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Voor ons ligt weer een krakend vers jaar.
 
Voor onze vereniging ook een kroonjaar omdat de PVGE
dit jaar 75 jaar bestaat.
Overal is men al koortsachtig bezig om hiervan een onver-
getelijke gebeurtenis te maken voor heel Eindhoven en
omstreken waar de PVGE actief is.
We zullen jullie op de hoogte houden van wat er zoal op
stapel staat.
Iedereen die hier een positief steentje aan denkt te kunnen
bijdragen wordt met klem gevraagd dit kenbaar te maken
aan het bestuur. Ook amateur muzikanten (waar ik er een
van ben) wordt gevraagd zich te melden om een groots
PVGE-orkest te vormen om de sterren van de hemel te
spelen op die feestdag.
 
De voorplaat is weer geleverd door onze fotoclub (deel van
de computerclub) die hun prachtige foto's regelmatig instu-
ren om de Veldpost te verfraaien.
 
Verder hoopt de redactie ook dit jaar weer een aantal
waardevolle, lezenswaardige en informatieve Veldposten
te kunnen maken.
 
We verwelkomen daarbij een kersvers aspirant redactielid,
Ben Kumeling, die ons komt versterken.
 
Kortom, laten we er samen een flitsend jubileumjaar van
maken.
 
namens de redactie,
Gert Boogerd
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Een nieuw jaar, 2023, is ingeluid.
We hebben daarbij een jaar achter
ons gelaten dat begon met grote
beperkingen in onze bewegingsvrij-
heid en eindigde in een situatie
waarin weer alles mogelijk is. Als ik
dit schrijf hebben we net weer (na
2 jaar) een levendige en drukbe-
zochte nieuwjaarsreceptie gehou-

den, met champagne en oliebollen. Omdat het weer kon!
 
Er verandert wel het een en ander dit jaar. Zo is deze maand
de laatste Schouw in de brievenbus gevallen. Er zal niet
meer centraal een papieren versie verschijnen. De website
en een digitale Nieuwsbrief zullen de plaats hiervan inne-
men en natuurlijk zal onze Veldpost een belangrijke rol
hierin gaan vervullen. Belangrijk is dat de algemene infor-
matie beschikbaar blijft (wonen/zorg, belasting, pensioe-
nen, ledenvoordelen etc.) en dat we op de hoogte blijven
van wat er in de andere PVGE verenigingen speelt. Die
uitdaging gaan we aan.
 
In het Eindhovens Dagblad kon je lezen dat de PVGE-Gel-
drop/Mierlo/Heeze/Leende opgehouden is te bestaan. De
reden was dat er geen mensen bereid waren om in het
bestuur plaats te nemen en zonder bestuur heeft een ver-
eniging geen bestaansrecht. Heel jammer want er waren
850 leden bij betrokken met meerdere clubs. Maar dit geeft
ook aan dat we alert moeten blijven want hieruit blijkt maar
weer eens hoe snel een situatie kan veranderen. Belangrijk
is om te beseffen dat we samen de verantwoordelijkheid
voor onze vereniging dragen. Uit het artikel zou je kunnen
lezen dat er meer PVGE’s op omvallen staan. Dat is zeker
niet voor onze Veldhovense PVGE het geval. Wij hebben
een functionerend bestuur en 110 actieve vrijwilligers, maar
het is in ieders belang om dat ook zo te houden en er dus
voortdurend aandacht voor te hebben.    
 
Het komende jaar staat in het teken van het 75-jarig jubile-
um van de PVGE. Dit gaan we groots vieren. Er worden
feestelijkheden gepland voor de hele PVGE, met daarnaast
een eigen viering hiervan in Veldhoven.
Voor onze eigen viering zoeken we vrijwilligers die met ons
meedenken over een invulling en daarna dit mee gaan
organiseren. We willen er een dag van maken die voor onze
leden veel vertier geeft en tevens de Veldhovense gemeen-
schap toont dat er een PVGE bestaat en tot wat die in staat
is. Wie helpt er mee? Ook zoeken we muzikanten die een
orkest gaan vormen dat bij deze gelegenheid optreedt. Wie
doet er mee? Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben
zich al enkele mensen gemeld.
 
Uit onze leden kwamen de volgende suggesties voor nieuw
op te richten clubs: darten en poolbiljart. Wie heeft interes-
se? En wie wil hierbij het voortouw nemen? Laat maar
weten.
 
Tenslotte: in deze Veldpost staan ook de aankondiging en
agenda van onze Algemene Ledenvergadering die gehou-
den wordt op donderdag 23 maart om 14.00 uur in De Ligt.
Naast de verplichte agendapunten staan er ook twee va-

                  Voorlopige Agenda

Algemene Ledenvergadering PVGE Veldhoven 
 
 
Datum:    23 maart 2023
Locatie:   De Ligt, Ligt 157, Veldhoven
Aanvang:14:00 uur
 
 
► Opening
► Ingekomen stukken en mededelingen:

•   Verslag van de Algemene Ledenvergadering van
17 maart 2022

•   Jaarverslag 2022
•   Financieel verslag 2022 en balans 31 december 2022
•   Verslag kascontrolecommissie
•   Benoeming kascontrolecommissie 2023
•   Verkiezing bestuusleden.
•   Beleidsplan en werkplan 2023
•   WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
•   Begroting 2023
•   75 jarig jubileum PVGE
•   Rondvraag en sluiting

 
► Voetnoten:

•   De hierboven genoemde stukken (met uitzondering
van de financiële stukken) zullen voorafgaand aan de
vergadering op de website gepubliceerd worden.
De financiële stukken worden tijdens de Ledenverga-
dering verspreid.

•   De termijn van het bestuurslid John Rooijakkers loopt
af en het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoe-
men.

•   Daarnaast stelt het bestuur voor om Hans Fleskens
te benoemen tot bestuurslid.

•   Er is nog een vacature voor een 7e bestuurslid.
 

