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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
Editie 2 van 2022 in wat toch weer een turbulent en onvoorspelbaar jaar dreigt te gaan worden.
Het leven gaat echter eigenzinnig door en de lente dient
zich ook alweer aan.
Toch een ietwat winters plaatje op de voorplaat, gemaakt
door Tineke Damstra die daarmee de winnende foto van
de laatste fotoclubbijeenkomst in handen had.
Op 23 maart zal de nieuwe website van de PVGE live gaan.
Dat betekent dat alle 8 verenigingen de laatse maanden
hard bezig zijn geweest om alles op tijd klaar te krijgen.
Een eerste impressie met wat achtergronden staat alvast
in deze Veldpost en de site is bij het verschijnen van deze
editie dan dus al enkele dagen te bezichtigen.
De middenrubrieken ontbreken deze keer door te grote
drukte bij de redacteur zowel privé als PVGE-gerelateerd.
Over het voortbestaan van die artikelenreeks wordt ook nog
nagedacht omdat de meeste items al uitvoeriger op internet
te vinden zijn en het erg veel werk is om een en ander te
maken.
Laat jullie mening over het al dan niet voortzetten ervan
eens horen (veldpost@pvge-veldhoven.nl) en natuurlijk
ook over alle andere zaken die in de Veldpost staan. Het
helpt ons enorm om het blad interessant en leesbaar te
houden.
Veel leesplezier,
De Redactie

Editie Inleveren vóór
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Van de voorzitter

Nieuwsbrief voor niet leden

Op het moment dat ik dit schrijf wordt Oekraïne door de
Russen gebombardeerd. Hoe de situatie is als je dit leest
kan ik niet voorspellen, maar de toestand in de wereld wordt
er niet beter op. Veel mensen hebben een gevoel van onveiligheid en zien de toekomst somber in. De wereld is in
rep en roer, de energieprijzen vliegen de pan uit, mensen
krijgen het steeds moelijker om de eindjes aan elkaar te
knopen.
In deze tijden is het extra belangrijk dat we oog op elkaar
houden en elkaar helpen als dat nodig is. Gelukkig zijn de
mogelijkheden daartoe groter nu de Coronapandemie
enigszins onder controle is. We kunnen weer, voorzichtig,
wat dichter bij elkaar komen en samen aan activiteiten
deelnemen. De clubs functioneren weer, dus ga je gang
zou ik zeggen.

De PR commissie van onze vereniging spant zich enthousiast in om meer leden te werven.

Naar aanleiding van de huidige situatie zijn wij, in samenspraak met de KBO’s, de Seniorenraad en andere instanties, aan het onderzoeken hoe we een rol kunnen spelen
bij het signaleren van problemen achter de voordeur. Onze
ziekenbezoekers spelen daarbij natuurlijk al een waardevolle rol, maar zij komen ook niet overal. Belangrijk daarbij
is de samenwerking tussen alle instanties en verenigingen
die gericht zijn op senioren. Daar wordt aan gewerkt.
Ik houd je op de hoogte.
Tot nu toe heeft Ton Zeegers de belangen van de PVGE
op dit gebied behartigd. Hij heeft dit 3 jaar met grote inzet
gedaan binnen de Seniorenraad en het VAT (Veldhoven
aan Tafel), naast de taken die hij had als bestuurslid belangenbehartiging. Hij heeft besloten om niet herkiesbaar te
zijn en dus nemen we helaas afscheid van een zeer betrokken vrijwilliger. Ton, heel erg bedankt.

Hoe komen we aan nieuwe leden ?!
Daar zijn natuurlijk meer antwoorden op mogelijk.
Eén ervan is: maak een Nieuwsbrief (8 á 10 keer per jaar)
voor niet-leden met daarin die activiteiten waar ook zij
welkom zijn.
Denk hierbij aan onze
• Lezingen
• Reizen (eenmalig)
• Open Dag
• Soos
• Incidentele gelegenheden om onze vereniging te
promoten
En dan is de volgende vraag: hoe gaan we dat doen?
Op onze site komt een inschrijfformulier waarmee een
niet-lid zich kan aanmelden voor de nieuwsbrief.
Al onze advertenties, publicaties en flyers worden voorzien
van een QR code die verwijst naar dit inschrijfformulier.
En natuurlijk jullie, onze leden, waaraan wij vragen om jouw
bekenden van deze mogelijkheid in kennis te stellen.
'Eerst kennis maken met onze vereniging,
dan bewust lid worden".
De PR Commissie

