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Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE.
Met ruim 10.000 leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant.
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Aanleveren kopij

Help mee: de PVGE zoekt
nieuwe leden

Nummer 3, mei 2021, verschijnt op 4 mei
Kopij daarvoor uiterlijk 6 april 2021 inleveren.
Kopij bij voorkeur als e-mail met bijlagen:

Wat zijn de voordelen voor leden?

Wat vindt u in deze Schouw:

speciaal voor u georganiseerde activiteiten.

• Binnen de PVGE zijn er 175 clubs waaraan u kunt
deelnemen.
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• U kunt in uw directe omgeving deelnemen aan allerlei

• U kunt deelnemen aan uitstapjes maar ook aan verre reizen.
• U kunt gemakkelijk in contact komen met leeftijdgenoten.
• U kunt kortingen krijgen bij veel bedrijven en winkeliers in
de regio; zie ledenvoordeel op www.pvge.nl

• U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van
Aon.

• U kunt Philipsproducten kopen in Myshop Eindhoven tegen
personeelsprijs.

• U krijgt hulp bij gesprekken over Wmo zaken, invullen van
belastingformulieren, uw thuisadministratie.

• Samen zorgen we ervoor dat de PVGE invloed heeft op
lokaal en landelijk niveau om uw belangen te behartigen.
Facebook: www.facebook.com/pvge.koepel/
Lidmaatschap, contributie: € 21,00 p.p./p.j.

aangesloten bij www.federatie.nl en
www.koepelgepensioneerden.nl

PVGE-Secretariaat,
Primulalaan 46, 5582 GL Waalre
e-mail: pvge@hetnet.nl
telefoon: 040 2127504

• Lid worden? Opgeven via
www.pvge.nl, of via bovenstaand
adres.

• Opzeggen lidmaatschap: altijd schriftelijk of per email vóór 1 december
naar bovenstaand adres.

• De Schouw niet ontvangen? Bel of
mail naar bovenstaand adres.
Heeft u een nieuw emailadres, bent u
verhuisd of is uw partner overleden?
Geef het door aan uw eigen lokale
PVGE vereniging.
Aalst-Waalre en Valkenswaard
040 2520497
www.pvge-awv.nl
secretariaat@pvge-awv.nl
Best
0499 391623
www.pvge-best.nl
info@pvge-best.nl
Eindhoven
040 2423044
www.pvge-eindhoven.nl
secretaris@pvge-eindhoven.nl
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
040 2853758
www.pvge-geldrop.nl
secretaris@pvge-geldrop.nl
Helmond
0493 692948
www.pvge-helmond.nl
contact@pvge-helmond.nl
Nuenen
040 2835914
www.pvge-nuenen.nl
secretaris@pvge-nuenen.nl
Son en Breugel
0499 471042
www.pvge-sonenbreugel.nl
secretaris@pvge-sonenbreugel.nl
Veldhoven
040 2535618
www.pvge-veldhoven.nl
secretaris@pvge-veldhoven.nl

Informatieblad met contactadressen van
alle clubs en activiteiten van de lokale
PVGE verenigingen vindt u op
www.pvge.nl, druk op “De PVGE”.
Zowel in de linker- als de rechterkolom
onderaan vindt u het informatieblad.
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17 miljoen deskundigen
De afgelopen tijd moet ik vaak denken aan het lied ‘15 miljoen mensen’ dat in 1996
werd uitgebracht door Eric van Tijn en Jochem Fluitsma en dat ging over Nederland in
een betrekkelijke rustige periode. Misschien kunt u zich deze popsong ook nog herinneren.
Enkele tekstregels daaruit waren:
Land van duizend meningen
Het land van nuchterheid
Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Het land vol van verdraagzaamheid
Alleen niet voor de buurman
En het refrein luidde:
15 miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde
15 miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet ’t keurslijf in
Die laat je in hun waarde
Ik moet aan deze teksten denken als ik zie en hoor hoe het er vandaag de dag aan toe
gaat binnen Nederland. Deels niets nieuws onder de zon. We zijn tegenwoordig niet
alleen gezegend met 17 miljoen bondscoaches maar ‘gelukkig’ ook met 17 miljoen virologen, psychologen, vaccinatiespecialisten, IC-specialisten, politiemensen en ga zo
maar door. Waar een klein land groot in kan zijn! Maar al die 17 miljoen quasispecialisten hebben een ding gemeen: ze dragen op die terreinen geen enkele verantwoordelijkheid. Een eindverantwoordelijkheid die wel bij het kabinet ligt; ik geef het je
maar te doen!
Zo krijgen wij van meerdere kanten ook vragen om een standpunt naar buiten te brengen over de toewijzing van vaccins aan bepaalde leeftijdsgroepen of over de volgorde
van vaccineren. Binnen het verenigingsbestuur beschikken wij echter niet over toereikende kennis en kunde om daarover naar buiten een standpunt te verkondigen.
Bovendien spreken de betreffende specialisten elkaar ꟷzelfs via talkshow en andere
kanalenꟷ ook nog tegen. U kunt daarom van het verenigingsbestuur geen publiek
standpunt verwachten. Ik hoop dat u hiermee kunt leven.
En als innige wens: ik hoop dat u en uw naasten gevrijwaard blijven van de gevolgen
van de COVID pandemie.
Met vriendelijke groet,
Mari Vervaart
(marivervaart@gmail.com)

Terug naar inhoudsopgave
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Kalenderscoop

Activiteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden)

Activiteiten en aanmeldingsdata

Aanmelding tot: of zie website:

Aalst-Waalre en Valkenswaard

www.pvge-awv.nl

Best

www.pvge-best.nl

Eindhoven
04 mrt
08 mrt
02 april
05 april
10 mei
11 en 12 mei

www.pvge-eindhoven.nl
Op Restaurant, Wereldkeukens
Multimedia presentatie over Marokko door Guus Reinartz
Op Restaurant, De Verlenging
Lezing: ‘Reis door Groot Brittannië en Ierland’ door Ruud Heij
Lezing: ‘Fascinerend Zuid-Afrika’ door Aly Wagenvoorde
Op Restaurant, Hof van Huijbers in Mierlo (data onder voorbehoud)

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
24 mrt
Multimedia presentatie over Marokko door Guus Reinartz
02 april
Muziekmiddag ‘Muziek in de Paastijd’ door Clemens Lasance

www.pvge-geldrop.nl

Helmond

www.pvge-helmond.nl

Nuenen

www.pvge-nuenen.nl

Son en Breugel

www.pvge-sonenbreugel.nl

Veldhoven
12 mrt

www.pvge-veldhoven.nl
Lezing: ‘Klassieke cultuur is overal’ door Hans Teuwen

IN MEMORIAM Hans Josiassen
Ons bereikte het droevige nieuws dat Hans Josiassen de oud voorzitter van de PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende op vrijdag 22 januari jl. is overleden.
Hij is vanaf 2014 voorzitter geweest van deze PVGE. Hij had naam gemaakt in Mierlo bij
onder andere de schaakclub en toen Pieter Groenveld na 10 jaar moest stoppen, waren
we erg blij dat Hans bereid werd gevonden om die rol op zich te nemen. Hans heeft zich
hier volledig op gestort: voorzitter PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze- Leende, daarbij ons
vertegenwoordigen in het PVGE Koepel bestuur. Maar ook in Seniorenbelangen GeldropMierlo. Hij was de motor van de werkgroep Qua Vadis, die uiteindelijk tot nieuwe statuten
hebben geleid. Hij was dus op vele fronten actief. Af en toe kregen andere zaken hogere
prioriteit: kleinkinderen waren erg belangrijk voor hem, maar ook ontwikkelingshulp via het
PUM, o.a. in Malawi, om daar een lokaal vliegveld te helpen met de exploitatie.
De PVGE ging hem erg ter harte.
Bij de beeldhouwclub Stoned Stoned was hij een enthousiast deelnemer.
In 2018 had Hans een burn-out en deed hij even een stapje terug. Maar na een paar
maanden was hij er weer bij. Hij had andere activiteiten laten vallen, maar met de PVGE
ging hij weer verder. Hij was weer goed op gang gekomen, maar afgelopen herfst bleek
dat hij zwaar ziek was en hij alle PVGE activiteiten met onmiddellijke ingang stopte.
Onze gedachten gaan naar zijn vrouw Maya, zijn kinderen en kleinkinderen en familie en
wensen hen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.
Terug naar inhoudsopgave

Aanmelding nieuw lid:
Naam:…………………………………………………………………..…Geboortedatum: ……………………………..………....….
Straat en huisnummer …………………………………………………. Postcode/plaats…………………...……….…….…...…….
Email: …………………………………………………………..…………Telefoon: ………………………………….………...………

Wil lid worden van de PVGE en verzoekt hiermee om toezending van een aanmeldingsformulier.
Dit formulier opsturen naar Secretariaat PVGE, Primulalaan 46, 5582 GL Waalre, of bel telefoon: 040 2127504.
Of zelf meteen aanmelden via: www.pvge.nl/home/online-aanmelden
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PVGE activiteiten tijdens coronatijd

Meer weten.........?

Wilt u zich inschrijven voor PVGE activiteiten en/of reizen?
Kijk dan eerst op de websites van de lokale PVGE verenigingen
of de aangekondigde PVGE activiteiten wel of niet doorgaan, of
neem contact op met de organisator van de aangekondigde
activiteit of reis.
Alle websites zijn te bereiken via www.pvge.nl

In de artikelen wordt vaak verwezen naar websites waar meer
informatie te vinden is. De betreffende links zijn soms lang en
dan is het ondoenlijk om die vanuit de papieren Schouw over te
nemen. Het is dan goed om te weten dat een digitale versie van
de Schouw te vinden is op de website www.pvge.nl onder
'Actualiteiten'. Hier komt u, door het aanklikken van de – soms
lange – link terecht bij de betreffende informatie.