•   Leden kunnen kandidaten stellen voor de vrijgekomen
functie(s). Namen van kandidaten moeten in dat geval
tenminste één week vóór de datum van de Algemene
Ledenvergadering bij het secretariaat van PVGE
Veldhoven worden ingediend,voorzien van de beno-
digde handtekeningen en een bereidverklaring van de
betrokken kandidaat. Indien nodig zal er tijdens de
vergadering een verkiezingscommissie worden sa-
mengesteld.

catures gemeld voor het bestuur. Voor één post is er een
kandidaat, maar we zoeken nog iemand die de belangen
van ons, senioren, behartigt zowel binnen onze vereniging
als daar buiten in de seniorenraad. Voor informatie hierover
kun je bij mij terecht.  
Ik wens iedereen een gezond en actief 2023
 
Wiel Berden   
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Wisseling van de wacht
 
Na 18 jaar de tafeltennisclub geleid te
hebben vond Andries Smaal de jaar-
wisseling een mooi moment om de club
van coach te laten wisselen.
 

In 2004 hing, door het onverwacht
overlijden van de toenmalige coach,
het voortbestaan van de tafeltennis-
club aan een zijden draadje. Met de
nodige druk vanuit het bestuur heeft
Andries toen de taak van coach op zich
genomen en het voortbestaan van de
club verzekerd.
 
In de tijd van de Corona-crisis is onder
zijn leiding de club verhuisd van de
knusse zaal met 3 krakkemikkige tafels
in ’t Tweespan naar de professionele
accommodatie van de Tafel Tennis
Vereniging Veldhoven (TTVV) aan de
Burgemeester van Hoofflaan. Daar
stonden maar liefst 8 wedstrijdtafels.
Daardoor kon de wachtlijst worden
opgeheven en was het ook weer mo-
gelijk nieuwe leden te verwelkomen.
 
Onder het genot van koffie, thee en
heerlijke oliebollen kreeg Andries op
de laatste bijeenkomst van het afgelo-
pen jaar 2022 als blijk van waardering
door de leden, de “GOUDEN PING-
PONGBAL” opgespeld.
 
Peter van den Boom is bereid gevon-
den de taak van coach op zich te
nemen.
 
Andries, namens de gehele tafelten-
nisclub, bedankt!

De maandelijkse PVGE soosmiddagen zijn bedoeld om gezellige contacten te
onderhouden en/of samen een spelletje te spelen.
Deze middagen werden tot de corona stop goed bezocht, maar na de herstart
in 2022 wil het maar niet op gang komen. Het bestuur vraagt zich wat hiervan
de oorzaak zou kunnen zijn.
 
Is er na corona nog steeds angst om in groepen samen te komen? Is het tijdstip
van de soosmiddagen (maandag van 14:00 – 16:00 uur) minder gunstig? Moet
de invulling van de middag worden aangepast?
 
Wij willen daarom graag van jullie weten
of er nog steeds behoefte is aan een soosmiddag
en welke vorm daaraan gegeven zou moeten worden.
Bijvoorbeeld:
- Soosmiddag een keer per maand
  of elke week?
- Ochtend of middag?
- Welke dag van de week?
 
Alle ideeën en input zijn welkom ,
via 040 2535618
of e-mail: secretaris@pvge-veldhoven.nl
 
Ben van den Berg

Winnaars kruiswoordraadsel
 
Oplossing is:  Senior
 
Winnaars:

•   Ben Kumeling
•   Carin van Oers
•   Catelijne Prinsen
•   Erik Ophoff

 
Einde
Dit was de laatste puzzel in de Veldpost.
Dank je wel voor jullie leuke, fantasievolle en originele inzendingen.
 
Toevoeging
Een winnaar heeft nog geen prijs ontvangen.
Graag even bellen naar 040-2300995
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VELDHOVEN

Rapportstraat 10A

5504 BP Veldhoven

T: 040 – 253 80 40 (kies 3)

E: fysio@cardo.nl

WAALRE

van Dijklaan 3

5581 WG Waalre

T: 040 – 253 80 40 (kies 3)

E: fysio@cardo.nl

Cardo Healthcare is lid van Fysio visie

cardohealthcare.nl

UW GEZONDHEID 

IS ONZE PASSIE!

g    Shockwave behandeling: spier-pees specialisten,  

behandeling van chronische peesklachten in de  

schouder, knie, heup en voet.  

Kijk op veldhovenshockwave.nlg    Specialistische COVID en COPD revalidatie.g    Post operatieve revalidatie na een kunst-knie  

of kunst-heup.

WIJ ZIJN SPECIALISTEN IN DE VOLGENDE 

BEHANDELMETHODEN:

FYSIOTHERAPIE          ERGOTHERAPIE          PODOTHERAPIE         PSYCHOLOGIE
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Belastingjaar 2022
 
Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn er
in onze vereniging ook nu weer vrijwilligers beschikbaar.
In de meeste gevallen zijn zij bereid daarvoor om aan huis
te komen. Deze hulp is bedoeld voor leden van onze vere-
niging met een jaarinkomen van maximaal € 37.000 voor
alleenstaanden en van € 55.000 voor gehuwden of samen-
wonenden.
Verder moet het gaan om eenvoudige aangiften. De kosten
bedragen € 12,00 te betalen aan de invulhulp.
 
Als je van deze hulp gebruik wilt maken dan kun je dat, liefst
vóór 15 februari 2023, laten weten, door het invullen van
het formulier op onze site. Eventueel kun je een email
sturen naar belastingservice@pvge-veldhoven.nl of bellen
naar de contactpersoon.
 
Als je van deze hulp gebruik gaat maken, wil je dan alle
relevante stukken van 2022 klaar hebben liggen, zoals:
 

•   inkomensgegevens (jaaropgaven van de SVB
pensioenfondsen, lijfrenten, etc.)

•   de jaaropgave van uw hypotheekverstrekker
•   de WOZ-beschikking van de Gemeente
•   de afschriften van bankrekeningen
•   nota’s van medicijnen en/of bijzondere uitgaven

voor ziektekosten
•   bewijsstukken van gedane giften
•   correspondentie belastingdienst van 2022

 
Ook als je al eerder van deze service gebruik maakte graag
opnieuw aan melden.