Ook de Algemene Ledenvergadering is weer gehouden, de
jaarlijkse bijeenkomst waarin de stand van zaken in de
vereniging wordt besproken. Na een paar bewogen jaren
hopen we de normale draad weer op te pakken. Onze
plannen die we vorig jaar hadden, hebben we niet of nauwelijks kunnen verwezenlijken en dus pakken we ze weer
met frisse moed op. Belangrijk daarbij is - we kunnen het
niet vaak genoeg zeggen - de inzet van vrijwilligers. Ik blijf
mensen oproepen om een stukje van dat vrijwilligerswerk
op te pakken. Bedenk, zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan!
Tevens zijn we bezig aan een campagne om ons ledenbestand uit te breiden. Daartoe wordt een Nieuwsbrief voor
niet-leden in het leven geroepen. Hiernaast lees je daar
meer over.
Tenslotte: nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. Er zijn
ideeën om een dartclub op te richten. Ook zijn er leden die
graag samen willen musiceren. Daarvoor willen we eerst
graag weten of en hoeveel belangstelling ervoor is. Ik roep
iedereen op om de belangstelling te tonen via het webformulier.
Geniet van de lente die komen gaat.
Wiel Berden
Mrt. 2022-Jaargang 35, Editie 2
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Algemene Ledenvergadering 2022

Donderdag 17 maart was het dan eindelijk zover, de Algemene Ledenvergadering van de PGVE Veldhoven in
De Ligt kon doorgang vinden.
De leden hadden er zin in want de zaal
was helemaal gevuld met ruim 80
deelnemers.
Het bestuur begon aan haar taak om
de leden op de hoogte te brengen van
het reilen en zeilen van de vereniging,
zowel financieel als anderszins.
Natuurlijk zijn de inkomsten door Covid
beduidend lager dan begroot maar ook
aan de uitgavenkant waren de cijfers
lager, dus per saldo viel het allemaal
toch wel mee.
Hans Verburg legde uit hoe de contributie zijn weg vond in onze vereniging
en de koepel. Er gaat van de €21,00
contributie zo'n € 10,00 naar de federatie en naar de koepel voor het administratieve overkoepelende deel. Dit
wordt viahet ledenbestand up to date
te houden door middel van Leaweb.
Het in stand houden van een website
voor alle verenigingen, waarvan zojuist
een splinternieuwe versie in de steigers staat om eind maart te worden
gelanceerd. Zie hieromtrent elders in
deze Veldpost. Natuurlijk komt een en
ander ook in de Schouw terecht die bij
ons allemaal in de bus komt.
Het resterende bedrag vloeit wel naar
de eigen lokale vereniging en wordt
gebruikt voor de clubs, verenigingsactiviteiten en administratieve kosten.
Al met al een financieel gezond plaatje
waar we de toekomst mee tegemoet
kunnen.
Een aantal van de bestuursleden is
aan het einde van hun reguliere bestuurstermijn gekomen en kon dus
worden herkozen, als ze daar tenminste bereid toe waren.
Hans Verburg en Ben van den Berg
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stelden zich herkiesbaar en werden
door de vergadering herkozen.
Ton Zegers had aangegeven meer tijd
vrij te willen besteden aan andere belangrijke dingen in het leven.
Het bestuur dankte hem voor zijn geweldige inzet afgelopen tijd en nam

met een presentje afscheid van hem.
Ook nam het bestuur formeel afscheid
van Leo Wolf die lange tijd de coördinatie van de clubs voor zijn rekening
heeft genomen. Zoals hij zelf aangaf
bleken zijn verwachtingen niet goed
aan te sluiten bij de realiteit van de
werkzaamheden.
Natuurlijk dankte het bestuur ook hem

voor zijn gedreven inzet en nam met
een presentje afscheid van Ton Zegers
Gelukkig werd het bestuur ook versterkt met een nieuw bestuurslid, Aad
Marseille, die na voordracht ook door
de vergadering werd gekozen.
Dit alles betekent dat een andere rolverdeling zal worden gezocht binnen
het bestuur.
Van José Klaassen werd eveneens
afscheid genomen. Elders in deze
Veldpost wordt hier bij stilgestaan.
Belangrijke andere agendapunten
waren het beleidsplan voor 2022 waarover helaas niet veel nieuws te melden
viel aangezien dit onverkort de plannen voor 2021 zijn. De plannen behelzen voornamelijk het stroomlijnen van
de organisatie die nu hopelijk wel kunnen worden uitgevoerd en de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen,
kortweg WBTR genoemd.
Dit moet uiteindelijk leiden tot een soort
organisatiehandboek.
Hierover volgt later dit jaar meer info
aangezien we daar pas over vijf jaar
aan hoeven te voldoen.
Na de rondvraag werd de vergadering
gesloten en was het tijd voor de versnaperingen en de sociale nazit die dit
altijd weer een extra prettige bijeenkomst maakt.
Duidelijk is dat de PVGE nog springlevend is, vol nieuwe plannen en elan zit.
Er wordt hard aan de weg getimmerd
om meer naamsbekendheid te verkrijgen om daardoor dus meer leden te
kunnen verwelkomen.
Op dus naar de rest van 2022.