Advertenties
Voor
plaatsingsmogelijkheden
en
tarieven
voor uw advertentie
in de Schouw
kunt u contact opnemen
met:
Henk Verkerk,
06 19870041
hpverkerk@hotmail.com
10% korting voor PVGE-leden

Veranderingen in de Wlz en beschermd wonen
Het CAK, verantwoordelijk
voor de inning van eigen
bijdrages Wmo en Wlz,
heeft per 1 januari 2021
enkele veranderingen
doorgevoerd.
Het betreft:
• Berekening eigen bijdrage Wlz
• Wachten op een plek in een zorginstelling
• Toegang voor GGZ cliënten tot de Wlz
Eigen bijdrage Wlz in 2021
Het CAK berekent de eigen bijdrage voor 2021 met het inkomen
en eventuele vermogen van 2019. De Belastingdienst geeft het
inkomen en vermogen aan het CAK door.
In 2021 telt vermogen (zoals spaargeld) tot € 30.360 per persoon niet mee voor de eigen bijdrage. Dit noemen ze het
‘heffingsvrij vermogen’.
Het vermogen boven € 30.360 telt wel mee voor de eigen bijdrage. Dit noemen ze de ‘grondslag sparen en beleggen’. In 2021
telt 4% van de grondslag sparen en beleggen mee voor de eigen
bijdrage. U vindt de grondslag sparen en beleggen op de aangifte inkomstenbelasting 2019.
Met de rekenhulp van het CAK, www.hetcak.nl/zelf-regelen/
eigen-bijdrage-rekenhulp kunt u zelf een proefberekening maken.

GGZ Wonen: toegang tot de Wlz
GGZ-cliënten die blijvend toezicht of 24 uur per dag intensieve
zorg nodig hebben (GGZ Wonen), krijgen vanaf 2021 toegang
tot de Wlz. Hun zorg is daarmee voor de lange termijn geregeld.
Zij hoeven deze dan niet meer bij de gemeente of zorgverzekeraar aan te vragen.
Bron: Nieuwsbrief Woonincplusvitalis
Terug naar inhoudsopgave

Wachten op plek in zorginstelling
Vanaf 2021 kunnen mensen met een volledig pakket thuis (VPT)
of modulair pakket thuis (MPT) ook in het ziekenhuis wachten op
een plek in een zorginstelling. Nu kan dat alleen met een indicatie voor zorg in een instelling.
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Naar de dag van ‘het eerlijke pensioen’!?
Kan de Koepel Gepensioneerden op weg naar de dag van het eerlijke pensioen?
Op 10 februari is er een uitspraak gekomen in de rechtszaak
aangespannen door KBO-Brabant c.s. over de
gehanteerde renteregels. Hier volgt wat KBO-Brabant daarover
zegt, www.kbo-brabant.nl/nieuws/uitspraak-rechtszaak:
“De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en Stichting Pensioen
Behoud wél ontvankelijk zijn in hun collectieve vordering, terwijl
de Staat dat betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische
hindernis genomen. Op een aantal essentiële punten hebben
eisers gelijk gekregen van de rechtbank. Het meest belangrijke
is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel
15 van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het verplicht
aanhouden van buffers. Dit betekent dat als pensioenfondsen
feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen
onder het strenge kader van de regering en zij dus niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de zware buffereisen. Hoewel het daarom onbegrijpelijk is dat de rechtbank uiteindelijk de
vordering van KBO-Brabant en Stichting Pensioen Behoud heeft
afgewezen, bevat de uitspraak voldoende concrete handvatten
voor eisers en hun advocaten voor het in hoger beroep voortzetten van de procedure.”
We hebben maar voor een klein deel gelijk gekregen. Een reden
te meer om actie te gaan voeren en niet langer te wachten op
volgende rechtszaken, die dan toch weer meer dan een jaar
gaan duren. Tegen die tijd is het te laat omdat dan het nieuwe
pensioenstelsel tot in details is geformuleerd en dat als argument zal worden gebruikt om niets meer te veranderen.
Een samenvatting over de voortgang van de uitwerking van het
nieuwe pensioenstelsel. Veder nogmaals informatie waaruit blijkt
dat we er niet zo slecht voorstaan als minister Koolmees van
SVW en de president van de DNB, K. Knot ons doen geloven.
Het nieuwe pensioenstelsel
Starten we in september 2020, wanneer er over een ‘nieuw pensioencontract’ onderhandeld is. Wat waren o.a. de uitgangspunten van minister Koolmees en de DNB?
• “Duidelijk is dat in het nieuwe pensioenstelsel niet de pensioenuitkering maar de pensioenpremie centraal staat. Je weet
dus niet meer van tevoren hoeveel pensioen je later ontvangt. Alleen een schatting hoe je ervoor staat…”(uit: DNB
Pensioenfonds, 2 sept. 2020).
• Er komt de optie om bij de start van de pensionering ineens
10% uit te mogen keren
• De boetes op vervroegde pensionering buiten de zware beroepen zouden vervallen.
• Er komt een inzichtelijk, meer persoonlijke inzicht in de pensioenopbouw.
Wat is van deze uitgangspunten, anno maart 2021, terecht gekomen? Vooralsnog is dat onduidelijk, misschien komt het nog.
Er is afgesproken dat alle ins en outs in juni 2021 klaar moeten
zijn. Het is zeer de vraag of dit lukt. Alle maatregelen zouden
dan in 2026 in moeten gaan.

Verdere bedenkingen bij het nieuwe pensioenstelsel
• Nu moeten onze opgebouwde pensioenrechten tegen een
veel te lage rekenrente (circa 0.5%) als ‘Voorziening Pensioenverplichtingen’ op de balansen van de pensioenfondsen
komen. Als in 2026 (of eerder) de pensioenrechten vervallen
zijn, vallen ook ALLE pensioen-verplichtingen vrij… Daarna
telt alleen nog het prognose-rendement als vervangende
rekenrente. Helaas, hetzelfde te lage prognose-rendement
van circa 0,5% zal ook gaan gelden voor de ingelegde pensioenpremies (o.a. RTL-nieuws, d.d. 3 september 2020). Dit
terwijl er een enorme pensioenpot ‘vrij’ komt, en het werkelijke rendement veel hoger is….
• De 10% ineens kan niet via speciaal belastingtarief uitgekeerd worden.
• Metaalfondsen PMT en PME hebben vroegpensioen gewoon
afgeschaft. Nog steeds boete-bedingen voor werkgevers als
ze werknemers aandragen voor vroeg-pensionering.
• Jaarlijks krijgen miljoenen werknemers de UPO (Uniform
Pensioen Overzicht) met ‘hun opgebouwde pensioenrechten”, die de DNB ze niet zomaar af kan pakken……
Wat er niet klopt
Veel politici en journalisten doen ons geloven dat de pensioenfondsen er financieel slecht voorstaan. Onzin!
Journalisten, o.a. in de Trouw, d.d.19 januari 2021, stellen dat
pensioenfondsen moeten kiezen tussen 2 kwaden: hogere pensioenpremies of lagere pensioenen. Ook onzin!
Vanaf 1 januari 2021 zijn de pensioenpremies van miljoenen
werknemers met honderden euro’s per jaar gestegen. Noodlijdende werkgevers betalen tweederde deel daarvan! Fout!
Er vindt door de enorme stijging van de premie-inkomsten in de
pensioenfondsen geen verschuiving plaats van ‘oud’ naar ‘jong’.
Want de jongeren krijgen ook minder pensioen.
Alleen de pensioenpotten worden nog groter. Heel erg onzinnig!
Hieronder een rekenvoorbeeld uit het jaarverslag van ABP over
2019 en 2018 (wat er financieel slecht voor zou staan).
Dit kan bovenstaande beweringen onderbouwen :
€ Miljard (2019)

€ Miljard (2018)

Ontvangen premies

11,1

10,5

Uitgegeven pensioenen

11,7

11,4

Resultaat beleggingen

68

-8

Belegging/vermogen

514,5

442,7

Pensioenverplichtingen

476

411

Overige pensioenverplichtingen

49

42

Enkele conclusies:
1. Er is een tekort tussen ontvangen premies en uitgegeven
pensioenen in 2018 van € 0,9 Miljard en € 0,6 Miljard in
2019. Dat valt in het niet bij de enorme vermogens…
2. Het ‘Resultaat beleggingen’ over 2019 en 2018 samen van €
60 Miljard is genoeg om het ‘tekort’ onder 1. over 40 (!) jaar
te blijven dekken.
Maar hoe is het dan met de pensioenverplichtingen (van ABP)
die hoger zijn dan de beleggingen of het vermogen?
Al jaren worden de dekkingsgraden veel te laag vastgesteld door
de DNB vanwege enerzijds de (te) lage rekenrente en anderzijds
door extra donaties aan de voorzieningen.

de Schouw 2 pagina 6, maart 2021

In 2019 zijn de pensioenverplichtingen van ABP gestegen van
€ 411 naar € 476 Miljard.
Dat is circa 16%. In het jaarverslag van ABP staat dat een rentedaling van 1% leidt tot een daling van de dekkingsgraad van
circa 9%. Hiermee is circa. 6% van de stijging van de pensioenverplichtingen bij ABP (in 2019) verklaard. Overigens is die trend
al jaren zichtbaar…
Helaas moeten we hieruit concluderen dat de DNB (in overleg
met minister Koolmees) al jaren onvoldoende inzicht geeft in de
werkelijke financiële situatie van de pensioenfondsen.
Duidelijk is dat de DNB als ‘toezichthouder’ van de pensioenfondsen gefaald heeft. De AFM (Autoriteit Financiële Markten)
heeft verstand van toezicht houden op ‘beleggingsproducten’ en
zou die taak veel beter kunnen overnemen.
Duidelijk is ook dat we ‘Het beste pensioen van de wereld’ niet
moeten verkwanselen. Dus: niet stemmen op D’66, VVD en
PvdA die gezamenlijk het nieuwe gedrocht hebben binnen

gehaald wat idioot veel geld gaat kosten en pas in 2026 afgerond kan worden….
Overigens heeft minister Koolmees eind 2019 snel bakzeil gehaald en de dekkingsgraad tot 90% verlaagd toen de politieke
partij 50PLUS oprukte naar 10 zetels. Inderdaad, de massa telt!
We willen pleiten voor 'een dag van het eerlijke pensioen'. Dan
kunnen verontruste ouderen (en ‘gepakte’ jongeren) een nieuwe
route overhandigen aan minister Koolmees en aan de directeur
van de DNB. Die route is een andere dan meer premie en minder pensioen. We wachten op acties, op te zetten door de Koepel Gepensioneerden en andere organisaties voor gepensioneerden, om de dwang tot handhaving van veel te hoge pensioenvoorzieningen te verlaten en te stoppen met al die ONZIN
van het nieuwe pensioenstelsel.
Dat kan een grote (en veilige) manifestatie worden als duizenden hieraan deelnemen.
Ga ervoor! Volg de oproepen in (lokale) pers!
Terug naar inhoudsopgave