Contactpersoon:
Monique Vervest
Pastorielaan 39
5504 CN  Veldhoven
tel. 040-2530962
belastingservice@pvge-veldhoven.nl

SAMEN UIT ETEN IN 2023

Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE.
De kosten zijn € 17,50 per persoon.
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen rekening
(extra).

Aanvang 17.30 uur
Eén week van te voren opgeven bij:

•   Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418
•   Gerrie Berden : 2536700 / 06-40326757

 
Graag bij aanmelding doorgeven of je kiest voor vis of vlees!
 
Data en plaatsen voor 2023:

•   dinsdag      10 jan  Crème de la Crème,  Meiveld 164
•   donderdag 16 feb  SoWieSo,  Lange Kruisweg 66
•   dinsdag      14 mrt  Dorpsgenot,  Toterfout 1
•   donderdag 13 apr  De  Kers,   Zandoerlseweg 4
•   dinsdag      16 mei De Wok,   Heuvel 15a
•   donderdag 15 jun  Sowieso,   Lange Kruisweg 66
•   dinsdag      11 jul   Crème de la Crème,   Meiveld 164

►ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET
   DEELNEMEN: dus altijd aanmelden

►BIJ VERHINDERING ALTIJD EVEN BELLEN A.U.B.
naar bovenstaande personen

ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT
VELDHOVEN ZIJN WELKOM !!

Na 7 jaar lang bezoeken aan de oudere leden van PVGE--
Veldhoven heeft Betty Govaarts te kennen gegeven daar-
mee te gaan stoppen.
 
Op een warme wijze maakte ze contact met de 85 plussers
onder ons.

Als groep bezoeksters gaan wij  haar missen met haar
heldere kijk op het leven en haar
kameraadschap.
 
Betty, hartelijk dank voor jouw inzet.
 
Betsy van den Boom
coördinator Ouderen-Ziekenbezoek Foto: Herman van Kollenburg,

fotoclub PVGE
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Het was geweldig om op 18 december
2022,  na twee jaar stilte, weer ons
Kerstconcert in de Ligt te mogen
geven.
We kunnen dan ook heel tevreden en
zelfs met trots terugzien op een sfeer-
vol en goed bezocht optreden.
 
Naast ons repertoire zong een van
onze bassen, Huub Bukkems, het
welbekende lied Ave Maria en Carla
Verweij liet horen dat zij, behalve zin-
gen bij de sopranen, ook geweldig kan
declameren waarbij zij het gedicht “De
Herbergier” van Nel Benschop voorlas.
 
En niet te vergeten de twee jeugdige
pianisten Maxwell Young die “Jingle
Bells” vrolijk liet klinken en Scott Young
met zijn  “O dennenboom” een verte-
derende blik op de gezichten van de
aanwezige toehoorders toverde. Bo-
vendien speelden zij gebroederlijk een
quatre mains genaamd “Galop”. Onze
pianiste Suzanne Spanjaard kan dan
ook trots zijn op haar pupillen.

Maar ook onze dirigent Cor Jolie had
de puntjes op de i weten te zetten om
ons Koor Ligtklanken zo ver klaar ge-
stoomd te krijgen dat alle aanwezigen
konden genieten van dit Kerstconcert.
Met dank aan de fotograaf die geheel
belangeloos een prachtige reportage
maakte waarvan bijgaande foto's een
bewijs zijn.
 
Kortom bij het lezen van dit verslag
moeten de stembanden bij een aantal
mensen waarschijnlijk gaan kriebelen
om aan te sluiten bij dit gezellige koor.
Dat kan door contact op te nemen met
onze voorzitter:
Els Cuppen tel. 040 2301999.

 
Twijfel je nog, kom dan gerust even
luisteren bij onze repetities die elke
maandagmiddag in de Ligt plaatsvin-
den van 13.45 uur tot 16.00 uur waar-
bij een half uurtje pauze wordt gehou-
den met koffie en thee. Wij hopen bij
ons concert op 25 juni 2023 iedereen
weer terug te zien in de Ligt. Neem
zoveel vrienden en kennissen mee als
je wilt.
 
Rietje Verheggen
PR Koor Ligtklanken

foto's: Rico Coolen
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Oorlog is iets afschuwelijks, daar zal
iedereen het over eens zijn. Maar
oorlog bestaat erg genoeg nu eenmaal
en heeft een enorme impact op het
leven van ieder mens die zoiets mee-
maakt. Dat maakt oorlog tot een heel
vaak terugkerend thema in boeken.
Het boek dat ik hier beschrijf, gaat niet
van meet af aan over de oorlog.
Toch hangt ‘oorlog’ als een zwaard van
Damocles boven dit boek, al vanaf de
eerste bladzijden. Dat komt door de tijd
en het land waarin het zich afspeelt.
De Effingers is een familiekroniek die
vele decennia bestrijkt.
Gabriele Tergit is het pseudoniem van
Elise Hirschmann (1894-1982).
We zijn in Berlijn, we schrijven 1880.
Een rijke bankier, Emmanuel Oppner,
koopt een villa voor zijn vrouw Selma
en hun vier kinderen. Dit huis vormt
een centrale plek in deze omvangrijke
roman over drie moderne Joodse fa-
milies in die stad. We volgen die fami-
lies tot 1942, er is een epiloog die tot
1948 gaat. Tergit, journaliste en schrijf-
ster, kende die wereld van binnenuit,
omdat zij zelf uit zo’n familie kwam.
Een wereld die verdwenen is en waar-
van we allemaal weten waar die door-
heen is gegaan, vooral dáár, vooral
tóén. En omdat Tergit rechtbankver-
slaggeefster was, was zij ook heel
goed op de hoogte van de sociale
verschillen van de bevolking: zij zag de
armoede bij wijze van spreken dage-
lijks voorbij trekken in het gerechtsge-
bouw. Ook was zij vanuit die positie
getuige van het opkomend nationaal-
socialisme.