De Veldpost

Wisseling van de wacht
Na vele jaren van inzet en toewijding
heeft José Klaassen het stokje overgedragen aan Monique Vervest
José hield ons ledenaantal en ledengegevens minutieus bij in Leaweb en
filterde daar de lijsten uit om onder
andere de Veldpost via Post NL bij
onze leden te krijgen.
Zij zorgde ook voor de logistiek van de
papieren Veldpost door de zware
dozen met in totaal zo'n 800 stuks te
ontvangen en vervolgens het juiste
aantal exemplaren in grote enveloppen te stoppen. Deze werden dan door
de bezorgers bij haar opgehaald.

Monique is al actief binnen de PVGE
onder andere als HUBA-consulente
maar heeft toch deze zware taak op
zich genomen.
We wensen haar daar alle succes bij
en geven - daar waar nodig - zeker
ook onze ondersteuning.
Bestuur PVGE
en Redactie Veldpost

Binnen de PVGE is een nieuwe club
zich aan het ontwikkelen, een heuse
Dartclub.
Het aantal aanmelding mag best nog
wat toenemen om er een gezellige
sportieve club van te maken.

Zo krijg je dus je Veldpost keurig op tijd
in de brievenbus.
Wij zijn José daar natuurlijk ontzettend
dankbaar voor en verwelkomen
Monique Vervest als haar opvolger
voor al die taken.

Dartclub

Voorzitter Wiel Berden bedankt
José Klaassen met een bloemetje

Interesse om mee te doen?
Neem dan contact op met Hans Verburg,
penningmeester@pvge-veldhoven.nl

Genealogieclub
“Zoeken” is misschien wel de voornaamste bezigheid bij het maken van
een stamboom. Zoeken op internet, in
archieven, in mappen en dozen en
tussen foto’s etcetera om gegevens te
vinden die we kunnen gebruiken voor
uitbreiding van onze stamboom.
Het “vinden” van nieuwe gegevens is
daarna de grootste beloning. De gegevens die we vinden gaan we natuurlijk
opslaan (in bijvoorbeeld Aldfaer) zodat
we ze later kunnen gebruiken en eventueel kunnen uitprinten in een mooie
stamboom of vastleggen bijvoorbeeld
in een verslag of boek.

Er is ondertussen weer een “vierkoppig” bestuur met een taakverdeling die
aan de leden via email is bekend gemaakt.
Tijdens de bijeenkomst van 10 februari gaf Derk Oddens ons een inzicht naar
zijn bevindingen van zijn familie-onderzoek. Bij het schrijven van dit stukje
moet de bijeenkomst van 10 maart nog
plaatsvinden, maar bij het verschijnen
van deze Veldpost is die alweer geweest. Daarom een kleine vooruitblik/terugblijk naar de inhoud.
Ben Bal gaat zijn zienswijze geven
naar "hoe te zoeken". Hannes Haisma
vertelt over een Kadasterkaart van
1832 terwijl Ria van Dingenen en Monique Vervest in kleine groepjes zoekopdrachten behandelen via internet.
De bijeenkomst van 10 maart zal worden afgesloten met een gezamenlijke
lunch. Dit als verlate afsluiting van het
10-jarig bestaan van de GenealogieClub.
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Heeft u interesse in genealogie (stamboomonderzoek) en wilt u hieraan
gezamenlijk werken, kom dan een
keertje kijken bij een bijeenkomst van
de GenealogieClub Veldhoven.
De bijeenkomsten van de GenealogieClub zijn in ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18, 5502JV Veldhoven, en wel op
iedere 2e donderdag van de maand.
De eerstvolgende geplande bijeenkomst is op 14 april. Voor de inhoud
van deze bijeenkomst ontvangt u (als
clublid) via email een bericht.
De inloop is vanaf 09:00 uur en de
sluiting van de bijeenkomst is om 12:00
uur.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Johan van Hassel
(040-2413120).
Verdere informatie kunt u vinden op de
website www.pvge-veldhoven.nl onder
Activiteiten>Clubs.
Cor Rijpert
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Reisgroep
8-daagse reis Zwarte Woud
Vertrek
Tijd
Plaats

