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Welkom!
Welkom als (nog) niet-lid van de PVGE Veldhoven, hét ontmoetingsplatform voor senioren in
Veldhoven.
Als niet-lid ben je waarschijnlijk nog niet echt bekend met onze vereniging en al haar
activiteiten, maar je hebt daar duidelijk wel belangstelling voor.
Daarom een korte toer door onze activteiten, clubs, reizen en lezingen.
In totaal zijn er 23 clubs actief binnen onze vereniging varierend van biljarten, bridge, rikken tot
handwerken en yoga (kijk voor een volledig overzicht op onze site of klik hier: Alle clubs).
Voor jou als niet-lid zijn de lezingen en reizen (onder voorwaarden) toegankelijk en ook veel
clubs voor eenmalige deelname om kennis te maken.

Reizen
De reis naar Beeld & Geluid in Hilversum op 28 oktober is
voorlopig de laatste reis van 2022. Inschrijven kan nog tot 5
oktober.
Voor 6 januari volgend jaar staat en een reis naar
Holiday on Ice in Maastricht gepland. Inschrijvingen hiervoor
moeten vóór 14 oktober 2022 binnen zijn.

Begin volgend jaar wordt het nieuwe reisprogramma gepresenteerd met schitterende, vaak
eendaagse, reizen in Nederland of daar net buiten. Soms wordt een meerdaagse reis
aangeboden naar de ons omringende landen.
Je kunt hieraan eenmalig deelnemen door je in te schrijven via de website (vul als lidnummer:
123 in).
Klik op de link hieronder voor alle reizen.

Klik hier voor alle reizen

Lezingen
Het lezingenprogramma voor het seizoen 2022-2023 is bekend:

Datum

Onderwerp

Spreker

09-09-2022 Begijnhoven, beschermd wonen vanaf de middeleeuwen

Martin Rasenberg

14-10-2022 Charley Toorop, een eigengereid kunstenares

Erna Chabon

11-11-2022 Bijen, honing en nectar

Leo Hendriks

13-01-2023 De effecten van de stijging van de zeespiegel

Les Risseeuw

10-02-2023 Queyras, puur natuur in de alpen

Koos Middeljans

10-03-2023 Bewegen en gezondheid

Goof Schep

14-04-2023 Klassieke cultuur is overal
Hans Teuwen
Deze lezingen zijn vrij toegankelijk voor maar €2,- per persoon inclusief koffie of thee.
De lezingen worden gehouden in 't Patronaat in Veldhoven.
Via deze nieuwsbrief word je regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe reizen en lezingen.
Klik op de link hieronder voor alle info en de mogelijkheid in te schrijven (vul als niet-lid bij
lidnummer 123 in).

Alle info lezingenprogramma

Clubactiviteiten en Evenementen
De vele clubs van de PVGE hebben hun activiteiten op
diverse dagen in de week soms wekelijks of anders
maandelijks. Om aan een club deel te nemen moet je lid zijn
van de PVGE maar een éénmalige deelname is altijd mogelijk
om eens kennis te maken met het aanbod en de sfeer van
een club.
Er zijn clubs op het gebied van cultuur en verdieping,
ontspanning binnen en buiten en diverse hobbies.
De PVGE evenementen zijn onze vaste nieuwjaarsreceptie, een actieve ledendag en de
jaarlijkse Open dag.
Daarnaast worden door de clubs soms ook grootschalige evenementen gehouden zoals een
bridgedrive of Jeu de boules toernooi.

Andere facetten van de PVGE
Als echt platform voor senioren kan natuurlijk de
belangenbehartiging niet worden overgeslagen.
Naast die belangrijke ontmoetingsfunctie van clubs, reizen en
evenementen is er ook aandacht voor alle zaken die jou en je
leeftijdgenoten bezighouden, nu en in de toekomst. Denk aan
huisvesting, gezondheidszorg, interactie met gemeente en
centrale overheid (b.v. belastingen, subsidies, vergunningen).
Hiervoor werken de PVGE met KBO en andere
ouderenorganisaties samen in de Seniorenraad Veldhoven
om voor de gemeente een adviesorgaan te vormen op de hierboven genoemde gebieden.
Ook direkt praktische hulp bij belastingaangifte (HUBA) en huisbezoek bij ziekte of moeilijke
tijden door onze ondersteuners is een vaste taak voor onze vereniging.
Dit alles vormt een ambitieus programma aan diensten en georganiseerde samenkomsten dat
natuurlijk bedoeld is voor, maar ook moet drijven op, een zo groot mogelijk aantal leden en
vrijwilligers.
Daarom doen we een dringend maar goed bedoeld beroep op jou als senior in Veldhoven om
ons te steunen in die ambitie voor alle senioren in Veldhoven maar vooral ook voor jezelf.
Word lid voor de bescheiden bijdrage van € 21,- per jaar en maak daarmee gebruik van alles
wat onze vereniging te bieden heeft.
Wat houdt je nog tegen...?

Belangenbehartiging en ondersteuning

Website PVGE Veldhoven

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u gertboogerd@gmail.com toe aan uw adresboek.