Belangrijke veranderingen bij Wooniezie,
aanbieder van huurwoningen
Foto: Ruud Balk

Senioren woningen in de regio
Eindhoven worden door alle
woningcorporaties aangeboden via Wooniezie. De corporaties willen het verdelen van
woningen duidelijker en eerlijker maken en daarom zijn enkele spelregels gewijzigd. Dit is
ingegaan op 4 januari 2021.
U kunt op 3 woningen tegelijk reageren
U kunt nu nog op 3 woningen tegelijk reageren en niet meer dan
3 reacties tegelijk plaatsen.
De voordelen hiervan zijn:
• U krijgt beter inzicht in hoeveel kans u maakt op een woning.
• Het proces van aanbieden gaat sneller. Woningzoekenden
reageren gerichter op een advertentie waardoor er minder
weigeringen zijn.
• Omdat woningen vaak maar 2 dagen op de website van
Wooniezie staan blijft het mogelijk om snel en vaak op woningen te reageren.
• U kunt uw reacties op woningen altijd veranderen. Dit kunt u
bijvoorbeeld doen als u ziet dat u weinig kans maakt of als u
een meer geschikte woning ziet.

Hoe werkt dit?
Als u 3 keer niet reageert op een uitnodiging dan kunt u tijdelijk
niet meer op woningen reageren. Dit duurt 3 maanden. Als u
nog reacties op woningen hebt staan, dan kunt u die woningen
niet meer krijgen. Na 3 maanden mag u weer op woningen reageren.
Waarom wordt dit veranderd?
De corporaties bepaalden tot nu zelf of zij iemand tijdelijk
‘parkeren’ en het systeem wordt aangepast. De corporatie past
dit zelf aan. Het oude systeem was foutgevoelig en niet altijd
even duidelijk. Daarom gebeurt het vanaf 4 januari 2021 automatisch.
Bron: nieuwsbrief woonincplusvitalis
Noot redactie
Wie al bij Wooniezie staat ingeschreven voor een huurhuis en
met vragen blijft zitten, wordt aangeraden om in te loggen op de
website en kan dan nog bij eventuele vragen contact opnemen.
Is Wooniezie u onbekend en bent u van plan om te gaan huren?
Kijk dan ook op de site www.wooniezie.nl
Terug naar inhoudsopgave

Waarom wordt er gestopt met onbeperkt reageren?
Mensen die een woning zoeken, gaan hierdoor gerichter reageren op woningen. Hierdoor neemt het aantal mensen toe dat
naar een bezichtiging komt. Ook neemt hierdoor het aantal mensen toe dat een aangeboden woning accepteert. De corporaties
van Wooniezie sluiten hiermee aan bij hoe de meeste andere
regio’s in Nederland werken.
Reageren op een uitnodiging om een woning te bekijken
Stelt u voor dat een corporatie u uitnodigt om een woning te
bekijken en u reageert niet én u meldt zich ook niet af. Dan is dit
niet eerlijk voor andere mensen die de woning ook willen en
(nog) niet zijn uitgenodigd. Daarom moet u vanaf 4 januari 2021
altijd reageren op een uitnodiging. Doet u dit niet? Dan heeft dit
gevolgen.
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Scootmobiel, aanschaf en verkeersregels
Een scootmobiel is een veelgebruikt vervoersmiddel voor senioren die door een beperking niet meer in staat zijn om ver te lopen. We hebben informatie over aanschaf en verkeersregels
samengevat.

Aanschaf
Er zijn drie manieren om een scootmobiel te bemachtigen:
• Via de gemeente
Hiervoor is het nodig om bij het Wmo-loket een aanvraag in
te dienen. Voor hulp hierbij kunt u terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Als je aan de normen voldoet krijg je
een scootmobiel in bruikleen. Het is mogelijk dat er twijfel is
en er volgt dan een onderzoek, meestal door een keuringsarts. Mocht je aanvraag worden afgewezen dan kunt je bezwaar aantekenen, dat beoordeeld wordt door een onafhankelijke commissie.
Het besturen van een scootmobiel is niet voor iedereen even
eenvoudig, wees alert dat u goede rij- en verkeersinstructies
krijgt aangeboden.
De scootmobiel die je van de gemeente krijgt is een goedkoop standaard type gewoonlijk met een kleine accu. Er zit
een pech-onderweg en onderhoudscontract bij, zodat er hulp
komt als je pech krijgt.
De Wmo-scootmobiel is er om noodzakelijke dagelijkse dingen mee te doen, maar niet om er voor je genoegen tochtjes
mee te maken. Dit kan een reden zijn om een eigen
scootmobiel met een zwaardere accu aan te schaffen.
• Op eigen initiatief
Iedereen kan ook zelf een scootmobiel kopen. In iedere gemeente is er wel een bedrijf te vinden die deze aanbieden. Er
is meestal keuze uit verschillende scootmobielen, zoals met
een extra wiel. De verkoper hoort aan te geven hoe de
scootmobiel te bedienen, te berijden en uitleg te geven over
verkeersregels. Ook moet je eraan denken zelf een pechonderweg en onderhoudscontract af te sluiten.
• Met een PGB
Het is mogelijk dat je een scootmobiel krijgt toegewezen via
de Wmo, maar dat je niet die van de gemeente neemt, maar
een PGB aanvraagt. Daarmee kun je zelf, eventueel met
bijbetaling, een betere scootmobiel aanschaffen. Het is verstandig om dan, gezien de toch niet simpele PGB regels, de
hulp van een cliëntondersteuner in te roepen.

Verkeersregels
Belangrijkste aspecten worden hier aangehaald. Meer weten?
Kijk op de website www.rijksoverheid.nl.
Scootmobiel en plaats op de weg
U mag met een scootmobiel rijden op:
• de stoep;
• het voetpad;
• het fiets/bromfietspad;
• de rijbaan.
Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.
Verkeersregels scootmobiel
U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg waarop
u met uw scootmobiel rijdt. U mag geen elektronische apparaten
zoals mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers vasthouden tijdens het rijden met een scootmobiel. Er
gelden dezelfde regels als bij het appen, bellen of muziek luisteren op de fiets. Als de politie ziet dat u tijdens het rijden uw tele-
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foon (of een ander mobiel elektronisch apparaat) vasthoudt, dan
kunt u een boete krijgen van € 95.
Maximumsnelheid scootmobiel
Voor een scootmobiel gelden de volgende maximumsnelheden:
• Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
• Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u
maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde
kom is dat 40 kilometer per uur.
• Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen,
mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Dat geldt binnen
en buiten de bebouwde kom.
Verlichting scootmobiel
Op een scootmobiel moet u overdag bij slecht zicht en 's nachts
voorlicht en achterlicht voeren. Dit geldt niet als u op de stoep
rijdt.

Verzekering scootmobiel
Een
heeft geen kentekenplaat. Wel moet u een
Foto:scootmobiel
Liesbeth Damen
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
(aansprakelijkheidsverzekering) hebben. Als bewijs dat uw
scootmobiel verzekerd is, ontvangt u een verzekeringssticker
(voorheen verzekeringsplaatje). Deze bevestigt u achterop de
scootmobiel.

Ook voor niet-gehandicapten
Een scootmobiel is volgens de wet een gehandicaptenvoertuig.
Maar ook als u geen handicap heeft, mag u gebruik maken van
een scootmobiel (of ander gehandicaptenvoertuig).

Slotopmerking
In Best is door de Seniorenraad Best (SRB) een brochure uitgegeven waarin dit thema uitgebreid en op een duidelijk leesbare
manier wordt behandeld. Deze is gebaseerd op specifieke plaatselijke regelgeving en informatie maar ook worden er onderwerpen behandeld die voor belangstellenden in een scootmobiel
van nut kunnen zijn. Deze brochure kunt u downloaden op
https://seniorenraadbest.nl onder 'Publicaties'.

Terug naar inhoudsopgave
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Inschrijving lezing ‘Fascinerend Zuid-Afrika’
Maandag 10 mei 2021, 14.00 uur
Naam:

…………………………………………………………. Lidnummer: ………………...………………....

Naam:

…………………………………………………………. Lidnummer: ………………...………………....

Straat en huisnummer: ………………………………………………………… e-mailadres: ……………………………...……
Postcode en plaats:

……………………………………………..…………. Telefoon:……………..…………………….…...

Geeft/geven zich op voor deze lezing in De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen
bevestiging.
Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt.
Als bijdrage wordt € 2,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst.
Dit formulier uiterlijk 30 april 2021 opsturen naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inschrijfformulier ‘Op Restaurant’
Naam:

..…………………………………………………. Lidnummer: ………………...……………………..….....

Naam:

……………………………………..................... Lidnummer:……………………………………...…….....

Straat en huisnummer: …………………………………………………… e-mailadres: ………………………………………..…....
Postcode en plaats:

……………………………………………..……. Telefoon (ook 06 nummer):……………..…………..…..

Introducé, naam:

..............................................................................

Adres:

..............................................................................

Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant'
O Vrijdag 2 april, eetcafé de Verlenging, aanvang 18.30 uur, aanmelden voor 24 maart
O Dinsdag 11 mei of
O Woensdag 12 mei, Hof van Huijbers, aanvang 13.00 uur, aanmelden voor 29 april (data onder voorbehoud)
O Donderdag 3 juni, Thym Parkzicht, aanvang 18.30 uur, aanmelden voor 27 mei
Dit formulier voor uiterlijke aanmelddatum opsturen naar Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven.
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Een nieuwe hobby of het oppakken van een oude?
Veel kringloopwinkels worden overstelpt met goederen die worden aangeboden door inwoners. Onze inwoners staan in lange
rijen om hun verzamelde spullen aan te bieden aan de milieustraten. We zijn op grote schaal aan het opruimen. Maar soms
krijgen we iets in onze handen, wat al jaren ligt te liggen, maar
waar we geen afscheid van hebben kunnen nemen. En wat
nieuwsgierig maakt. Veel postzegelverenigingen (ze zijn er
nog!), worden bestookt met vragen of de verzameling postzegels
die ze hebben liggen, nog iets waard zijn en hoeveel dan wel.
En hoe ze deze kunnen verkopen. Veel heemkundekringen worden bedolven onder vragen, die gesteld worden door bewoners
van hun dorp. Misschien aangemoedigd door programma’s als ‘verborgen
verleden’.
Zoals we allemaal
weten, heeft de
filatelie de afgelopen decennia de
belangstelling van
de grote massa
verloren. Schooljongens (en misschien meisjes)
verzamelen geen postzegels en ze ruilen ze niet
meer op het schoolplein.
De grote, beroemde verzamelaars sterven een
voor een. Hun geweldige collecties worden
doorverkocht (overigens voor geweldige prijzen voor de goed
stukken en zegels) aan de kleine groep verzamelaars, die ze
ook afneemt.
Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat computers en mobiele
telefoons, games en applicaties alle tijd en energie van men-sen
kosten. Als we overal rondkijken, kunnen we gemakkelijk zien
dat dit waar is. Mensen zijn echter ook breed geïnte-resseerd in
het combineren van technologie en geschiedenis: DNA-testen
en familieonderzoek zijn sinds kort een zeer populaire combinatie over de hele wereld. Miljoenen mensen zijn nieuwsgierig naar
hun wortels, ze willen weten waar hun voorouders woonden en

een groene sluier overhuift
opeens de bomen
een vlinder van citroen gaat
huppelend voorbij

waar ze vandaan kwamen. Ze willen verhalen leren over hun
familieleden die honderden jaren geleden leefden. De moderne
DNA-technologie heeft ook geleid tot totaal nieuwe mogelijkheden om de leefomstandigheden te begrijpen van mensen, duizenden jaren geleden. Dit soort wetenschappelijk nieuws is tegenwoordig erg populair op internet. Wie had enkele decennia
geleden gedacht dat archeologie zo interessant zou zijn als nu?
We kunnen DNA-testen waarschijnlijk niet combineren met filatelie, maar misschien zou er iets anders zijn dat mensen zou
kunnen aantrekken, verhalen die nog niet verteld zijn. Filatelisten zijn vaak vrij conservatief en verzamelen voornamelijk voor
zichzelf (en misschien voor juryleden). Als ze hun materiaal aan
andere mensen laten zien, gebeurt dat meestal in een tentoonstelling die alleen door andere filatelisten wordt bezocht. Als ze
een presentatie houden, is die vooral ook voor andere filatelisten. Om realistisch te zijn: het brede publiek is nauwelijks geïnteresseerd in deze tentoonstellingen of presentaties in hun huidige
vorm. Maar hoe zit het met het combineren van bijvoorbeeld
familieonderzoek en ‘hembyggdssamling’,
dat wil zeggen, het verzamelen van wat te
maken heeft met iemands geboortestad.
Of met een groter deel van het land, dat
een band heeft met de familie? Er is veel
sociale geschiedenis in de postgeschiedenis, en ook postzegels kunnen een deel
van het verhaal vertellen. De meeste
familieonderzoekers
hebben daar nauwelijks aan gedacht.
Een (digitaal) fotoalbum van de familie
zou kunnen worden
aangevuld met enveloppen die in de loop
der jaren aan elkaar
zijn gestuurd. Kaarten en prentbriefkaarten vertellen waar ze zijn geweest. Brieven
of enveloppen met bedrijfslogo’s maken duidelijk waar ze hebben gewerkt, in welke dorpen en steden ze hebben gewoond.
Postzegels kunnen afbeeldingen laten zien van gebouwen en
voorwerpen die een binding hebben met de familie. Het internet
kan een bron van kennis vormen. Sites als Ebay en Delcampe
kunnen voor aanvullend materiaal zorgen. En vergeet de
(digitale) archieven van de heemkundekringen niet. Ze zijn er
om u te helpen.
Terug naar inhoudsopgave

Alle zorg voor de gestorvene
Alle aandacht voor de nabestaanden

en langs de slootkant prijkt
een botergele sprei
Het was het wachten waard,
de lente is gekomen

Ineke van der Looij
Tel. 06 104 72 735

Klaas Pietersen

info@doeat.nl
www.doeat.nl
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Reizen en Evenementen
Eindhoven
Wij, als reislustige commissie, zijn optimistisch voor het jaar
2021! We hebben concrete ideeën om gezamenlijk op stap te
gaan. En daarbij hebben we het volgende bedacht.
In de planning zit om op zondag 13 juni de Passiespelen in Tegelen te bezoeken, meer informatie volgt nog.
In 2020 waren we erg enthousiast om op een 6-daagse trip naar
Blankenberge te gaan, vol bijzondere excursies en daarom kiezen we ervoor om deze reis nu in september 2021 te maken.
Het bezoek aan de Yakultfabriek en een wijnproeverij kon door
Corona in 2020 niet plaatsvinden, maar dit jaar willen we toch
graag in november die kant op gaan. We zullen veel te horen en
te zien krijgen over het product Yakult en daarna willen we graag
een wijntje gaan proeven.
Het zou geweldig zijn als onze plannen kunnen doorgaan en we
hopen op uw enthousiaste deelname.

Lezing: Reis door Groot Brittannië en Ierland
Maandag 5 april 2021 om 14.00 uur
Aanmelden: voor 26 maart 2021 met formulier in dit blad of via
de website www.pvge-eindhoven.nl
Plaats: Gemeenschapscentrum De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 Eindhoven
Bijdrage: € 2,00 p.p. Inclusief koffie, thee met plakje cake
Informatie: Janny Vrijhof 040 2624087
Inleider: Ruud Heij
Zachte Brexit, harde Brexit of geen Brexit, het maakt ons niets
uit. Neem wel uw paraplu mee, want het regent nog al eens in
dit land. Wij steken Het Kanaal over om een mooie reis te maken. Het zal zeker een boeiende tocht worden langs vele bekende en historische plaatsen o.a. natuurlijk Londen met zijn Tower
Bridge, de Big Ben en de regeringsgebouwen. Misschien ook
even naar Buckingham Palace?

We zullen zien. Daarna bezoeken we Canterbury, Stonehenge
en nog vele andere bekende en onbekende toeristische plekjes.
Wij brengen gedurende deze reis ook een bezoek aan Ierland.
Hier gaan we naar The Burren, de Cliffs of Moher en we nemen
ook nog een kijkje aan de westkust. Via de Hadrians Wall gaan
we naar Schotland met zijn vele meren en kastelen.

Maar we trappen af op donderdag 13 mei met een aspergedag.
In het noorden van het Limburgse land bezoeken we Openluchtmuseum de Locht.
Het museum geeft een beeld van het plattelandsleven in die
regio van 1850-1950. Daarnaast wordt er in afzonderlijke paviljoens aandacht besteed aan ontwikkelingen in de teelt van asperges en champignons en van de glastuinbouw. Na de lunch
bezoeken we een aspergeteler, waar we gaan kijken hoe de
asperges groeien en gestoken worden. Uiteraard sluiten we af
met een heerlijk aspergediner.
Op de website van de PVGE (www.pvge-eindhoven.nl) vindt u
onder het kopje “evenementen/reizen” meer informatie en hoe u
zich kunt aanmelden voor het eerste uitstapje op 13 mei.
Uiteraard is dit alles afhankelijk van de Corona-maatregelen die
dan gelden.
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Natuurlijk gaan ook wij op zoek naar het Monster van Loch
Ness. Daarna brengen wij nog een bezoek aan Edinburgh, de
hoofdstad van Schotland, waar we de bezienswaardigheden van
deze stad zullen bezoeken.
Onze reis zit er dan helaas al weer op. Wij hopen dat u na deze
reis weer geheel tevreden naar uw eigen ‘home‘ terug zult keren
want ook hier geldt: MY HOME IS MY CASTLE !!!!!

Lezing: Fascinerend Zuid-Afrika

Op Restaurant

Maandag 10 mei 2021 om 14.00 uur
Aanmelden: voor 30 april 2021 met formulier in dit blad of via
de website www.pvge-eindhoven.nl
Plaats: Gemeenschapscentrum De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 Eindhoven
Bijdrage: € 2,00 p.p. Inclusief koffie,thee met plakje cake
Informatie: Janny Vrijhof 040 2624087
Inleider: Mevr. A. Wagenvoorde

Door de verlengde lockdown zijn er helaas diners afgelast. We
blijven positief gestemd en gaan er van uit dat de diners vanaf
april wel gewoon doorgaan. Zekerheid kan niet worden gegeven
maar inschrijven kan wel. Als een activiteit alsnog wordt gecanceld wordt dit op onze website www.pvge-eindhoven.nl gemeld.
Dus bij twijfel, ook als u zich al heeft aangemeld, even surfen
naar deze site.
• Vrijdag 2 april, Eetcafé de Verlenging in het PSV-stadion.
Aanvang 18.30 uur. Aanmelden voor 24 maart.
Buffet: soep, twee keuzes vlees en een keuze vis, salade,
groente, friet, gebakken aardappels en koffie met toetje.
De soep en koffie worden aan tafel geserveerd. € 25,00 exclusief drankjes, inclusief parkeren. Na betaling aan het buffet uitrijkaart vragen.
• Dinsdag 11 en woensdag 12 mei, aspergelunch Hof van
Huijbers, Bekelaar 20, Mierlo
Aanvang 13.00 uur, aanmelden voor 29 april.
Datums zijn nog niet definitief, voor laatste informatie zie
website van PVGE-Eindhoven.
Een heerlijke aspergelunch, € 15,00
exclusief drankjes.
'Onderonsje met de
witte dame voor samen’: Miniaspergesoepje, salade met
gewokte asperges
en gerookte zalm,
smeersalade met
asperges, courgette en druiven, huisgemaakte aspergebitterbal, asperge-muffin, gekookte asperges met sausje, sneeën
brood en kruidenboter. Buiten op het terras van de 1e etage,
met lift bereikbaar. We zitten tussen de aspergevelden en de
kersenboomgaard. Bij slecht weer beneden in het restaurant.
• Donderdag 3 juni, Thym Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan.
Aanvang 18.30 uur. Aanmelden voor 27 mei.
Het vertrouwde startadres. Driegangendiner € 23,50 exclusief drankjes
(betalen na het diner). Normaal staat
er vlees op het menu, als u liever vis
wil eten dan dit apart
opgeven.