: 14 mei 2022
: 08:00 uur
: Kerkplein D'n Ekker
Burgemeester
van Hoofflaan
Thuiskomst : 21 mei 2022
Kosten
: € 650,00 per persoon
Toeslag
: € 140,00
voor éénpersoonskamer
Aanbetaling: € 100,00
Uiterste
inschrijf
: 7 april 2022
datum
Dag 1 – Heenreis
08:00 uur: Vertrek vanuit Veldhoven
17:30 uur: Verwachte aankomst bij het
hotel Sternen in Geisingen
Dag 2 – Hegau, Höri, Stein am Rhein
en Schaffhausen

De Hegau, het gebied tussen de
Donau, Rijn en Bodensee, is een bijzonder gebied. We rijden via een toeristische route naar Stein am Rhein.
Onderweg een korte stop bij de Aachquelle, de grootste natuurlijke bron van
Duitsland. Na een stop bij deze bron
rijden we door de Hegau richting de
Bodensee. We rijden een prachtige
route over het schiereiland Höri. Het
landschap en de uitzichten over het
meer zijn schitterend!
Na een stop in Stein rijden we naar
Schaffhausen, dat beroemd is vanwege de watervallen in de Rijn. Met een
bootje komen we tot vlak bij de watervallen.
Vanuit Schaffhausen rijden we weer
terug naar ons hotel. Een deel van
deze route wordt aflegt met de
Sauschwänzlebahn, een authentieke
stoomtrein over een schitterend
traject!
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Dag 3 – Ontdekkingstocht Zwarte
Woud
Vandaag maken we een ontdekkingstocht door het Zwarte Woud. Onderweg kunt u genieten van prachtige
uitzichten. We rijden via Furtwangen

naar Triberg, waar u de grootste watervallen van Duitsland kunt bezichtigen. Even verderop ligt Schonachbach
met ’s werelds grootste koekoeksklok.
Deze indrukwekkende klok is zo groot
als een woonhuis! Tot slot rijden we
naar Gutach met de Vogtsbauernhof,
een openluchtmuseum met gereconstrueerde en traditioneel ingerichte
boerderijen met rieten daken, molens,
zagerijen, schuren en Stuben. Hier
bekijken we hoe men de laatste 400
jaar in het Schwarzwald leefde, woonde en werkte.
Dag 4 – Donaudal en de Schwäbische
Alb
In Donaueschingen ontspringt de opéén-na-langste rivier van Europa: de
Donau. U kunt hier de bron bekijken,
maar ook de prachtige Jugendstilhuizen in het centrum.
Vanuit Donaueschingen volgen we de
loop van de Donau. Even verderop
heeft de Donau een schitterend dal
uitgesleten in het karstgesteente.
Vooral bij Beuron, met haar imposante

klooster, is het Donaudal smal, met
steile beboste hellingen en indrukwekkende rotsformaties: de ‘Schwäbische
Grand Canyon’; een lust voor het oog!
Onderweg zullen fotostops worden
gemaakt.
Bij Inzigkofen, vlak voor Sigmaringen,
ligt de Teufelsbrücke. Die is via een
korte, vrije vlakke wandeling van circa
1 km te bereiken. In de directe omgeving bevinden zich ook twee uitzichtpunten vanaf de rotsformaties.
De tour door het Donaudal eindigt in
Sigmaringen, met haar indrukwekkende renaissance-kasteel Hohenzollern
dat we nader gaan bekijken.
Dag 5 – Bodensee: Uhldingen, Birnau
en Meersbur
We rijden naar de Bodensee met
daarin de talloze plezierbootjes.
Langs de noordoever rijden we naar
Uhldingen. In het Pfahlbautenmuseum
zijn archeologische vondsten en meer
dan 20 replica’s van prehistorische
paalwoningen te zien. Even verderop,
in Birnau, is een bezoek aan de barokke Bedevaartskerk een bezoek meer
dan waard. Vooral het interieur in
Rococostijl met talloze fresco’s is
schitterend. Aan het begin van de
middag arriveren we in Meersburg, dat
geldt als één van de mooiste en gezelligste stadjes aan de Bodensee. Blikvanger is het kasteel, dat hoog boven
het stadje uittorent. In het oude centrum waant u zich terug in de tijd en is
het heerlijk toeven op één van de vele
terrasjes. We sluiten de dag af met een
boottocht langs de noordoever van de
Bodensee.
Dag 6 – Hochschwarzwald, Titisee en
Schluchsee
Vandaag maken we een tocht door de
natuur van het Hochschwarzwald. We
rijden een fantastische route naar de
Feldberg, met bijna 1.500 meter het
hoogste punt van het Zwarte Woud.
Geniet onderweg van de prachtige
vergezichten, dichte bossen, diepe
dalen, lieflijke dorpen en boerderijen.
De Veldpost

