het concert wordt ook opgedragen aan alle mensen die
wereldwijd slachtoffer zijn geworden van oorlog en geweld.

Kaarten zijn online te koop via www.Kempenkoor.nl en
rechtstreeks bij Bruna, Citycentrum Veldhoven.
Info: www.kempenkoor.nl / tel. 06-33919118
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Ledendag 2022
Op de warmste dag van het jaar is
onze jaarlijkse Ledendag gehouden
in Gasterij "Het Dorpsgenot" in
Oerle
Met ruim 110 inschrijvingen, waarvan het meerendeel ook aanwezig
was, kan de dag
een succes worden
genoemd.
Dat niet alles vlekkeloos verliep was duidelijk en dat spijt
de organisatie heel erg. De les hieruit
zullen we zeker meenemen naar een
volgende evenement.
Het verslag is door een lid van het organiserend comité geschreven. Met
alle aspecten en gebeurtenissen van
deze dag.
Op de dag werd ook een prijsvraag
uitgeschreven. Wie het leukste verslag
van deze dag zou insturen maakte
kans op een mooie fles Safari likeur.
Hiervoor blijkt jammer genoeg erg
weinig animo want er kwam geen geldige inzending binnen en dus blijft de
prijs bewaard voor een volgend evenement.
Het verslag hierna is dus door een lid
van het organiserend comitée geschreven, eerlijk genoerg om ook de
wat mindere kanten van de dag te
belichten.

Ledendag 2022: Verslag

Dat de organisatie zover ging met het
thema “Safari”, dat men zelfs het weer
had geregeld met een temperatuur die
in de Sahara of Serengeti niet had
misstaan, was misschien wat te veel
van het goede.
In tropische hitte ging zo de PVGELedendag-2022 waarvoor zich ruim
110 leden hadden ingeschreven, van
start. De vraag was of die ook allemaal
de hitte zouden trotseren.
Jazeker hoor, want tegen 13:30 uur
stroomden de eersten al binnen uit de
comfortabele koelte van hun auto maar
ook in grote aantallen stoer op de fiets.
Veel enthousiasme en verwachtingsvolle gezichten bij de ingang, eindelijk
weer een leuk feestje.
De grote kartonnen giraf bij de ingang,
de safari-ballonnen en alle andere
versieringen benadrukten het thema
van de middag.
Okt 2022-jaargang 35, Editie 5

Men kreeg bij de deur een papieren
tasje uitgereikt met daarin wat consumptiemuntjes, lotjes voor de loterij,
de coupon voor je barbecue-keuzepakket en het boekje van Leonard Ilja
Pfeiffer voor de afgelopen Boekenweek of een boekje van Mathijs van
Nieuwkerk met korte verhalen.

Een lekker welkomstdrankje mocht
niet ontbreken waarna het weerzien
met de medeleden na lange tijd gelukkig weer kon plaatsvinden.
Onze voorzitter Wiel Berden kon er
helaas niet bij zijn om het feest te
openen, maar hij was van te voren
“opgenomen en ingeblikt”. Via de
schermen kon hij ons toch toespreken
en een fijne middag wensen.
Omdat buiten zitten nog even te heet
was liep de binnenruimte van de Gasterij snel vol en werd er geanimeerd
met elkaar het feestje gevierd.
Het bleef natuurlijk niet bij ontspannen
genieten, er moest ook gewerkt worden, alleen geestelijk natuurlijk in die
hitte.

Aansluitend werd de trekking van de
loterij gehouden en ook voor deze
winnaars stonden leuke prijzen te
wachten. Deze prijzen waren mede
beschikbaar gesteld door de adverteerders in onze Veldpost.
Genoeg gewerkt door iedereen, tijd
voor een drankje waarna de vuren
werden ontstoken om de inwendige
mens te gaan bedienen.
Bestuursleden, aangevuld met onze
eigen chef-kok Fred Smits en ICT-kei
Herman van Kollenburg, kropen achter
de snoeihete barbecues om de gigantische klus te klaren: het bakken van
zo’n 300 stukjes vlees en vis.

Helaas liep het daar een beetje mis.
Door miscommunicatie tussen o.a. De
Gasterij en de organisatie was de "logistiek" van het eten niet optimaal.
Geheel volgens de natuur van de mens
stond er meteen een lange rij voor de
tafels terwijl de barbecue nog maar net
was begonnen. Een kleine chaos dus
en onze excuses voor die mensen die
zonder, of met het verkeerde stukje
vlees of vis, terug naar hun tafel
moesten. Een leerzame vergissing
dus.
Uiteindelijk werd de dag toch door veel
bezoekers als plezierig en gezellig
ervaren, zo lieten velen ons weten bij
het naar huis gaan.
We hopen, met de verbeterpunten van
deze dag in gedachten ook volgend
jaar weer een spetterende ledendag te
kunnen organiseren.