Berlijn,1880: het was een optimisti-
sche tijd, de wereld zinderde van voor-
uitgang en vertrouwen in de toekomst.
In de Bendlerstrasse werd de zojuist
betrokken woning van de Oppners
grondig verbouwd tot een moderne
villa, voorzien van de meest moderne
uitvindingen. Door alle beschreven
details krijgt de lezer veel informatie
over de heersende smaak en allerlei
noviteiten, zoals het watercloset, dat
overgewaaid is uit Engeland. Tergit
beschrijft op meeslepende wijze de
meest uiteenlopende zaken, zoals het
steenkolenvervoer over de wereld-
zeeën, de wijnen die bij de foie gras
aux truffes geschonken worden, de
voorbereidingen van een theatervoor-
stelling in de stad, verscheidene we-
tenschappelijke vindingen, de ontwik-
keling van de benzinemotor, de op-
komst van de vrouwenbeweging. Ook
zijn er veel passages die zich afspelen
in de trein, de tram of de bus, waarbij
de groeiende wereldstad Berlijn zicht-
baar wordt.
De bankiersfamilie wordt via huwelij-
ken verbonden met een horlogema-
kersfamilie, de Effingers, uit (het fictie-
ve) Kragsheim. Twee zonen uit dat
gezin trouwen met twee dochters van
de Oppners. We volgen de gezinnen
die hieruit ontstaan van Karl (Effinger)
en Annette (Oppner) en zijn broer Paul
en Annettes zus Klärchen op de voet
en krijgen allerlei familiewederwaar-
digheden minutieus te horen (lezen).
De stamboom in het begin van het
boek is hierbij een handig hulpmiddel.
Tergit is een fantastisch vertelster en
voorziet de lezer op een zeer onder-
houdende manier van een stuk grootse
en tegelijk dieptreurige Duitse geschie-
denis.
Dit boek is verschenen in 1950 en dat
bleek geen erg gelukkig moment voor
een uitgebreide roman waarin rijke
Joodse families figureerden. Het kreeg
weinig aandacht, het hoofd van de
meeste Duitsers stond niet naar de
ellende van Joodse families. Begrijpe-
lijk, wellicht.
Dat er in 1978, vier jaar voor haar
overlijden, een heruitgave verscheen
was voor Tergit heel verheugend.
Pas in 2020 is deze magistrale roman
in het Nederlands verschenen. Het is
jammer dat Tergits oeuvre zo klein is,
ik had wel meer van haar willen lezen...
 
Trees Schermij.

Tergit werd geboren in een welge-
steld Joods fabrikantengezin. Ze
studeerde geschiedenis en filosofie
aan de universiteiten van Berlijn,
München, Heidelberg en Frankfurt
am Main en promoveerde in 1923 op
een proefschrift over de natuurwe-
tenschapper en democratische poli-
ticus Carl Vogt. Na haar studies
richtte ze zich uiteindelijk toch weer
op de journalistiek. Van 1924 tot
1933 werkte ze als rechtbankver-
slaggeefster voor meerdere Berlijn-
se kranten, waarbij ze zich sociaal--
kritisch opstelde ten opzichte van de
rechterlijke macht. Ook droeg ze
regelmatig bij aan het anti-facisti-
sche weekblad Die Weltbühne.
Na de machtsovername door de
nazi's in 1933 week Tergit uit naar
Palestina via Tsjecho-Slowakije,
waarover ze een nooit uitgegeven
negatief-kritisch boek schreef
("ik heb een journalistiek boek over
Palestina geschreven, meer contra
dan pro", schreef ze later aan haar
uitgever: "ik kan geen enkele vorm
van nationalisme uitstaan"). Vanaf
1938 zou ze zich met haar man en
zoon definitief in Londen vestigen.
Van 1957 tot 1981 was ze secretaris
van de Duitstalige afdeling van PEN
International.
 
Tergit overleed in 1982 op 88-jarige
leeftijd. In Berlijn, nabij de Potsdamer
Platz, werd in 1998 een promenade
naar haar genoemd.

 

        Gabriele Tergit  
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Dinsdag 13 december
was ik onderweg naar
Helmond toen ik ge-
beld werd door de
coach van Kookclub de
Veldkost. Terwijl ik op
de A67 tussen een
tweetal vrachtwagens
een rustig plekje kon vinden om de
oproep te beantwoorden, bleek er die
avond een plaatsje vrijgekomen te zijn
bij de tweede groep van de Kookclub.
 
Aangezien ik van lekker eten houd,
nam ik de uitnodiging graag aan.
Ondanks het feit dat onze dochter
chef-kok is in een restaurant, heeft
onze lieveheer mij gepasseerd bij het
uitreiken van kooktalenten. Kookerva-
ring heb ik niet. Alhoewel ik moet be-
kennen dat ik beter kan afwassen dan
dat ik een maaltijd kan voorbereiden,
ben ik gek op uitdagingen. De afspraak
was dat ik me om 17:00 uur zou melden
bij de keuken van DOE, het Democra-
tisch Onderwijs Eindhoven in Zeelst.

 
Ik was deze avond mooi op tijd. Onze
gastheer Fred was reeds aanwezig en
had alle ingrediënten keurig in vier
dozen verdeeld voor de verschillende
kookgroepjes. Ook een aantal flessen
met zogenaamde ‘Dutch Courage’
stonden naast de glazen opgesteld.
Waarschijnlijk bedoeld om de avond
feestelijk te laten verlopen en de drem-
pel voor sommige ‘koks’ te verlagen in
het aangaan van deze uitdaging.
 
Het menu, met de instructies, was
keurig uitgeprint en bestond deze
avond uit: Gevulde avocado, Zalm--
courgettesoep, Eendenboutjes met
appel en bockbier, Spruitjesstoof met
paddenstoelen en TiraMonChou. Een
rode of witte wijn maakte alles com-
pleet.

 
De kennismaking met groep II van de
Kookclub Veldkost was veelbelovend.
Aardige en spontane mensen die qua
instelling goed waren gemotiveerd om
van deze avond een succes te maken.
Men zou mij wel meeslepen in het
proces en indien nodig corrigerend
optreden. Wij waren verdeeld in vier
groepen van vier ‘koks’ met elke groep
de opdracht om in teamverband de-
zelfde kerstmaaltijd te koken. Alhoewel
er onderhuids een competitiegevoel
aanwezig was, werd ik verrast door de
bereidheid van de deelnemer om an-
dere groepen bij te staan in tijden van
‘nood’. Ik nam aan dat alle hulp een
positieve intentie had. Dit alles, onder
de uitstekende regie van ‘master chef’
Fred.
 