Diep verscholen in het prachtige
Hochschwarzwald ligt Sankt Blasien
met de enorme abdij. Geïnspireerd
door de Sint Pieter in Rome werd deze
kloosterkerk in de negende eeuw gebouwd. Na een korte stop om de abdij
te bezichtigen, vervolgen we onze
route naar de grootste meren van de
regio, de Schluchsee en de beroemde
Titisee.
Dag 7 – Konstanz en bloemeneiland

bezienswaardigheden. Even verderop
ligt het beroemde eiland Mainau, het
“bloemeneiland”. Geniet van al dit
moois terwijl u rondwandelt over dit
prachtige eiland. Daarnaast zijn een
bezoek aan het kasteel en de barokke
kerk zeker de moeite waard!
Dag 8 - Terugreis
08:00 : ontbijt en uitchecken
09:00 : vertrek naar Nederland
17:00 : afschiedsdiner in Rhede
18:30 : vervolg reis
19:00 : verwachte aankomst Veldhoven
NB. Wijzigingen in het programma
voorbehouden

Mainau
Via het schiereiland Bodanrück bereiken we de bisschopsstad Konstanz.
Onder leiding van een gids maken we
een wandeling door de historische
binnenstad. In een wirwar van steegjes
vindt u talloze muurschilderingen en

gebouw de kamers, die allemaal per
lift bereikbaar zijn en voorzien van TV
en badkamer met douche en toilet. Het
hotel beschikt over gratis Wifi.
Bij inschrijven vermelden of u een
dieet, allergieën of een beperking
heeft. Wij houden hier zoveel mogelijk
rekening mee. Bij sommige bezienswaardigheden zijn aanzienlijke hoogteverschillen te overwinnen.
Niet alle onderdelen zijn makkelijk
bereikbaar voor deelnemers die minder goed ter been zijn.
U dient zelf een reis-/annuleringsverzekering af te sluiten. Zie onze Reisvoorwaarden op de website.
Voor inschrijving zie
formulier hieronder,
of maak gebruik van
de QR code.

Ons hotel Sternen
Het hotel bestaat uit drie naast- en
tegenover elkaar gelegen gebouwen,
die eenvoudig bereikbaar zijn. In het
hoofdgebouw bevinden zich de receptie, het restaurant, bar/terras en sauna.
In het naast en tegenover gelegen

Inschrijformulier meerdaagse busreizen
Bestemming / datum

Zwarte Woud

14 t/m 21 mei 2022

Deelnemer 1

Deelnemer 2
op gedeelde kamer

Lidnummer
Naam
Roepnaam
Telefoon | mobiel
Thuisblijver Tel | Mob
Komt u met rollator?
Dieet en andere
wensen
Kostenoverzicht

ja

nee

ja

nee

Prijs per persoon bij 2 persoonskamer €650,00
Toeslag 1 persoonskamer €140,00

Inschrijving / betaling Inschrijving tot uiterlijk 7 april 2022
Een aanbetaling van € 100,00 per persoon dient binnen één week na inschrijving te zijn
overgeboekt op onderstaande rekening. Pas dan is uw inschrijving compleet.

NL34RABO 0138 3237 71 ten name van Seniorenvereniging PVGE Veldhoven,
onder vermelding van “Zwarte Woud”, uw namen en lidnummers.
Verzekering
Denkt u wel aan een reis- en annuleringsverzekering?!
Formulier opsturen naar Jos Sanders, De Verver 59, 5506 BJ Veldhoven,
of (bij voorkeur) inschrijven via onze site https://veldhoven.pvge.nl/evenementen-veldhoven
Mrt. 2022-Jaargang 35, Editie 2
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Reisgroep
Kagerplassen - Schrobbelèr

08:00

Vertrek
Tijd
Plaats

08:15

Thuiskomst
Kosten
Uiterste
inschrijfdatum

: Vrijdag 22 april 2022
: 08:00 uur
: Kerkplein D'n Ekker,
Burgemeester van Hoofflaan
: 20:00 uur
: € 90,00 per persoon
: 31 maart 2022

Om het seizoen voor ons als Reisgroep PVGE weer op te
starten beginnen we met een rustige dag. Hopelijk gooit
Corona geen roet in het eten.
We gaan een rondvaart maken over onder andere de
Kagerplassen. De luxe rondvaartboot vertrekt vanaf het
bloemendorp Lisse, bekend van de bollenvelden. Tijdens
de rondvaart geniet we van prachtige vergezichten, het
kabbelende water en de natuur. Dat doet toch ieders “groene hart” sneller slaan?