De organisatie had een taaie maar
leerzame quiz opgesteld die je kennis
Organisatie Ledendag 2022
van de Afrikaanse topografie, haar
fauna en de taal op de proef stelde.
Dat niet iedereen wist waar Zimbabwe
ligt, wie de “Big Five” vormen of wat
een “amperbroekkie” was maakte dat
er veel spreiding in de scores waren.
Nadat alle 100 formulieren waren nagekeken door een deskundige jury
werd de uitslag bekendgemaakt. De met dank aan al het
winnaars konden een keuze maken uit personeel van
Gasterij "Dorpsgenot"
een rijk gevulde prijzentafel.
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Op weg naar Oost-Europa
In 1998 maakte ik mijn eerste reis naar
Moskou, de hoofdstad van Rusland.
Daarna heb ik nog een aantal reizen
gemaakt door verschillende regio's
van dit enorm uitgestrekte land.
Moskou is een grote metropool met
meer dan 16 miljoen inwoners. Deze
wonen veelal in grote, oude sovjetflats,
waar de verwarming in oktober aangaat en in april weer uitgaat. Dit wordt
geregeld via grote kolencentrales.
Ik ben een aantal keren bij Russische
families te gast geweest. Tijdens het
stookseizoen is het in huis 26 graden
dag en nacht, voor onze begrippen erg
warm.
Moskou wordt voor het eerst genoemd
in de kronieken in 1147. De eerste
vorst was Joeri Dolgaroeki, (de langarmige), een wrede heerser. Vanaf toen
begon de stad zich te ontwikkelen.
In 1156 werd voor het eerst een houten
muur en een gracht in de stad gebouwd: het toekomstige Kremlin.
Van het Russisch grondgebied ligt
geografisch voor 27% in Europa en
voor 73% in Azië. De overgrote meerderheid van de bevolking leeft in het
Europese gedeelte van het land, ten
westen van het Oeralgebergte.
De vaderlandsliefde van de Russen
steunt in eerste instantie op de idee
van een grootmacht en op de herinnering aan militaire overwinningen (bijvoorbeeld van Napoleon en recenter
Hitler).
Ook hebben de Russen het gevoel één
volk te zijn, of zij nu van Kaliningrad,
Novosibirsk, Moskou of Vladivostok
zijn.
De metro van Moskou was een van de
meest extravagante architecturale
projecten van de USSR. Stalin wilde
onder andere daarmee de mensen het
idee geven dat ze een stralende toekomst voor de boeg hadden. Zo kon
het vertrouwen in de Sovjetstaat wor-

den verstevigd. Met zijn marmeren
muren, hoge kroonluchters en gouden
versieringen wilden de ontwerpers ook
het idee van een ondergrondse zon
propageren. De metrostations van
Moskou moesten eruit zien als ‘paleizen voor het volk’ in socialistisch-realistische bouwstijl.
Tijdens de koude oorlog bouwde men
de stations diep genoeg om eventueel
dienst te doen als schuilkelders, zoals
ook in Praag, Boedapest en Kiev het
geval was. Hoe 'nuttig' dat is ondervinden momenteel de bewoners van Kiev
/ Kyiv.
Metrostation Kievskaja aan de westkant van Moskou is een station van de
ringlijn die vriendschap tussen Rusland en Oekraine moet symboliseren.
Dat is te zien aan de verschillende
mozaïeken die verwijzen naar bepaalde historische momenten, zoals de
bevrijding van Kiev in de tweede wereldoorlog.