Ik werd ingedeeld in een groepje be-
staande uit Tonny, Harrie en Mathijs.
Duidelijk was dat ik de ruimte en de
keuze kreeg datgene te doen waarvan
ik dacht dat het minste kwaad kon.
Er werd begonnen met het nagerecht
omdat deze nog een uur of twee in de
koeling moest staan. Het tussendoor
proeven bleek deel uit te maken van
het ritueel van deze avond. Ik kreeg de
indruk dat dit een van de vele voorde-
len is van het kok zijn.
 
De regisseur moest af en toe bijsturen
om te zorgen dat de ‘koks’ volgens het
plan aan de slag gingen. Ook de tijd
werd keurig in de gaten gehouden
waarbij de glazen continu werden bij-
getankt. De sfeer was uitstekend en
naarmate de avond vorderde begon
het proces steeds vloeiender te verlo-
pen en bleken de deelnemers uitste-
kend in staat om buiten het eigen
groepje anderen bij te staan als bijvoor-
beeld de eendenboutjes onvoldoende
bruin werden of de spruitjesstoof on-
voldoende gaar bleek te zijn.
 
Tussendoor gingen we allen aan tafel
om de soep te nuttigen en na deze

smakelijke kennismaking het hoofdge-
recht verder af te werken. Na de vele
inspanningen waren na half acht de
resterende gerechten klaar en het sein
werd gegeven om aan tafel te gaan en
onze producten aan een kritische keu-
ring te onderwerpen. We waren er na
de enorme voorbereiding helemaal
klaar voor.
 
Aan de opmerkingen en de sfeer te
merken was het hoofdgerecht zeer
geslaagd. Voor zover ik kon zien ein-
digde er heel weinig in de restbak.
Gelukkig had ik nog wat ruimte over-
gelaten voor het nagerecht. Er werd
met veel spanning uitgekeken naar de
taart zoals deze uit de koeling zou
komen. Alhoewel niet alle taarten een
rechte rug hadden overgehouden,
smaakte deze uitstekend. Om je vin-
gers bij af te likken. Het kerstdiner werd
afgesloten door Arno die namens de
leden van de twee kookclubs Fred
bedankte met een fles ‘antivries’.
Zoals gewoonlijk werd de avond afge-
sloten met de afwas en het opruimen
van de pannen en de overige hulpmid-
delen.
 
Mocht je in de toekomst nog een be-
roep willen doen op je eigen latente
kookeigenschappen, dan biedt de
Veldkost, met aan het hoofd een en-
thousiaste Coach en een gezellige
entourage, een uitstekend platform
voor veel plezier om tot lekkere en
leuke resultaten te komen.
Krijg je ook de kriebels? Neem dan
contact op met de coach Fred, telefoon
040-254 24 01.
 
Een enthousiaste gast, Hans.

11Feb 2023-jaargang 36, Editie 1



Vrijwilligers in het zonnetje gezet
 
Vrijwilligers bij de vereniging PVGE
Veldhoven maken deel uit van het
‘Vermogen’ van de vereniging. Zon-
der dit vermogen heeft een vereni-
ging in het bijzonder geen bestaans-
recht.
 
Het is daarom een goede gewoonte
geworden dat deze groep vrijwilli-
gers al jaren via het bestuur, en
namens alle leden van de PVGE
Veldhoven, een attentie ontvangen
aan het einde van het verenigings-
jaar. In december werd er een dag
gepland waarop deze groep werd
uitgenodigd om een attentie in ont-
vangst te nemen.

 
Met COVID-19 kon deze jaarlijkse bij-
eenkomst helaas niet plaatsvinden en
zijn de attenties de afgelopen jaren in
gepaste vorm rondgebracht of in de
brievenbus beland. Het was daarom
een uitdaging om voor het verenigings-
jaar 2022, weer in december (donder-
dag 1 december) een speciale bijeen-
komst te beleggen om elkaar weer te
ontmoeten en het jaar op gepaste wijze
af te sluiten.
 
De uitnodiging is via de Email verspreid
aan een honderdtal vrijwilligers met het
verzoek om voor een bepaalde datum
te reageren. Dit was nodig in verband
met een attractie die was gereserveerd
voor deze bijeenkomst.
 
Op de dag na de sluitingsdatum bleek
dat er ca 20% niet aanwezig kon zijn,
ca 25% de Email niet had geopend en
ca 25% niet had gereageerd.

Onvoldoende om deze dag, in deze
vorm, door te laten gaan.
 
Het bestuur heeft toen samen met de
Evenementen Commissie een alterna-
tief bedacht: ophalen van de jaarlijkse
attentie op vrijdag 16 december vanaf
15:00 uur, met de optie dat men de
attentie voor anderen ook kon ophalen.
Zo besproken, zo gedaan.
 
Deze 'afhaaldag’ bleek een succes te
zijn. Het werd geen kort bezoek in de
Ligt. De meerderheid (ca 70 vrijwilli-
gers) bleef nog even hangen en maak-
te gretig gebruik van de warme soep
en het worstenbroodje. Ook de spiritu-
aliteit werd natuurlijk niet vergeten.
 
Het werd een groot succes. Het was
erg gezellig en de banden onderling
werden nog eens verstevigd.
Namens het bestuur bedankte John
Rooijakkers de aanwezigen voor hun
inzet tijdens het afgelopen vereni-
gingsjaar. Al met al, voor herhaling
vatbaar.
 
Als vereniging mogen wij blij zijn met
een dergelijk leger aan vrijwilligers.
Een groep leden die blijkbaar precies
kan inschatten wat de wensen van de
leden zijn en die in staat zijn de ver-
taalslag te maken naar een formule
voor een gezellige en uitdagende
clubactiviteit. Chapeau!
 
Tot slot wil het bestuur hierbij onze
vrijwilligers bedanken voor de jaarlijk-
se bijdrage.
Zonder deze inzet kunnen wij tezamen
niet als vereniging bestaan.
 