09:45
12:30
17:00
17:45
19:30
20:00

Verzamelen op het kerkplein D'n Ekker,
Burgemeester van Hoofflaan
Vertrek richting Lisse. Onderweg stoppen we in
Leerbroek voor een kopje koffie/thee
Rondvaart. Tijdens de rondvaart kunnen we
genieten van een simpele lunch
Vertrek naar Tilburg; bezoek Schrobbelèr
Tijd om Tilburg te verlaten
Verwachte aankomst bij de dinerlocatie
Na het diner is het tijd voor de laatste etappe, terug
naar Veldhoven
Verwachte aankomst in Veldhoven

Het is lente, dus de natuur is volop aan het ontluiken.
Daarna brengen we een bezoek aan de Tilburgse fabriek
waar het bekende drankje “Schrobbelèr” wordt geproduceerd. Bij de fabriek van Schrobbelèr krijgen we een introductie over het proces van dit drankje en er volgt een
rondleiding.
Heb je nog nooit een Schrobbelèr gedronken? Dat kan dan
vandaag bij de proeverij.
Voorlopig moet in de bus nog een mondkapje gedragen
worden.
Voor inschrijving zie formulier hieronder,
of maak gebruik van de QR code.

Inschrijformulier Dagreizen
Bestemming / datum

Kagerplassen / Schrobbelèr

22 april 2022

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Lidnummer
Naam
Roepnaam
Telefoon | mobiel
Thuisblijver Tel | Mob
Komt u met rollator
Dieet en andere
wensen
Inschrijving
Kosten
Betaling

Tot uiterlijk 7 april 2021
Kosten € 90,00 per persoon
NL34RABO 0138 3237 71 ten name van Seniorenvereniging PVGE Veldhoven,
onder vermelding van “Bootocht”, uw namen en lidnummer(s).

Formulier opsturen naar Jos Sanders, De Verver 59, 5506 BJ Veldhoven,
of (bij voorkeur) inschrijven via onze site https://veldhoven.pvge.nl/evenementen-veldhoven
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OPEN
DAG
21 april 2022
14:00-17:00 uur
‘t Tweespan,
Mira 2, Veldhoven
Clubs

Activiteiten

Lezingen

Belangenbehartiging

Hartelijk welkom op de Open Dag van seniorenvereniging

PVGE Veldhoven
Op deze dag kun je kennis maken met een aantal indoor activiteiten van
onze vereniging uit een scala van mogelijkheden zoals:
binnen en buiten activiteiten/sporten, kaartspelen, lees- en discussiegroepen, genealogie, lezingen, reizen, kookclubs, bloemschikken en
handwerken.
Onder het genot van een kopje kofie of thee en heerlijke hapjes van onze
eigen kookclubs kun je informatie verzamelen over de hierboven genoemde
activiteiten en ook die op het gebied van belangenbehartiging.
Voor meer informatie over onze vereniging kijk op: www.veldhoven.pvge.nl
of abonneer je op onze Nieuwsbrief waardoor je altijd op de hoogte wordt
gehouden van onze activiteiten.

QR-Website PVGE:

QR- Inschrijving Nieuwsbrief

Versie april 2022

Mrt. 2022-Jaargang 35, Editie 2

11

12

De Veldpost

Boekbespreking

Dit aangrijpende verhaal laat op indringende wijze het verschil zien tussen de
wereld van de rijken en die van de
migrantenarbeiders – de moderne
slaven van onze wereld.
Nisha is afkomstig van Sri Lanka, is
weduwe geworden nadat haar man op
zijn werk in de mijn is verongelukt.
Ondanks haar pogingen is zij niet in
staat in haar vaderland haar eigen kost
te verdienen, bij de baantjes die ze
heeft, wordt zij uitgebuit en oneerlijk
behandeld. Daarom vertrekt zij naar
een ‘rijk’ land.
Nu werkt zij als hulp in de huishouding
op Cyprus. Zij woont bij Petra, een
opticiën, en haar dochtertje. Petra is
kort voor Nisha’s komst ook weduwe
geworden, net voordat haar kind geboren werd. Nisha komt bij haar in huis
direct na de geboorte van Aliki. Nisha
zorgt heel goed voor Aliki en ook voor
Petra, die nog volop in een rouwproces
zit als Nisha bij haar komt wonen en
werken.
Het is dan ook geen wonder dat Nisha
en Aliki een zeer sterke band krijgen,
sterker dan de band tussen Petra en
haar dochter.
Petra is niet slecht voor Nisha, maar
vindt haar dienstbaarheid puur vanzelfsprekend en is verder niet bijster
geïnteresseerd in Nisha’s achtergrond. Toch zou het vanuit menselijk
oogpunt wel terecht zijn als die belangstelling er wel was. Nisha is namelijk
de halve wereld over gereisd om te
werken voor rijke westerlingen.
Mrt. 2022-Jaargang 35, Editie 2

Ze verlaat haar vaderland, haar familie
en zelfs haar eigen kind. Ze wil een
beter leven voor haar dochter en is
bereid daarvoor naar het andere einde
van de wereld te reizen. Zij kan alleen
contact onderhouden met haar dochter
via de telefoon. Petra beseft helemaal
niet hoe ingrijpend dat is voor Nisha,
zij kijkt eraan voorbij. Yiannis, Nisha’s
vriend, heeft daar wel oog voor.
Nisha heeft dan nog het betrekkelijke
geluk een goede bazin te hebben en
zelfs een liefhebbende vriend, die een
nieuw leven met haar wil opbouwen.
Toch loopt het allemaal anders…
Dit is het verhaal van miljoenen mensen: in hun eigen omgeving kunnen zij
niet in hun levensonderhoud voorzien
en daarom laten zij alles achter om
ergens anders geld te verdienen. Het
zijn moderne slaven en zij moeten
genoegen nemen met soms zeer karige leefomstandigheden, ver weg van
hun eigen wereld. Er wordt in de
meeste welvarende landen neergekeken op arbeidsmigranten, ze worden
systematisch gediscrimineerd.
In mei 2019 was Cyprus wekenlang in
de ban van de zaak waarop dit boek is
gebaseerd. Vanaf 2016 waren meerdere vrouwen verdwenen op Cyprus.
Als er een verdachte vondst wordt
gedaan in een oude mijnschacht, kan
de politie niet langer wegkijken.
Het verhaal gaat over de zoektocht
naar een menswaardig leven, maar
deze mensen komen door de bureaus
die daarin bemiddelen alleen maar
meer klem te zitten, ze zijn rechteloos.
Als een huishoudhulp slecht behandeld wordt, wat vaak het geval is, kan
zij een klacht indienen. Ze zou dan een
nieuwe plaatsing moeten krijgen, maar
dat lukt vaak niet. Ze wordt daarna aan
haar lot overgelaten, wat meestal uitdraait op een gedwongen vertrek. Het
is dus niet zo vreemd dat deze vrouwen
veel over hun kant laten gaan en zelden klagen.
Voor deze ‘ongeziene’ vrouwen richt
Lefteri hier een monument op. En dat
doet ze op zeer fijnzinnige en indrukwekkende wijze.

Cristy Lefteri
De Engelse Christy Lefteri (1980)
heeft een Grieks/Cypriotische
achtergrond, maar is geboren in
Londen.
Ze heeft creatief schrijven gestudeerd aan de Brunel-universiteit.
De Bijenhouder van Aleppo
(2019) is haar tweede boek en het
eerste dat naar het Nederlands is
vertaald.
De Zangvogels (2021) is de hartbrekende opvolger van het succesvolle Bijenhouder van Aleppo

Trees Schermij, 3 maart 2022
Reageren? Mailto:
veldpost@pvge-veldhoven.nl
13

Na vele jaren trouwe dienst moet onze
vertrouwde website plaatsmaken voor
een nieuwe modernere versie.
Alle acht verenigingen binnen de
PVGE worden in een zelfde multi-site
geïntegreerd zodat overal de website
hetzelfde uiterlijk heeft.
Op 23 februari zal de officiële omwisseling plaats vinden en is de site
voortaan bereikbaar onder:
https://www.pvge.nl/veldhoven/
Natuurlijk is de detail invulling van de
site nog wel afhankelijk van de vereniging en haar eigen webmaster maar je
herkent wel meteen bij allemaal de
PVGE-look.
Deze multi-site is ondergebracht bij de
firma Webber, een bedrijf dat websites
bouwt en onderhoudt. Zij zijn gespecialiseerd in sites die op alle apparaten
goed te gebruiken is, dus ook op je
tablet of smartphone.
De site oogt fris en modern maar de
huisstijl is toch in het kleurgebruik gehandhaafd, zij het wat minder uitbundig.