Rusland kent ook veel grote schrijvers,
zoals Lev Tolstoj, de schrijver van
Oorlog en Vrede en Anna Karenina;
AntonTsjechov, auteur van talloze
verhalen en onder meer de toneelstukken De kersentuin en Oom Wanja; de
grote Dichter Aleksandr Poesjkin, met
zijn wereldberoemde gedichten
Roeslan, Ljoedmilla en Ode aan de
vrijheid.
De Kremlinmuur is 2235 meter lang en
werd gebouwd door Italiaanse bouwmeesters tussen 1462-1505 onder
Ivan III, zoals ook de kerken binnen de
muren van die bouwmeesters waren.
Op het Rode plein staat de St Basiliuskathedraal, hét symbool van Moskou
en een van de mooiste kerken in
Rusland.
Deze kathedraal is gebouwd tussen1555-1560 in opdracht van Ivan de
Verschrikkelijke, ter ere van de overwinning op de Tataarse nomaden
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(1552) in de stad Kazan, een stad die
nu in Rusland ligt, maar vroeger van
de Tataren-Mongolen was.
De volledige naam van de kerk is
Sobor Pokrova, wat betekent: Kathedraal van de voorbede van de Moeder
Gods.
14 oktober is het feest van de Russisch
-Orthodoxe kerk, in de vertellingen
staat dat de Moeder Gods verscheen
boven de gelovigen en hen bedekte
met een sluier bij wijze van bescherming. (Pokrov betekent sluier).
Het spoor

De eerste spoorlijn in Rusland was de
privé spoorweg van Tsaar Nicolaas 1
tussen Sint-Petersburg en zijn buitenverblijf Tsarskojo Selo (dorp van de
Tsaar). In 1891 zijn ze begonnen met
de aanleg van de Trans-Siberische
spoorlijn. Grote gedeelten van deze lijn
zijn aangelegd onder zeer moeilijke
omstandigheden, in de winter was het
zeer koud en in het voorjaar waren
de wegen onbegaanbaar door smeltende sneeuw en hevige regenval.
Een groot gedeelte is aangelegd door
Russische gevangenen.
In de winter van 1904 werd een tijde-

... vervolg op volgende pagina
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lijke spoorweg over het bevroren
Baikalmeer aangelegd voor de aanvoer van materieel. De winters in deze
enorme noordelijke regio duren gemiddeld acht maanden, waarbij de
temperaturen kunnen dalen tot meer
dan 50 graden onder nul.
Deze spoorlijn is met zijn 9289 km de
langste van de wereld en is de
belangrijkste lijn van Rusland. Hij
strekt zich uit van het Jaroslavskajastation in Moskou tot Vladivostok en
gaat daarbij dwars door Siberië.
Vladivostok werd in 1872 een belangrijke marinehaven, vandaar de
noodzaak voor de bouw van een
spoorlijn.
Tsaar Alexander III gaf een bevel voor
de bouw op 17 maart 1891 aan zijn
zoon Nicolaas II, en op 19 mei 1891
begon de bouw in de buurt van
Vladivostok.
Bij de Siberische stad Krasnajarsk,
5000 km van Moskou, is een aftakking
naar de B.A.M.-spoorlijn (de BaikalAmur Mainline) van 4300 km, noordelijk van de Trans-Siberiëlijn, die aangelegd is door dwangarbeiders in een van
de koudste regio's van Rusland.
Een groot land
Rusland is enorm uitgestrekt, het is
meer dan 400 keer zo groot als
Nederland.
Tussen de oosterse uitlopers van de
Karpaten en het Oeralgebergte en
tussen de Noordelijke IJszee en de
oevers van de Zwarte zee en het
Kaukasusgebergte strekt zich een
vlakte uit, die ongeveer vijf miljoen
vierkante kilometer beslaat, bijna de
helft van het Europese vasteland.
De eerste grote stad aan deze spoorlijn
is Perm, 1100 km ten oosten van
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Moskou. De grote rivier Kama stroomt
dwars door deze grote industriestad,
alle rivieren in Rusland lopen van zuid
naar noord en monden uit in de Noordelijke IJszee.
In de tweede wereldoorlog was de stad
van vitaal belang voor de productie van
tanks.

wordt beschouwd als een Aziatische
stad. Deze is gesticht door Tsaar Peter
de Grote en is vernoemd naar de
vrouw van de tsaar, Tsarina Catharina.
In 1918 werden Tsaar Nicolaas II en
zijn familie hiernaar verbannen
en vermoord door de bolsjewieken.
Hun lichamen werden 40 km buiten de

Noordelijk van deze stad bevindt zich
nog een van de weinig overgebleven
Goelagkampen, Perm 36. Dit was een
kamp voor politieke gevangenen. Ik
heb dit kamp bezocht op uitnodiging
van een Russische cardioloog in 2005.
In geheel Siberië waren honderden
kampen tijdens de terreur van Stalin.
Er zijn miljoenen mensen onder erbar-

stad in een schacht van de mijn
'De vier gebroeders' achtergelaten,
waarna de Rode Garde nog drie dagen
bezig is geweest de sporen uit te wissen.

melijke omstandigheden omgekomen.
In 2008 is een documentaire door de
VPRO uitgezonden onder de titel:
PJOTR - Brieven uit de goelag.
Hierin gaat de kleindochter van Era, de
dochter van Pjotr, aan de hand van
Pjotrs brieven uit het kamp het spoor
na van haar overgrootvader naar de
desolate goelag-locaties.