Het bestuur

 
 
Inmiddels is de tweede editie uitgeko-
men met veel nieuws over o.a. de
woonvisie, het seniorenpanel en de
bibliotheek.
 
Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief
door een mailtje te sturen naar :
secretaris@seniorenraadveldhoven.nl
 

De Seniorenraad is een overkoepe-
lend belangenbehartigingsorgaan voor
alle senioren in Veldhoven. Het is een
samenwerkingsverband tussen
Gemeente, welzijnsorganisaties
(SWOVE, Cordaad), de besturen van
PVGE Veldhoven en KBO en nog wat
maatschappelijke organisaties
(o.a. Zonnebloem Veldhoven, Nieuwe
Levenskracht en de Bibliotheek ) en
heeft als doel de belangen van senio-
ren te behartigen waar maar mogelijk.
 
Sinds kort heeft de Seniorenraad een
erg fraai vormgegeven nieuwsbrief:
 

A5 ringbandmappen
 
Doordat de rubriek Naslagbladen/mid-
denrubrieken in de Veldpost enkele
edities geleden is gestopt zijn er nog
een flink aantal (30 st.) groene A5
ringbandmappen met tabbladen over.
 
Het zou zonde zijn deze mappen te
moeten weggooien dus zou het prach-
tig zijn als één van onze clubs hier nog
een mooie bestemming voor kan vin-
den.
 
Ze zijn helemaal gratis af te halen op
Helleberg 27 met vermelding van de
PVGE-Club waarvoor ze bestemd zijn.
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Bestemming : Ierland, Templeglantine
Vertrekdatum : 2 juni 2023, circa 10:30 uur
Terugkomst : 14 juni 2023, circa 20:30 uur
Uiterste inschrijfdatum : 26 februari 2023

Dertiendaagse rondreis door Ierland
 

 
Prijzen:
 
€ 1540.- per persoon op basis van een 2-persoonskamer;  -
minimaal 35 deelnemers zijn dan  vereist om deze reis
doorgang te laten vinden. Bij meerdere deelnemers, tot
maximaal 50, wordt de prijs lager.
Na sluiting van de inschrijvingsdatum wordt de definitieve
prijs doorgegeven.
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 320.-.
 
Ierland
 
De Republiek Ierland (officieel: Re-
public of Ireland en in het Iers Po-
blacht Na h'Éireann of kortweg:
Éire), is een eiland en ligt westelijk
van Groot-Brittannië, het is onge-
veer twee keer zo groot als Neder-
land. Het eiland bestaat naast de Republiek Ierland ook uit
Noord-Ierland of Ulster dat behoort tot het Verenigd Konink-
rijk. Tussen Ierland en Groot-Brittannië ligt de Ierse Zee en
voor de rest wordt Ierland omgeven door de Atlantische
Oceaan.
 
Het centrale deel van Ierland heeft een golvend landschap
en wordt omringd door een rand van bergen en heuvels.
Dit deel van Ierland is bezaaid met meren en meertjes onder
meer Lough Corrib en Lough Neagh, het grootste meer van
Ierland en Groot-Brittannië samen. Het is ook het meest
vruchtbare gedeelte van het land. Tevens vindt men hier
de “bogs”, uitgestrekte veengebieden. Aan de oostkust
liggen duinen en de leegste en schoonste zandstranden
van Europa. De westkust is zeer grillig gevormd, met diepe
inhammen, hoge rotsen en loodrechte kliffen. De hoogste
“berg” van Ierland is de Carrantuohill in het westelijk gelegen
graafschap Kerry, en is ongeveer 1040 meter hoog.
 

Door het noorden loopt een brede gordel van kleine steile
heuvels, de “drumlins”. De langste rivier is de Shannon (370
km), die door het midden van Ierland loopt. De bekendste
eilanden van Ierland zijn de Aran-eilanden die gelegen zijn
in de Galway Bay aan de westkust. Door de vorm en
grootte van het eiland ligt geen enkel punt op het eiland
verder dan 100 kilometer van de zee af. 
 
Rondreis 13 dagen
Busreis Ierland met Dublin, Cliffs of Moher, Dingle, Killarney
& Ring of Kerry! 
Het land van mythen, legendes en groene heuvels. Van
hoge kliffen, indrukwekkende tuinen en eeuwenoude kas-
telen. Dat is Ierland. Tijdens deze busreis leert u de Ieren
kennen en geniet u van de ruige natuur en rijke geschiede-
nis. U bezoekt Dublin, gesticht door de Vikingen in 988 na
Christus. Drink een Guinness in de pub of bezoek het
centrum van de Ierse regering, het 700 jaar oude Dublin
Castle. Natuurlijk gaan we tijdens deze groepsreis ook naar
de wereldberoemde Cliffs of Moher, de hoogste klipkusten
van Europa. Deze busvakantie is een aaneenschakeling
van hoogtepunten, maar hetgeen u zeker bij zal blijven is
de tour over het schiereiland Kerry, de zogenaamde Ring
of Kerry. Deze droomreis van Maaskant zult u niet snel
vergeten. Stap aan boord van onze luxe comfort-class
touringcar en geniet van alles wat aan u voorbij trekt en de
prima verzorging in ons hotel in Templeglantine.  
 
Kijk voor het volledige programma op onze website.
 
Devon Inn & Middenklasse Hotels
 
Tijdens deze rondreis logeren we 4 nachten in het Devon
Inn Hotel, gelegen nabij het dorp Templeglantine tussen
Limerick en Tralee. Het hotel is gezellig ingericht en beschikt
over ruime kamers met douche en toilet, een gezellige
lounge en restaurant naar Iers model. Op verschillende
avonden per week is er entertainment in de vorm van live
muziek
 
Genoemde prijzen zijn inclusief:

•   Busreis per comfort-class Touringcar met toilet en
airconditioning

•   Deskundige chauffeur/reisleider
•   Excursieprogramma zoals genoemd in de omschrij-

ving
•   Verzorging van de chauffeur
•   Verblijf in hotels op basis van half-pension
•   Verblijf in 2-persoonskamers met bad/douche en toilet
•   Overtocht Hoek van Holland-Harwich v.v. per Stena

Line
•   Maaltijd aan boord van Stena Line op heenreis
•   Overtocht Holyhead-Dublin per Stena Line.
•   Overtocht Rosslare-Fishguard per Stena Line incl.

ontbijt
•   3-gangen afscheidsmaaltijd op de laatste dag in Ne-

derland
•   Administratiekosten.