Zuid-Afrika is een heel fascinerend land met een grote diversiteit
in natuur, cultuur en dagelijks leven. Het beschikt over nationale
parken, wildreservaten, prachtige natuurgebieden, moderne
steden, dorpjes met typisch Afrikaanse markten en stadjes met
Oudhollandse huizen. Deze lezing neemt ons mee op een reis
van de hoofdstad Pretoria naar het mooie Kaapstad.
Uiteraard brengen we een bezoek aan bekende hoogtepunten,
zoals de Drakensbergen en het Krügerpark. Een park waar de
‘big five’ voorkomt: De leeuw, de buffel, het luipaard, de neushoorn en de Afrikaanse olifant.

En van daar verder, naar de Blyde River Canyon. Een indrukwekkende kloof met mooie vergezichten. De eerste goudzoekers
haalden hier grote hoeveelheden goud naar boven.
De kleurrijke bewoners van het vredige koninkrijkje Swaziland
nemen ons mee naar hun dorpje en laten ons genieten van hun
zang. In het Hillcrest Aids Centre in de regio KwaZulu-Natal
blijkt, hoe sterk en veerkrachtig de oma’s hier zijn, ondanks het
zware leven dat ze leiden.
Ondertussen wordt onze gezamenlijke geschiedenis niet vergeten. De komst van de Nederlanders heeft Zuid-Afrika immers
voor goed veranderd. De samenstelling van de bevolking en de
introductie van de slavernij door de VOC zijn het gevolg van de
band met ons land. Maar ook de taal, de wetgeving, de gereformeerde kerk, de introductie van de Islam om maar iets te noemen, dit alles heeft te maken met de komst van de Nederlanders. Op verschillende plaatsen zoals Stellenbosch en Kaapstad
halen we dan ook herinneringen op aan de gezamenlijke geschiedenis.
Na de reis langs de oost- en zuidkust van dit prachtige land eindigen we in het mooie Kaapstad. Van hieruit wordt o.a. nog een
bezoek gebracht aan Robbeneiland. Zuid Afrika is heel uitgestrekt (circa 30x groter dan Nederland).
Wat zullen we genieten van de verhalen, de mix van prachtig
film- en fotomateriaal en van de soms sfeervolle, soms uitbundige muziek.

Er wordt verwacht dat u ruim op tijd aanwezig bent. Het team is
al een uur van tevoren aanwezig om u welkom te heten. Ieder
lid, ook van buiten Eindhoven, is van harte welkom!
Afmelden
We willen u nog speciaal attent maken op de regels rondom
afmelden: bij afmelden korter dan één week van tevoren dient u
toch het diner te betalen. U mag altijd zelf iemand vinden om uw
diner over te nemen, neem contact op met Rita.
U kunt zich afmelden via 040 2423701 of 06 40671920 of
oprestaurantpvge.ehv@gmail.com.
Inschrijven
Via www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in deze
Schouw.
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Multivisionshow: Marokko passie in kleuren!
Woensdag 24 maart 2021 aanvang 14.00 uur zaal open 13.30
uur
Locatie: ‘t Perron Schoolstraat 28 in Heeze
Bijdrage: € 5,00, te betalen bij binnenkomst.. Leden GeldropMIerlo en Heeze-Leende gratis.
Vooraf aanmelden: Rina van der Linden: 040 2862877 of
rinavanderlinden@kpnmail.nl
Inleiders: Guus & Martina Reinartz
Marokko is als een oase voor de zintuigen, het land van de 1001
kleuren. Een Arabisch spreekwoord luidt: “De hele wereld is als
een pauw en Marokko zet daarin pronkend zijn staart op!” Onbeschrijfelijke kleurnuances bieden de ogen een schilderachtig
beeld vol bekoorlijkheid en charme. Landstreken van buitengewone gratie met reusachtige, typische rondgeslepen rotsblokken, die door een ingewikkelde stellage in evenwicht worden
gehouden. De schoonheid van de bergketens van de Hoge Atlas
werkt als een magneet op wandelaars en bergbeklimmers uit de
hele wereld.

Foto: Wim Jellema

De betovering van de woestijn wordt gekenmerkt door zacht
gewelfde zandduinen. Als een parelsnoer liggen witte, met massieve muren en hoge torens versterkte havensteden aan de Atlantische kust. Of je nu de zee, de groene dalen, de oases of de
Koningssteden bezoekt, Marokko brengt iedere bezoeker in vervoering met zijn fascinerende contrasten en zijn verrukkelijke
gastvrijheid! De kunst van verhalen vertellen, het musiceren en
het kunsthandwerk behoren in Marokko tot de diepgewortelde
cultuur.
Marrakech is de grootste Berber-metropool, die met zijn labyrint
van steegjes in de Medina z’n Middeleeuwse structuur prachtig
heeft weten te behouden. In de overdekte “soeks” verleiden ons
kakelbonte artikelen. Het geschreeuw van de handelaren en hun
klanten vormt een haast meerstemmig koor. De geuren van de
Oosterse specerijen hangen rond de vele restaurantjes.

Marokko is een betoverende lapjesdeken van vruchtbare en
droge, van hoge en diepe, bergachtige en vlakke landschappen
met een ongekende natuur.
Het land vormt een brug tussen de Oriënt en Europa, tussen
traditie en moderne tijd

Lezing: 'Op weg naar Pasen'
Vrijdag 2 april 2021 aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30
uur
Locatie: De Dreef, Willem Barentszweg 69, Geldrop
Bijdrage: € 5,00, te betalen bij binnenkomst. Leden GeldropMierlo en Heeze-Leende gratis
Verplicht aanmelden: Rina v.d. Linden 040 2862877 of
rinavanderlinden@kpnmail.nl
Inleider: Clemens Lasance
Clemens Lasance verzorgde al eerder muziekmiddagen voor
diverse PVGE-afdelingen. Hij zegt over deze lezing: “We gaan
paasmuziek horen gecomponeerd voor Palmzondag tot en met
1e Paasdag. De meeste mensen kennen de Mattheus en Johannes passies van Bach wel en mogelijk het Stabat Mater van Pergolesi, maar dat is het dan wel zo’n beetje met de Paasmuziek.
Het zal u verrassen hoeveel meer fraaie muziek is geschreven
over een periode van 600 jaar.”
Naast (weinig) bekender werk (bv. het Erbarme dich maar dan in
het Arabisch) staan ook op het programma muziek van o.a. Allegri, Boccherini, Hasse, Jommelli, Jenkins, di Lasso, Lotti, Mascagni, Palestrina, Rachmaninov, en Zelenka. In de meeste gevallen worden videobeelden getoond.
Hier zijn introductie:
Ik zal me even voorstellen voor de leden van de PVGE Geldrop.
Mijn naam is Clemens Lasance, sinds ruim 11 jaar met pensioen
na 40 jaar Philips, waarvan de laatste 15 jaar op het NatLab,
steeds als wetenschapper. Ik ben dus geen musicoloog, maar
heb wel een behoorlijke kennis van muziek en bezit een zeer
ruime CD-verzameling. Ik verzorg met een paar collega's elke
week een paar uur klassieke muziek in zorgcentrum Jo van Dijkhof en heb een aantal jaren met een paar andere mensen een
klassiek programma verzorgd op de lokale radiozenders
GlowFM en Studio040. Daarnaast heb ik voor de cultuurcommissies van de PVGE en het AG elf keer het programma Klassiek
rond de Lunch gepresenteerd, elke keer met een ander thema,
en voor de PVGE-ers van Nuenen en Veldhoven een Kerstpresentatie verzorgt.

Foto: Liesbeth Damen
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•

Veldhoven
Lezingen in Coronatijd
Bij PVGE-Veldhoven zijn sinds september vorig jaar de maandelijkse lezingen ook thuis te volgen d.m.v. een livestream verbinding vanuit de Immanuël kerk in Veldhoven.
Dankzij de welwillendheid van kerkbestuur, koster en technici,
die in deze tijd ook de zondagsdiensten op die manier bij de
mensen thuis brengen, kunnen wij, samen met onze eigen deskundigen, onze lezingen bij een flink aantal leden vertonen in de
huiskamer.
Na een proefperiode hebben we het live-publiek in de kerk en de
thuiskijkers een aantal vragen gesteld over techniek, beleving,
betrokkenheid, verbeterpunten etc.
Als we de antwoorden overzien, dan zijn er een paar conclusies
te trekken:
• Live aanwezig zijn in de Immanuël kerk wordt in het algemeen gewaardeerd, maar is door het kleine aantal van 30
bezoekers, op 1½ meter afstand, zonder koffie en een
praatje voor- of achteraf een beetje sfeerloos. Niettemin
willen vrijwel alle deelnemers naar de live-lezingen blijven
komen, zelfs onder deze beperkende omstandigheden. Bij
overaanmelding wordt er daarom geloot.

Door de thuiskijkers wordt de live-stream lezing ook positief
beoordeeld. Allereerst vinden de mensen het fijn dat ze de
lezing in ieder geval kunnen bijwonen! Natuurlijk was er in
het begin kritiek op een aantal punten. De meeste problemen
waren echter van technische aard en zijn intussen opgelost
of verbeterd. We kunnen echter niet alles oplossen, we missen thuis bijv. betrokkenheid en interactie tussen publiek en
spreker. De meeste live-streamers kijken alleen of met partner en missen het gebruikelijke gezelschap. Niettemin zijn
bijna alle live-streamers erg gelukkig met dit alternatief. Met
het live-streamen bereiken we ook mensen die normaliter
moeilijk van huis kunnen; dat is natuurlijk wel winst. Mensen
kunnen, door het tevens opnemen van de uitzending, via de
website ook achteraf de lezing bekijken, een soort “Lezing
Gemist” service.

Onze eindconclusie: wij gaan nog even door, de eerstvolgende
3 lezingen staan gepland en we wachten op de dag dat er weer
mensen in de kerk mogen komen luisteren!