De stad werd daarna Sverdlovsk genoemd van 1926 tot 1991, naar de man
die de operatie leidde.
Jekatarinenburg wordt soms ‘de derde
hoofdstad’ van Rusland genoemd.
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
kreeg de stad in september 1991 haar
oude naam terug en werd toen ook
toegankelijk voor buitenlanders.
Herman Deiling
augustus 2022

De volgende stad, Jekaterinenburg,
ligt 1667 km van Moskou en
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Boekbespreking
als Amand Coppens, fotograaf.
Zij heeft acht jaar geleden haar man
zien vertrekken naar het front en is al
vier jaar op zoek naar hem, sinds hij in
1917 vermist is geraakt.
Ondanks lichte protesten van de kliniekartsen is Julienne vastbesloten
Amand mee naar huis te nemen en dat
doet zij dan ook.
Amand maakt onwennig kennis met
het huis en het leven van Julienne, er
blijken ook twee kinderen te zijn, een
jongen van 11 jaar en een jonger
meisje. De jongen bekijkt hem wantrouwend, het meisje accepteert de
onbekende papa al snel.

De herinnerde soldaat
Anjet Daanje
Ook deze keer is het thema van het
besproken boek een oorlog. Oorlog
ontwricht levens van mensen, maar
ook de wereld waarin zij hun leven
leiden. Van hun omgeving, stad of
dorp, resteert vaak alleen maar puin.
Hun huis, de plek waar zij tot dan toe
veilig zijn geweest, is kapot. Wij kunnen er ons nu, tijdens de oorlog die
woedt in Oekraïne, iets bij voorstellen.
Wij hebben de afgrijselijke beelden
gezien op tv.
"De herinnerde soldaat" gaat over de
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog heeft in WestEuropa ook een zeer verwoestende
uitwerking gehad.
Het verhaal begint in Kortrijk, België.
De oorlog is sinds vier jaar voorbij en
we bevinden ons in een kliniek voor
geestelijk gestoorden. Daar verschijnt
op een dag een vrouw die in een van
de patiënten, Noen Merckem, haar
man herkent. De naam is hem gegeven
in het gesticht, naar de plaatsnaam en
de tijd dat hij gevonden is. Hij was niet
gewond maar wel totaal verward. Zijn
naam wist hij niet, hij had totaal geen
herinnering aan zijn verleden.
De vrouw die zich in de kliniek meldt is
Julienne Coppens, de patiënt duidt zij
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Anjet Daanje heeft hier op bijzonder
knappe en boeiende wijze een verhaal
verteld over wat oorlog in mensenlevens kan aanrichten.
In mei van dit jaar is een nieuwe roman
van Daanje verschenen. Zij heeft een
prachtige stijl. Ondanks het totaal andere thema ben ik heel benieuwd naar
dit boek van een bijzondere schrijfster.
Trees Schermij, 15 september 2022
Reageren:
veldpost@pvge-veldhoven.nl

Amand went langzaam aan zijn leven
met Julienne, zij is erg liefdevol en leert
hem het werk in de fotostudio. Hij heeft
dat voor de oorlog zelf gedaan, maar
heeft daar dus geen herinnering aan.
Sinds zijn vertrek naar de oorlog heeft
Julienne het werk in de fotowinkel
voortgezet. Ze komt op het idee oorlogsweduwen te fotograferen met
Amand in soldatentenue naast de weduwe. Dat is een gouden greep en
zakelijk hebben Julienne en Amand er
groot succes mee.
Na een onwennige beginsituatie wordt
hun vertrouwensband sterker en leven
ze hun leven in redelijke harmonie.
Julienne vertelt hem bij herhaling en
heel rustig beetje bij beetje over hun
gezamenlijke leven van voor de oorlog.
Hun liefde is hecht en ze maken zelfs
plezier met elkaar. Toch slaat af en toe
de achterdocht toe bij Amand: hoe kan
hij er zeker van zijn dat zijn vrouw de
waarheid vertelt? Bij tijden leiden zijn
angstvisioenen tot aanvallen van
waanzin.
Julienne voelt de argwaan bij Amand
en dat maakt haar ongelukkig. Toch
houdt ze dapper stand, ze gelooft er
heilig in dat het goedkomt met haar
huwelijk.
Het hele verhaal wordt verteld vanuit
Amand. We zien door zijn ogen dat hij
en Julienne steeds om elkaar heen
draaien en punten van houvast en
zekerheid zoeken. Bepaalde elementen uit hun verleden komen bij herhaling in het verhaal terug, waardoor het
voor de lezer soms twijfelachtig is wat
de precieze waarheid is.