                                                                    ...vervolg →

Ierland op z'n mooist
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Niet inbegrepen:
•   Uitgaven van persoonlijke aard
•   Reis- & ongevallenverzekering & Annuleringsverze-

kering
•   Niet genoemde excursies op verzoek van de Reis-

groep afhankelijk van tijd en plaats
 
De genoemde prijzen van de excursies zijn op basis van
de prijzen van 2022.
In april 2023 worden de nieuwe prijzen bekend. Het is
mogelijk dat hierdoor de prijs iets verhoogd moet worden.
 
Aandacht voor:
Een aantal excursies van deze reis zijn niet geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn. Rollators en/of scootmo-
bielen kunnen mee maar we raden dit zeer af.
De hoeveelheid lopen is gemiddeld, maar er zijn wel vaak
trappen en hoogteverschillen bij de diverse bezienswaar-
digheden.
 
Inschrijving: 
Inschrijving moet uiterlijk vóór 26 februari bij ons binnen zijn.
Het gebruikelijke inschrijfformulier in deze Veldpost wordt
niet meer geplaatst en inschrijving moet dus via de PVGE-
website: https://www.pvge.nl/veldhoven/rs-2023-06-reis-
ierland-beschrijving/
Scan deze QR-code om direkt naar de inschrijfpagina te
gaan.
 
Of bel voor meer informatie naar:
Marije Jansen tel. 06 22 48 26 97
Jos Sanders   tel. 040 253 52 06       
 

Op deze dag, vrijdag 6 januari, vertrekken we om 13:00 uur.
Veel deelnemers nemen een lunch mee omdat er geen
tussenstop is om op tijd voor de voorstelling te zijn.
Nu is Maastricht niet heel ver en met hernieuwde kennis-
making en nieuwtjes uitwisselen gaat de tijd snel voorbij.
Anton, onze chauffeur, brengt ons zo dicht mogelijk bij de
ingang van het MECC.
We hebben een klein uur voor de voorstelling begint. Dat
lijkt een hele tijd maar de weg die we in het gebouw af
moeten leggen is erg lang.
De eerste hal door, dan 2 roltrappen op naar boven. Daar
een lange gang door. Dan een roltrap naar beneden naar
de ingang van de zaal. In de zaal nog eens een heel stuk
naar de tribunes.
Degenen met een rollator moesten deze weg gedeeltelijk
met liften overbruggen. Daar konden maar weinig mensen,
met hulpmiddel, in. Dus daar stond telkens een hele rij.
Met andere woorden, de tijd was krap voor een aantal
deelnemers.
Maar......  we zaten allemaal mooi op tijd op onze plaatsen!
 
Dan de voorstelling.
 
De show, SUPERNOVA, nam ons mee naar de besneeuw-
de poolwereld.
Een kleurrijk winterfeest wordt daar ruw verstoord door een
gigantische sneeuwstorm, die
de hoofdpersonen meevoert
naar de andere planeten in de
ruimte.
We reizen door het melkweg-
stelsel en haar exotische be-
woners tijdens een spannen-
de reis vol lichtjes en magi-
sche plekken. 
De kostuums waren adembenemend mooi, evenals de
show.
Wat hebben ze op de schaats en in de lucht een spectacu-
laire fantasie neergezet.
Je hoorde veel oh’s en ah’s en nog meer applaus.
 
Na de voorstelling weer de lange route terug door het ge-
bouw naar de bus voor de laatste stop, het diner.
Bij restaurant Oadthoear in Thorn wordt ons een heerlijke
maaltijd geserveerd.
Altijd gezellig om op deze manier een dagtocht af te sluiten.
Alle indrukken komen dan nog een keer langs.
Van deze dag hebben we weer een voldaan en tevreden
gevoel overgehouden.
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Een PVGE lezing op vrijdag de 13e...
 
Een wat onheilspellende dag zo leek
het voor een lezing over de zeespie-
gelstijging in Nederland.
Normaal gesproken komen er in de
lezingencyclus wat luchtiger onder-
werpen aan de orde: over cultuur,
historie, natuur, of een reisverslag naar
verre oorden.
Deze lezing ging over een actueel
onderwerp waar iedereen vroeger of
later mee te maken kan krijgen of nu
al krijgt.
Mede door een oproep in de PVGE
Nieuwsflits werd de maandelijkse le-
zing in het patronaat in Zeelst druk
bezocht: er waren circa 70 geïnteres-
seerde luisteraars.

 
De lezing werd gegeven door Ir. Ies
Risseuw die een gepassioneerde
spreker bleek te zijn. Hij is in Wagenin-
gen afgestudeerd en heeft zo'n 25 jaar
in ontwikkelingslanden gewerkt voor
de VN Landbouw en Voedsel Organi-
satie (FAO), de Nederlandse internati-
onale ontwikkelingssamenwerking (D-
GIS) en het ingenieursbureau ARCA-
DIS-Euroconsult. Met zijn opgroeiend
gezin woonde hij lange tijd in onder
andere Spanje, Peru en Egypte. Na
zijn pensionering als ambtenaar en
directeur op het ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij in Den
Haag deelt hij nu zijn kennis en inzich-
ten in lezingen.
 
De spreker was een echte Bourgondiër
en heeft zijn lezing opgehangen aan
een (klimaat)menu.

 
In het voorgerecht gaf hij een introduc-
tie over de oorzaken en gevolgen van
de globale opwarming van de aarde.
De 25% extra uitstoot van koolzuurgas
(CO2) door de mens vanaf 1800 is de
belangrijkste factor.
 