Dit betekent dat jullie allemaal alle inhoud kunnen lezen en gebruiken.
Mocht er in de toekomst alsnog behoefte zijn om bepaalde pagina's alsnog alleen voor leden (met dan een log
in procedure) toegankelijk te maken
zullen we dat ruimschoots van te voren
kenbaar maken. Jullie moeten dan
namelijk allemaal met je emailadres
een wachtwoord aanmaken om op die
afgeschermde pagina's te kunnen.
Zorg voor later dus.

Neem dus vast een kijkje op de nieuwe
site, struin eens rond in alle menu’s en
vind je iets wat niet werkt of wat beter
kan, laat dat dan zeker weten aan onze
webmaster John Rooijakkers
(webmaster@pvge-veldhoven.nl).

Beheers dus de impuls om op de
oranje Login knop te drukken!

Natuurlijk is het even wennen, ook voor
jullie als leden, maar alle inschrijfformulieren en actuele informatie over
activiteiten en publicaties (Veldpost,
Nieuwbrief) zijn gewoon aanwezig.

Nieuwe site:

De site werkt in Wordpress, een open
source software om websites te
maken, in tegenstelling tot de huidige
site die in Joomla werkte.
Dat zorgde bij de acht webmasters
eerst voor een lichte paniek want die
omgeving was nogal anders dan
Joomla maar inmiddels zijn de meeste
sites flink op streek.
De komende tijd zal achter de schermen nog flink gewerkt worden aan het
overzetten van alle bestaande data en
archieven zodat alles weer beschikbaar is.Belangrijk onderdeel daarin zijn
de inschrijfformulieren voor reizen, lezingen en ander activiteiten waar inschrijving nodig is.
Wees gerust, dit is allemaal verzorgd
en getest en werkt dus weer als vanouds.
Veldhoven heeft ervoor gekozen om
voorlopig geen inhoud achter een
login procedure te stoppen.
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Evenementencommissie
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Rijvaardigheidstest Ouderen

Op vrijdag 13 mei aanstaande wil de
Veldhovense Stichting Veldhoven
Samen Verkeersveilig, in samenwerking met de gemeente Veldhoven, een
Opfriscursus organiseren.
Automobilisten van 50 jaar en ouder
kunnen op deze dag onder toezicht van
een speciaal opgeleide autorij-instructeur in de eigen auto een rijtest afleggen. Mocht het nodig zijn dan zal de
instructeur na afloop van de rit de cursist een aantal praktische tips aan de
hand zal doen in een persoonlijk gesprek. Daarnaast zal tijdens de cursus
ook aandacht worden geschonken aan
de theoriekennis, met name aan de
nieuwste verkeersregels, de kwaliteit
van de ogen en een hoortest.

GEEN RIJ-EXAMEN
Wat voor veel mensen erg belangrijk
is om te weten: de rijvaardigheidstest
tijdens de opfriscursus is beslist geen
rijexamen. Deze test heeft dus ook
geen enkele consequentie voor het
bezit van uw rijbewijs. Het is beslist niet
zo dat iemand zijn of haar rijbewijs kan
verliezen. De rit is louter bedoeld om
automobilisten, die al wat langere tijd
hun rijbewijs bezitten, een eerlijk inzicht te geven in hun rijgedrag.
Alle deelnemers krijgen
na afloop een deelnamecertificaat
overhandigd.

Er wordt een eigen bijdrage aan de
cursisten gevraagd van € 15,00.
Elke deelnemer dient in het bezit te zijn
van een geldig rijbewijs B of BE en over
een eigen auto te beschikken waarin
de rijvaardigheidsrit kan plaatsvinden.
De cursus wordt gehouden in het gebouw van d’n Bond aan de Rapportstraat te Veldhoven. De cursus zal een
halve dag in beslag nemen.
Voor verdere informatie kan men terecht bij Theo Cudok of het secretariaat
van de Stichting VSV, beiden via tel.
040-2531093 (na 18.30 uur).

WAT MEN MOET WETEN
Deelnemers kunnen zich voor deze,
dag bij voorkeur via de email, aanmelden via de website van Stichting VSV
www.veldhovensamenverkeersveilig.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

Jos Sanders

040-2535206

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, Jos Sanders, Gert Boogerd