Anjet Daanje
Anjet Daanje (pseudoniem van
Anjet den Boer) studeerde wiskunde aan de Universiteit Utrecht.
Zij behaalde in 1991 haar doctoraal.
Tijdens haar studie, toen zij 21 jaar
was, schreef zij de eerste versie
van Pianomuziek in de regen, haar
eerste roman, die in 1993 werd
gepubliceerd. Bij haar volgende
roman, De blinde fotograaf, nam zij
als schrijversnaam Daanje aan, de
achternaam van haar moeder,
waaronder zij sindsdien publiceert.
Anjet Daanje schrijft naast proza
ook professioneel filmscenario's.
De Veldpost

Fotoclub De Fotoschouw

Dementiecafe

Tijdens de Coronaperiode bestond onze fotoclub De FotoSchouw 40 jaar en nu het weer kan en mag vieren we deze
mijlpaal in het weekend van 15 en 16 oktober met een bijzondere expositie. Het thema van de expositie is natuurlijk
‘40’.
Ook het beste vrije werk van de 30 leden van de club zal
dat weekend te zien zijn.
Het belooft een verrassende jubileumexpositie op hoog
niveau te worden.

Het Dementiecafé is bedoeld voor u, met het ziektebeeld
dementie, uw familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers,
professionals en andere geïnteresseerden.

De expositie vindt plaats op zaterdag 15 (12:00-17:00 uur)
en zondag 16 oktober (12:00-16:00 uur)
Gemeenschapshuis Genderdal, Boccherinilaan 6 in
Eindhoven.
Gratis entree en gratis parkeren.

Dinsdag 8 november: MMC Veldhoven - Neurologie
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende begrippen.
Wanneer spreken we nu van vergeetachtigheid en wanneer
van dementie? Welke vormen van ziektebeelden onderscheiden we en hoe verlopen de verschillende processen?
Wat betekent het krijgen van de ziekte dementie voor de
patiënt en zijn naaste omgeving?
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00uur. Het programma start om
19.30uur en eindigt om 21.30uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Toegang is gratis.
Waar?
Restaurant de Berkt, Wilgeman 1
5507 LG Veldhoven
Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 12.00uur contact opnemen met SWOVE: Hannie Bergmans
of Patricia Kohlen
040-2540066 of per e-mail info@swove.nl

Bestuurleden PVGE

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

Reizen

Marije Jansen

06-22482697

Bestuurslid
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
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Inschrijformulier Dagreizen
Bestemming / datum

Beeld en Geluid

28-10-2022

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Lidnummer
Naam
Roepnaam
Telefoon | mobiel
Thuisblijver Tel | Mob
Kom je met een
rollator?
Dieet en andere
wensen
Inschrijving
Tot uiterlijk 5-10-2022
Kosten
Kosten € 85,00 per persoon en dient binnen één week na inschrijving te zijn
overgeboekt op onderstaande rekening.
Betaling
NL34RABO 0138 3237 71 ten name van Seniorenvereniging PVGE Veldhoven,
onder vermelding van “Beeld en Geluid”, jullie namen en lidnummer(s).
Formulier opsturen naar Jos Sanders, De Verver 59, 5506 BJ Veldhoven,
of (bij voorkeur) inschrijven via onze site https://www.pvge.nl/veldhoven/reizen/

Inschrijformulier Dagreizen
Bestemming / datum

Holiday on Ice

6-01-2023

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Lidnummer
Naam
Roepnaam
Telefoon | mobiel
Thuisblijver Tel | Mob
Kom je met een
rollator?
Dieet en andere
wensen
Inschrijving
Tot uiterlijk 14-10-2022
Kosten
Kosten € 90,00 per persoon en dient binnen één week na inschrijving te zijn
overgeboekt op onderstaande rekening.
Betaling
NL34RABO 0138 3237 71 ten name van Seniorenvereniging PVGE Veldhoven,
onder vermelding van “Holiday on Ice”, jullie namen en lidnummer(s).
Formulier opsturen naar Jos Sanders, De Verver 59, 5506 BJ Veldhoven,
of (bij voorkeur) inschrijven via onze site https://www.pvge.nl/veldhoven/reizen/