In het hoofdgerecht besteedde hij uit-
gebreid aandacht aan de gevolgen van
de zeespiegelstijging (1,5 tot 4 meter)
voor dichtbevolkte delta- en kustgebie-
den zoals Indonesië, Egypte, India,
Pakistan en Nederland. Naast het te-
veel aan zout (zee) en zoet (regen)wa-
ter kwam ook het tekort aan zoet water
in zomerse periodes aan de orde: wie
krijgt bijvoorbeeld bij droogte het eerst
water toebedeeld?
 
In de pauze konden we de benen even
strekken en van een heerlijk kopje
koffie of thee genieten.
 
In het toetje voorspelde hij massale,
wereldwijde migratiestromen naar
Europa als gevolg van de overstroming
van vruchtbare deltagebieden in de
wereld, waar in de toekomst zo'n 50%
van de wereldbevolking zal wonen.
 
In de nazit ging hij in op de rol van de
Waterschappen. Hij vond dat die een
puur technische en uitvoerende rol
moesten hebben en geen speelbal van
de politiek.
 
Het was al met al een leerzame mid-
dag, de tijd vloog om en we zijn een
stuk wijzer geworden met voldoende
stof tot nadenken wat we er zelf aan
zouden kunnen doen...
 
De volgende lezing uit de maandelijkse
PVGE cyclus is op vrijdag 10 februari
2023 en gaat over de Queyras regio
en natuurgebied in Frankrijk.
 
Ben Kumeling.

Het lezingenprogramma voor de ko-
mende maanden biedt een breed scala
aan onderwerpen, voor ieder wat wils.
 
Onze lezingen zijn ’s middags op de
tweede vrijdag van de maand en vin-
den (meestal) plaats in de grote zaal
van het Patronaat in Zeelst.

Kijk voor meer info op onze website
www.pvge.nl/veldhoven
 
 
               10 februari 2023

Queras, puur natuur
in de Franse alpen

 
          Spreker: Koos Middeljans
 
De Queyras is een regionaal natuur-
park in de Franse Alpen dicht bij de
Italiaanse grens. Een uniek natuurge-
bied, vanwege zijn ligging en het berg-
klimaat. De fauna en flora kent vele
unieke exemplaren en de 4 seizoenen
geven nog een extra dimensie aan de
natuurbeleving.
 
 
               10 maart 2023

Bewegen en gezondheid
 
          Spreker: Goof Schep
 
De spreker zal ingaan op het belang
van bewegen voor de gezondheid,
maar ook op zijn speciale aandachts-
gebieden:

•   Vaatproblemen bij sporters
•   Sportblessures
•   Trainingsbegeleiding en inspan-

ningsonderzoek bij chronische
ziekten

•   Trainingsbegeleiding voor, tij-
dens en na een behandeling bij
kanker

•   Oncologische revalidatie
 
 
               14 April 2023

Klassieke cultuur is overal
 
          Spreker: Hans Teuwen
 
In zijn presentatie bespreekt Hans
Teuwen hoe in ons dagelijks leven
elementen zijn te vinden die  op de een
of andere manier gekoppeld zijn aan
de klassieke Griekse en Romeinse
cultuur.
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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

Bestuurslid Reizen Marije Jansen 06-22482697

Bestuurslid John Rooijakkers 040-2530962 Web coördinator John Rooijakkers 040-2530962

Redacie  Veldpost
Redacie Gert Boogerd 040-2538147 Bezorging Veldpost Monique Vervest 040-2530962

Jenneke Meesters 040-7877615

Trees Schermij 040-2544550

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

Wereldvredesvlam
in het Kempenmuseum 
 
Het was een bijzonder moment tijdens
de kerstbijeenkomst van de vrijwilli-
gers van het Kempenmuseum de Acht
Zaligheden.
Tussen de toespraken en de uitvoering
van het koor, werd Carla warm welkom
geheten. Als ambassadeur van de
vrede en voorzitter van de WPF-Veld-
hoven/de Kempen werd zij gevraagd
om stil te staan bij de Wereldvredes-
vlam, die sinds april permanent brandt
bij de ingang van het museum, als
teken van vrede en verdraagzaam-
heid. Een prachtig gebaar van de vrij-
willigers, die de aanschaf van deze
originele Wereldvredesvlam hebben
mogelijk gemaakt. Zo’n belangrijk sig-
naal van vrede in deze tijd!
 
Om duidelijk te maken waar de vlam
voor staat even een kort stukje ge-
schiedenis.

In 1999 zijn op de vijf continenten 7
vredesvlammen ontstoken. De vlam-
men zijn aangestoken door vredesam-
bassadeurs aan vuren, die voor vrede
van betekenis zijn. Zo komt het vuur bij
het graf van Mahatma Ghandi van-
daan, is het als Olympisch vuur ge-
bruikt en heeft prinses Irene voor Eu-
ropa het vuur aangestoken. In Wales
zijn de zeven vlammen samenge-
bracht tot de World Peace Flame, die
daar permanent brandt in een monu-
ment. Aan deze vlam worden steeds
weer opnieuw wereldwijd vredesvlam-
men ontstoken, in de vorm van monu-
menten en olielampen. Ook worden er

kaarsjes en waxinelichtjes aan aange-
stoken, die dan uitgeblazen, weer
worden doorgegeven. Zo geven we
letterlijk het licht en de vrede door.

 
Bij Carla thuis brandt de Wereldvre-
desvlam al jaren dag en nacht als teken
van vrede. Tijdens de kunstmarkt in
april en de kadootjesmarkt in novem-
ber zijn er veel waxine lichtjes uitge-
deeld, die aan onze lamp zijn aange-
stoken. In Veldhoven en Eindhoven
zijn er verschillende permanent bran-
dende vlammen en doet de Wereldvre-
desvlam dienst op 4 mei, 17 en 18
september en op 24 december. Hoe
mooi is het, dat de vlam in Eersel het
Licht en de vrede verbindt. In deze tijd,
waarin oorlog en onzekerheid zo voel-
baar zijn en vrede zo belangrijk maakt.
In de decembermaand staan we altijd
weer stil bij het Licht, maar uiteindelijk
gaat het erover om elke dag, ieder uur,
elk moment de vrede te bewaren. In en
om ons!
 
Voor meer info; Carla van Olst, www.
oya-art.nl                    