Terug naar inhoudsopgave

Maaltijdservice aan huis
Voor mensen die minder mobiel zijn, is zelf boodschappen doen
en eten koken vaak een grote opgave. U kunt tegen redelijke
prijzen maaltijden aan huis laten bezorgen. Misschien een tip als
het eens niet lukt of een mantelzorger niet beschikbaar is.
U krijgt de maaltijden meestal koud thuisbezorgd en moet ze zelf
opwarmen in de magnetron. Het is soms ook mogelijk om warme maaltijden te bestellen. Overal wordt rekening gehouden met
uw dieet. U betaalt per automatische incasso. Een overzicht:
• De Maaltijdservice is er voor kwetsbare mensen die thuis
wonen. 600 vrijwilligers brengen maaltijden rond in heel ZOen NO-Brabant. U kunt kiezen uit 75 hoofdgerechten, 25
soepen, Hollandse kost, Aziatische – en luxere gerechten.
Ze komen op een vaste dag in de week bij u thuis en maken
ook een praatje. Koude en ingevroren maaltijden liggen rond
de 8 euro, warme maaltijd tussen de 10 en 12 euro.
Voor meer informatie: 040 7200760 of
info@demaaltijdservice.nl, www.demaaltijdservice.nl
• Eten met gemak: Mark Verwijst brengt gezonde, verse
maaltijden naar keus rond en houdt dan van een praatje.
Ook voor vegetariërs en mensen met een dieet of allergieën.
U kunt een proefbox aanvragen van drie gerechten voor
€ 14,95.
Voor meer informatie: 073 8200344, www.etenmetgemak.nl
• Foodconnect biedt maaltijden van verse gerechten (voor in
de koelkast, ca. € 6,00 ), en vriesverse gerechten (voor in de
diepvries; vanaf € 4,29 tot € 6,99). U bestelt wekelijks minimaal 4 maaltijden. Proefpakket van 2 maaltijden voor € 10.
Voor meer informatie: 0888 101010, info@foodconnect.nl,
www.foodconnect.nl
• Tafeltje Dekje/Uitgekookt levert op twee vaste tijden wekelijks koelverse maaltijden. De prijzen liggen tussen € 6,65 en
€ 8,34. U bestelt wekelijks minimaal 4 maaltijden.
Voor meer informatie: 085 0196873, info@uitgekookt.nl,
www.uitgekookt.nl

Inez de Wolff
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Ledenvoordeel
•
•
•

Alleen met een geldige PVGE-ledenpas
Korting alleen op moment van aankoop, niet achteraf
In principe niet bij acties of andere kortingen

Zie: www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge voor
de laatste informatie over ledenvoordeel.
Op deze website vindt u ook adressen voor
75+ rijbewijskeuring tegen gereduceerd tarief voor PVGE-leden.

Ledenvoordeel in Corona-tijd
Verschillende leveranciers, die korting aan PVGE-leden aanbieden, hebben het door de Corona-crisis financieel moeilijk. Het
kan zijn dat zij daardoor (tijdelijk) geen PVGE-korting willen aanbieden. Informeert u daarom voordat u producten koopt of andere zaken afneemt of de kortingen, zoals in de Schouw of op de
PVGE-website gepubliceerd, op dat moment nog geldig zijn.

Auto en Fiets
Autoverhuur Hertz
• High Tech Campus, P1, Gebouw HTL
Gemiddeld 30% korting; deze kan alleen bij telefonische reservering of aan de balie verkregen worden. De auto kan
uitsluitend bij deze vestiging worden opgehaald.
De Garage
• Molenpad 9, Boxtel, tel. 0411 615333
APK-keuringen, onderhoud, reparaties en banden voor alle
merken. PVGE-leden ontvangen 10% korting op de totale
factuur, behalve op actieproducten. 12 maanden garantie op
alle reparaties en 12 maanden op de gebruikte onderdelen.
John Vermeulen Fietsplezier
• Laan der vier Heemskinderen 2, Geldrop
• Elkerlyclaan 93, Eindhoven
11% korting (op adviesprijs) op gehele assortiment. Bij reparaties wordt de korting alleen op de te gebruiken onderdelen
verleend. Bij inruil geldt de korting niet; wel loont het de moeite om aan te geven dat u lid bent van de PVGE, aangezien
leden een hogere inruilprijs ontvangen.
Rijwielcentrale
• Kruisstraat 98, Eindhoven
10% korting (op adviesprijs) op totale assortiment. Op fietsen
van het merk Flyer wordt 5% korting verleend. Bij reparaties
wordt korting alleen op de te gebruiken onderdelen berekend.
Ook bij inruil zal korting op de nieuwprijs worden verleend.
Wasser Automaterialen
• Binnendongenstraat 1, Helmond
• De Huufkes 33c, Nuenen
• Marshallweg 3, Veghel
Korting varieert per product, maar bedraagt altijd minimaal
10%.

RELAXmassages Best
• Salderes, 5682 EJ Best
10% korting op een behandeling in massagepraktijk van Yvonne
Hobbelen-Amels. De praktijk bevindt zich in de woonwijk Salderes vlakbij het Centrum en 5 minuten lopen van N.S. Station.
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Advies, Hulpmiddelen & Zorg
Hermus Notaris
• Wilhelminalaan 1 a/b, Son en Breugel
10% korting op tarieven.
Joop Mikkers Ogen en Oren
• Corridor 39, Valkenswaard
10% korting bij aankoop van een bril. 10% korting op de aanschaf van het Hoorcomfort Plan.
Notarispraktijk den Beer Poortugael
• Tramstraat 35A, Eindhoven
10 % korting op de tarieven.
Optiek Verhoeven
• Kapelstraat Zuid 6, Veldhoven
• Pleintjes 72-74, Veldhoven
• Kastelenplein 80, Eindhoven
• Markt 21, Eindhoven
• Parkstraat 24, Nuenen
• Raadhuisplein 5a, Son
• Nieuwstraat 28a, Eersel
10% korting uitsluitend op brillen. Korting geldt niet in combinatie met speciale acties.
Leef & Zorg Helmond
• Geysendorfferstraat 7, Helmond
5% korting op gehele assortiment, behalve op zgn setprijzen.
Deze korting geldt niet voor aankopen via de website.
Pieternel Lingerie en Mammacare-specialist Deurne
• Stationsstraat 60, Deurne
10% korting op gehele assortiment. Op Mammacare-producten
die 100% worden vergoed door de zorgverzekeraar wordt geen
korting verleend.
Pieternel Lingerie en Mammacare-specialist Eindhoven
• Leenderweg 298c, Eindhoven
10% korting op gehele assortiment. Op Mammacare-producten
die 100% worden vergoed door de zorgverzekeraar wordt geen
korting verleend.
Van Bommel Optiek, uw opticien aan huis
Voor afspraken: 06 3175 0599
15% korting op een complete bril
Van Schijndel Hoortechniek
• 17 Septemberplein 1B, Son
• Molenstraat 5, Geldrop
Bij aanschaf van hoortoestellen 10 pakjes batterijen cadeau op
vertoon van de ledenpas op factuurdatum.
Verhoeven Hoorcomfort
• Markt 49, Bladel
• Gebint 1, Eersel
• Parkstraat 24, Nuenen
• Kapelstraat Zuid 6, Veldhoven
10% korting op de aanschaf van het Hoorcomfort Plan.
Zorgcomfort de Kempen
• Torenstraat 10-12, Valkenswaard
5% korting op gehele assortiment. Deze korting geldt niet voor
aankopen via de website.
Zorgdiscounter de Kempen
• Eindhovenseweg 56, Waalre
Zorgdiscounter de Kempen (040 3688275) levert producten
voor communicatie, lopen en verplaatsen, slapen, toilet en badkamer en verzorging voor ouderen. Op vertoon van een geldige
ledenpas krijgen PVGE-leden een korting van 5% op nieuwe
artikelen en van 10% op gebruikte zorgartikelen bij aankopen in
onze winkel in Waalre.

Terug naar inhoudsopgave

springrijmpje

springtouw
springvorm
springhengst springkruid
springkasteel
springprocessie
springruiter
springvloed

Foto: Liesbeth Damen

springmatras

springbul

springbalsemien

Klaas Pietersen
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Clubs PVGE
Alle clubbesturen en clubcoaches kunnen informatie en foto’s
over hun club sturen voor publicatie in de Schouw naar
deschouw@pvge.nl

Eindhoven
Bridgeclub 'Het Schouwspel'
Op het moment dat deze kopij verstuurd wordt leven we nog in
een lockdown en sinds een aantal dagen ook met een avondklok. Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat wij zo’n
vreemd jaar tegemoet zouden gaan en wie weet hoe lang dit
nog zal gaan duren. Onze hoop is uiteraard gevestigd op de
vaccins waar inmiddels mee gestart is. Wanneer we weer kunnen starten is nog zeer ongewis. In een nieuwsflits en op de
website www.pvge-eindhoven.nl zal bekend gemaakt worden
wanneer wij weer kunnen en mogen starten met de bridge, ook
zullen onze leden via e-mail op de hoogte gebracht worden.
U kunt dan weer iedere middag van maandag tot en met vrijdag,
terecht om te spelen in competitieverband op de locatie Fabritiuslaan 28 te Eindhoven.
Op alle middagen kunnen zich nog nieuwe leden aanmelden,
voornamelijk dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen we nog
nieuwe leden gebruiken.
Wie eens wil komen kijken op onze gezellige club is van harte
welkom, U mag 2 keer komen proberen of de club U aanspreekt
voordat U de beslissing neemt om lid te worden.
Op onze bridgelocatie FAB28 hebben ze afgelopen jaar niet stil
gezeten. Het interieur is door de vrijwilligers opgeknapt, de grote
zaal is enigszins gewijzigd en alles heeft een frisse kleur gekregen. De oude tafels zijn vervangen door nieuwe. Ook buiten is er
een
mooi
terras Damen
gekomen, dit hebben enkele van onze leden al
Foto:
Liesbeth
mogen bewonderen in de zomermaanden, waar we, toen het
mogelijk was, per middag een keer bij elkaar zijn gekomen voor
een praatje, hapje en drankje.
De gemeente heeft toegezegd dat ze het hele pand gaan renoveren. Er komt o.a. een nieuw dak met zonnepanelen op het
gebouw, de ramen worden vernieuwd met aan de zuidkant zonnewering, het ventilatiesysteem wordt vernieuwd en aangepast
aan de eisen van
deze tijd.

Fietsclubs PVGE
We hebben binnen de PVGE 8 fietsclubs, een teken dat 'samen
fietsen' veel enthousiasme opbrengt. Helaas kunnen we er als
groep niet op uit en is het wachten op betere tijden. Van twee
clubs, Aalst-Waalre-Valkenswaard en Veldhoven kregen we
twee routes aangeboden die je ook gezellig met z'n tweetjes
kunt rijden. Deze kunt u elders vinden in deze Schouw.
Van de club Aalst-Waalre-Valkenswaard kregen we nog de volgende mededeling:
Iedere tweede donderdag van de maand vanaf april tot en met
oktober wordt er gefietst. In juli en augustus wordt er ook op de
vierde donderdag gefietst. Indien door het slechte weer tochten
afgelast moeten worden, vervallen ze; er zijn geen inhaaldagen.

Er wordt steeds om 11.00 uur gestart, beurtelings vanaf het
“Stationskoffiehuis” aan de Willibrorduslaan 137 in Waalre of
vanaf “De Graver” aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard.
De maandelijkse fietstochten hebben een lengte tussen de 40
en 50 km en er wordt gefietst met een gemiddelde snelheid van
ongeveer 15 km/uur.
Hebt u belangstelling om in april (weer) mee te fietsen, neem
dan contact op met Jan Mermans, tel. 06-38830597, e-mail
j.mermans@onsbrabantnet.nl.

Dus beste mensen,
als het zover is dat er
weer gebridged mag
worden zijn we verzekerd van een
prachtige vernieuwde
locatie.
Cursus
Bent U het bridgespel nog niet machtig? Dan kunt U het toch
leren!
In september hopen wij weer van start te kunnen gaan, bij voldoende aanmeldingen, met cursussen voor beginners en gevorderden. Deze worden gegeven door gediplomeerde leraren.
Voor inschrijving of verdere informatie betreffende de cursussen
kunt U contact opnemen met Dorien v.d. Noort, 06 16452945 of
d.noort@kpnmail.nl.
Inlichtingen omtrent de bridgeclub kunt u inwinnen bij onze secretaris, Arna Dirks, tel. 040 2528010 of arnadirks@gmail.com.
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Buiten ben je veiliger
Wandel- en fietstips om er eens met z'n tweeën op uit te gaan
Op 20 mei 2020 kopte de Volkskrant: ‘Nauwelijks kans op besmetting met coronavirus in de buitenlucht’. Dat heeft een aantal
oorzaken. In de buitenlucht worden de aerosolen meer verdund
door de ‘grotere’ ruimte. Meestal is er ook betere ventilatie buiten door de wind.
De levensduur van de virussen buiten is maximaal 3 uur, i.t.t. tot
het overleven op plastic of metaal. Maar dan moeten we buiten
wel afstand houden (bijv. door op de fiets te blijven) of niet te
dicht bij elkaar staan als we elkaar ontmoeten. En vermijd ook
de druktes op parkeerplaatsen.
Vandaar onze suggesties: ALLEEN wandel- en fietsuitstapjes.
We beginnen met twee wandelingen in Eindhoven en sluiten af
met twee verkorte fietsroutes vanuit respectievelijk Waalre en
Veldhoven

Wandeling door Genneper Parken

•
•

Vanaf de Aalsterweg de Poelhekkelaan inslaan geeft genoeg
mogelijkheden om boetevrij te kunnen parkeren.
Ten zuiden van de ring (=Boutenslaan) is grote parkeerplaats
voor de rijschool.

Een paar bezienswaardigheden:
De paden die vlak langs de oever van de Tongelreep meanderen, kunnen glibberig zijn in regenachtige perioden, maar zijn
van grote, natuurhistorische waarde!
Recentelijk is er een mooie brug gemaakt over de Tongelreep in
het verlengde van de Willem van Tuijllaan naar de sportvelden.
Die staat nog niet op deze kaart.
In het noordoosten vinden we de Trompetterloop. Ooit was dit
‘eiland’ gemaakt om via een stuw het water naar de schoepen
van de Genneper watermolen te sturen. We kunnen over de
stuw oversteken. Soms draaien de schoepen van de molen en
kan er (binnen) koren gemalen worden.

Gennep is een buurtschap in Eindhoven en de naam duidt mogelijk op het samengaan van de Dommel en de Tongelreep. Die
twee beken komen net boven het park samen. Genneper Parken
is het grootste park in Eindhoven, maar niet alles is bereikbaar.
Daarnaast wordt het park doorkruist door de Anton Coolenlaan.
De grote parkeerplaats daar is nu bezet door de corona teststraat.
Startplekken voor wandeling:
• Tegenover de parkeerplaats aan Anton Coolenlaan zijn parkeerplekken voor het paviljoen. Ook bij Sauna Tibet zijn parkeerplaatsen.

Welke attracties zijn er open?
Mocht de lockdown na 2 maart nog verlengd worden dan zult u
zelf versnaperingen moeten meenemen op uw wandeltocht. Er
zijn onder normale omstandigheden 3 locaties waar u terecht
kunt:
• Midden in het park vind je het Paviljoen Genneper Parken.
Momenteel alleen als ‘afhaal’-restaurant in gebruik.
www.paviljoengenneperparken.nl
• De Genneper Hoeve is voor publiek afgesloten, maar de
Ecologische winkel is wel open (van 10.00 t/m 17.00 elke
dag!) www.genneperhoeve.nl
• Heempark Frater Simon Deltour is wegens corona gesloten.
Vrijwilligers beheren de natuurtuin. Helaas staat de prachtige
vijver met een romantische houten uitkijkpost in het midden
niet op deze plattegrond. https://heempark-ehv.dse.nl
Mocht u plannen hebben, even vooraf informeren.
Een ruime wandeling tussen Boutenslaan en Anton Coolenlaan
kost ruim een uur. Wil je ook de golf- en countryclub halen aan
de Charles Roelslaan, dan ben je ca. 2 uur onderweg.
Ontdek kronkelige eikenpaadjes, beukengalerij langs het water,
wuivende rietkragen en nog veel meer…. Wat overblijft van de
picknick kan je voeren aan de ganzen, eenden en meeuwen.

de Schouw 2 pagina 20, maart 2021

Wandeling door Philips de Jongh park
Het terrein van 25 ha. is in
1912 door Anton Philips en zijn
vrouw Anna Philips de Jongh
gekocht. Vanaf 1920 is het
park geschonken aan de Gemeente Eindhoven. Het park is
niet omheind en is doorkruist
met veilige fiets- en wandelpaden. Toegang: kruising Achtseweg Zuid en Bezuidenhoutseweg.
Bezienswaardigheden:
• Parkpaviljoen op Oirschotsedijk 2, in midden
van het park, telefoon 040
2514271, zie
www.parkpaviljoeneindhoven.nl.
Ook hier geldt, tot nader orde gesloten.
•
•

Statige beuken en eiken, sparren en veel (bloeiende !) rododendrons,
Grote grasvelden om te (voet)ballen, picknicken en dansen
op de boomstammen…

De 'Hut van Mie Pils' is in de route opgenomen, het is onzeker
hoelang deze locatie nog gesloten is. Eten en drinken kan wel
worden opgehaald, Bij belangstelling wordt aanbevolen vooraf
contact op te nemen: 040 2212892.
Route beschrijving
1. Fiets naar het oosten op de Willibrorduslaan,
70 m,
2. Weg vervolgen naar de Kon. Julianalaan,
1.000 m.
3. Na kruispunt weg vervolgen naar de
Kon. Wilhelminalaan,
700 m.
4. Op T-splitsing sla linksaf naar de Ekenrooisestraat, 100 m.
5. Vervolg Ekenrooisestraat naar links, 100 m,
rechts over bruggetje,
100 m.
6. Bij 3e afslag, bij woonerf sla rechtsaf, Hutweg
tot knooppunt 46,
700 m,
7. Passeer Meeuwven rechts en ga linksaf
voor ‘Hut van Mie Pils', knooppunt 66,
800 m,
8. Sla rechtsaf, steek viaduct over A2 over, naar
knooppunt 79,
900 m,
9. Sla rechtsaf, asfaltfietspad op, naar
knooppunt 52,
2.000 m,
10. Op Huisvenseweg aangekomen, sla linksaf, naar
knooppunt 52,
70 m
11. Op Huisvenseweg, sla rechtsaf, naar
knooppunt 52”
2.700 m,
12. Ga haakse bocht naar rechts naar
knooppunt 20,
1.000 m,
13. Ga rechtdoor, over viaduct A2 naar
knooppunt 80 op Grevenschutweg,
1.600 m,
14. Ga rechtsaf op Valkenswaardeseweg naar
knooppunt 95,
4.000 m,
15. Sla rechtsaf op doorgaande weg, en vervolg
op fietspad naar knooppunt 61,
2.900 m,
16. Ga rechtdoor op fietskruispunt richting
knooppunt 63,
1.600 m,
17. Bij kruispunt met Willibrorduslaan linksaf oversteken.
18. Aankomst op de locatie: Brasserie 't Stationskoffiehuis

Fietsroute vanaf ‘Brasserie ‘t Stations Koffiehuis’ in Waalre
Duur 90 minuten, lengte 21 km
Tijdens corona mag dat in groepjes van twee. En moet er tijdens
de tochten rekening gehouden worden met 1 ½ meter afstand
onderling.
Omdat de pauze- en eindstops gesloten zijn is een bestaande
route aangepast en verkort naar circa 21 km.
De fietstocht gaat geheel over geasfalteerde wegen en fietspaden. Het is een prachtige tocht over hei en door bossen!
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Fietsroute vanaf Oeienboschdijk in Veldhoven
Vanaf Veldhoven zijn prachtige fietstochten te maken door
Kempenland. Echter ook hier gelden de beperkingen vanwege
corona. Restaurants zijn dicht en alleen afhalen is mogelijk.
Wat te denken van een fietstocht van circa. 21 km (= 1 ½ uur)?
De start is op fietsknooppunt 42. Op einde van de Oeienboschdijk passeer je rechtsom de rotonde. Daarna sla je linksaf de
Knegselseweg op richting knooppunt 63. Volg daarna de knooppuntenroute.
Halverwege, aangekomen in Vessem op de Jan Smulderstraat,
ga je bij de ANWB-wijzer linksaf de Wilhelminalaan in, richting
knooppunt 51. Op huisnummer 6 ligt restaurant 'De Smickel',
Informeer van te voren of ze niet gesloten zijn (0497 592286).
Vooral de route die hierna volgt langs de vennen richting Wintelre is erg mooi!

Vooraf wat opmerkingen:
- Het idee om te fietsen via knooppunten hebben meer mensen,
dus is het op sommige trajecten druk. Ik ga daarom niet in de
weekenden. Die zijn voor mensen, die door de week niet kunnen.
- Een route over landwegen biedt meer ruimte, dan fietspaden.
Ook een tocht door de stad biedt meer ruimte. Heeft u uw stad
of dorp al eens gezien met weinig verkeer?
- Regen is lastig, maar je kleden voor een koude dag kan prima.
Beneden de 10 graden heb je meestal muts en handschoenen
nodig.
- Probeer een snelheid aan te houden tussen de 15 en 20 kilometer per uur. Het geeft je de gelegenheid om al fietsend rond te
kijken, al blijft het opletten geblazen.
Met de ANWB Fietsknooppuntenplanner plan je heel makkelijk
je eigen route. Aan de hand van knooppunten stippel je jouw
eigen route uit.
Ga naar: www.anwb.nl/fietsroutes

Agnes Ronteltap

.Je kiest ‘fietsknooppuntenplanner’. In het vakje met ‘Zoek op
plaatsnaam of adres’ heb ik ‘Geldrop’ ingetikt.
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Fietsen via knooppunten
In deze tijd is het moeilijk een wandeling of fietstocht te maken,
die kan worden onderbroken door een pauze op een gezellig
terrasje of in een mooie uitspanning. Toch hebben we behoefte
om eropuit te gaan, om te bewegen.
Velen van ons hebben in de loop der jaren een elektrische fiets
aangeschaft en zijn gewend, om deze regelmatig te gebruiken.
Velen zijn ook in staat om met behulp van hun telefoon een route af te leggen, via een geïnstalleerde app of routeplanner.
Maar velen van ons zijn daar niet toe in staat. En bovendien is
het gebruik van een telefoon lastig, wanneer je (al dan niet met
handschoenen aan) op de fiets zit.
We kennen allemaal het fenomeen van de fietsknooppunten. Ik
probeer u dudelijk te maken, hoe u een fietsroute via knooppunten kunt maken en kunt printen, zodat u gewapend met een ouChristine van Delft
derwets A-4-tje een mooie tocht kunt maken.
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Mijn volgende scherm toont Geldrop en omstreken.

Wanneer ik op het knooppunt in mijn buurt tik (17), zie ik dat
knooppunt 17 blauw wordt:

Ik ga vervolgens naar een volgende knooppunt. Links zie ik wat
de afstand is naar het volgende knooppunt en wat de totale afstand is. Wanneer ik een ‘verkeerd’ knooppunt aangetikt heb,
kan ik links op het kruisje achter het knooppunt tikken en verdwijnt dat stukje route. Wanneer ik een ronde heb gemaakt, kom
ik weer bij ‘17’.

Drukken op ‘printen’ heeft dit resultaat:
Je kunt via ‘verbergen’ aangeven wat je geprint wilt hebben.
Anders zou je route soms 10 pagina’s groot zijn.

Nelleke van Kol

De Groote heide tussen Eindhoven en Leende

Jan Smits

Wanneer ik daar op tik krijg ik de keuze ‘toevoegen’.
‘Printen’ aantikken geeft dan dit scherm:

Tikken op ‘toevoegen’ geeft dit resultaat:

Liesbeth Damen
Via het keuzemenu rechts kun je aangeven, welke pagina’s je
wilt afdrukken. (‘pagina’s aangepast’) Kaartje en knooppunten
afdrukken op 1 A-4 is me nog niet gelukt. Het kaartje alleen op
één A4 vind ik prima. De knooppunten staan erop. Eventueel
kun je de kaart afdrukken en de pagina’s met de knooppunten.
Die staan handig op ¼ pagina, zodat je die pagina in vieren kunt
vouwen.
Links zie ik de totale afstand. Links staat ook de mogelijkheid
aangegeven om te printen. Hierop gedrukt, krijgen we dit
scherm:
Henk Hilberink

Prettige fietstocht, Ton Steenbakkers
Terug naar inhoudsopgave
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Puzzel 26:
Tv toppers van toen
Stuur uw oplossing voor dinsdag 2 maart 2021
naar puzzel@pvge.nl. Heeft u zelf geen email, stuur de slagzin per post naar: PVGE
secretariaat, Primulalaan 46, 5582GL Waalre.
Vergeet niet uw naam, adres en lidnummer te
vermelden. Onder de inzenders van de goede
oplossing wordt het boek. 'Jong van Geest'
verloot van Jan Auke Walburg. Het heeft als
ondertitel: 'Optimistisch ouder worden is geen
kunst'.
De oplossing van puzzel 25 is: DAAR GAAT
EEN SLAK. HIJ KRUIPT TEGEN DE WATERSTROOM OMHOOG. WAT 'N KRACHTPATSER.
De volledige oplossing is te vinden op de website www.pvge.nl onder Actualiteiten/
Verenigingsblad de Schouw.
De puzzel heeft 46 inzendingen opgeleverd.
De prijs is gewonnen door de heer Harm Mulder uit Eindhoven. Gefeliciteerd! Het boek
wordt u thuisgestuurd.

Terug naar inhoudsopgave
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46. Beste toneelspeler op tv: ….van Dijk
47. Het kortste lidwoord
49. Het interesseert me geen ……
50. Wereldkampioenschap Atletiek (afk.)
52. Daar heb je …… , wat een dolfijn!
55. Goud op z’n Frans, maar omgekeerd
56. Tegengestelde principes in al het leven
en het hele universum: ….. en yang
57. Robuust Nederlands fietsenmerk
59. De helft van ‘niet’ in het Frans
60. “Zachtjes tikt de regen op het ……….,
ritme van de eenzaamheid”
61. Je kunt erop schaatsen en het eten
62. Openbare werken (afk.)
63. Zout op zijn Frans
65. Tv-serie die elke avond begon met
“Dag lieve kijkbuiskinderen!” en op het
eind “Oogjes dicht en snaveltjes toe”
71. Interkerkelijke omroep
72. Bevrijdend woord bij huwelijkssluiting
73. Gebakken geraspte aardappelen
75. Koosnaampje voor de vriendelijke
blauwkleurige pop in Sesamstraat
76. …dimassa, satirisch tv-programma
met Kees van Kooten en Wim de Bie

Horizontaal:
1. Elfhonderd in romeinse letters
3. Tv-koningin, haalde 22 miljoen op voor
het Dorp
13. Omroep met een zending
14. Argwaan straalt uit zulke …….ogen
15. …. Beck, de beste jazzpianiste ter wereld
16. Mijn ….. (3x), de beste in heel Europa
17. Is het jaar 610 door Mohammed opgericht
19. Zevende letter in het alfabet
20. Koningin, in 1879 getrouwd met Willem III
21. Populaire western op tv in de jaren
60 en 70
25. Culturele en kunstzinnige vorming (afk.)
28. Hit van de Everly Brothers: Ebony ….s
29. Tv-serie over een dappere ridder te paard
31. Leuke indiaan, vriend van Pipo, met
typisch taaltje: “Mij zijn zeer van de bange.”
34. Niet aan de loef- , maar aan de …zijde
35. Katholiek Nederland (afk.)
36. Profeet uit Hebreeuwse bijbel
38. Veelvuldige kampioene dressuur
(voornaam)
39. Grootste stad in Japan na Tokio
41. Heeft zwartepiet tegenwoordig niet meer
42. Schotse collier, die mensen redde
44. Blijft staan! Verroer je geen ….
45. Vrouwelijk persoon of meerdere mensen

1. Dan leggen de koekoeken geen ei
2. Zeer populaire tv-serie over een welgesteld, zwart gezin: de ….... show.
3. Soms is hij vol, soms sikkelvormig
4. Romantische film …… la Douce,
hedentendage: gebarentolk ..…. Sluis
5. Je kunt ermee ploegen
6. Kanaal waarover een crisis ontstond
7. Burgerlijke Stand (afk.)
8. Met 7 ervoor een frisdrank met prik, met
met down erna een wisselend gemoed
9. Tv-programma: ….. van de drie?,
waarbij je moet raden wie de echte is.
10. Vrouw van Pipo ‘Sapperdeflap’
11. Overleefde de zondvloed in een ark
12. Populaire serie ….. zuster, nee zuster
18. “Asjemenou!” riep de leeuw
19. In het zuiden van ons land is hij zacht
22. Fins merk van mobiele telefoons
23. Draagt wereldbol op zijn schouders
24. Zo noemde Pipo de circusdirecteur
26. Onafscheidelijk duo Peppie en ……
27. Frater gespeeld door Wim Sonneveld
28. Lievelingsgerecht van Obelix
30. Zanger Rob van 60 hor.: De …..
32. Uitschuifbare opbergplaats
33. Kleding voor man en vrouw
37. Hetzelfde reclamebeest als 18 vert.
40. Luchtpostetiket: “par ……..”
42. Avonddienst in katholieke kerken
43. Lange lat, uitgevonden in Noorwegen
48. Ergens heen, onderweg ….. toe
49. IJverige veldwachter die bijna constant
achter Swiebertje aan zat
51. Anna of Annie op z’n kortst
53. Stukje hout aan de lijkant
54. Tweedelig damespakje: een deux …….
58. Geluid van een ezel, naar men zegt
60. Plotselinge draai, bijv. van een wieletje
61. Zo is de lucht in het hooggebergte
62. …. d ‘amore, oftewel een liefdeshobo
64. Afdruk van tekening op koperen plaat
65. Brand, vuurtje of hondennaam
66. Literatuurprijs - naast Libris
67. Confituur, marmelade of: jazzsessie
68. Vaatwaspoeder met zon?
69. Honderd vierkante meter
70. Lichte beroerte vanwege bloedstolsel
74.Technische Hogeschool (afk.)

