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Wat vindt u in deze Schouw: 

Wat zijn de voordelen voor leden? 

 

• U kunt in uw directe omgeving deelnemen aan allerlei  

speciaal voor u georganiseerde activiteiten. 

• Binnen de PVGE zijn er 175 clubs waaraan u kunt  

deelnemen. 

• 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. 

Help mee: de PVGE zoekt 

nieuwe leden 

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 schrif-

telijk 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 

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 2831037  
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. 

Tweemaandelijkse uitgave van de PVGE, 

voor iedereen van 50-plus. 

e-mail: deschouw@pvge.nl 
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GELUKKIG OF EINDELIJK 

Terug naar inhoudsopgave 

Gelukkig zwakt de coronapandemie af en eindelijk kunnen we er weer op uit. 

Maar welk woord we gebruiken, heeft ook te maken met wat we de afgelopen 

periode hebben meegemaakt. Als ik binnen mijn familie kijk dan zie ik de twee-

de en derde generatie die met corona te maken hebben gehad en die er goed 

doorheen zijn gekomen; dat is gelukkig. Maar alle leden van mijn vrijdagmid-

dagclub en hun directe familieleden is de directe confrontatie met corona be-

spaard gebleven en die hebben het nu over eindelijk weer de mogelijkheid om 

bij elkaar te komen. 

 

Binnen de PVGE speelt dat laatste ook een belangrijke rol. Het ziet er naar uit 

dat we binnenkort weer kunnen beginnen om elkaar fysiek te ontmoeten, bij 

clubs, bij evenementen en ‘op restaurant’. Waarbij het de verwachting is, dat 

‘reizen’ wat later in de tijd mogelijk wordt.  

 

Helaas hebben we in de coronaperiode enkele honderden leden verloren, 

maar ik hoop dat, nu de activiteiten weer worden opgestart, velen van hen op 

basis van goede ervaringen en herinneringen de weg naar PVGE weer weten 

te vinden. Wellicht kent u mensen die in aanmerking komen voor ‘herintreding’ 

en die u op dit goede pad kunt wijzen? In dit verband is het goed dat de com-

missie ‘PR en Communicatie’ met de voorbereidingen is gestart om alle senio-

ren in ‘Groot Eindhoven’ te laten weten dat de PVGE nog springlevend is en 

heel aantrekkelijk is voor alle senioren. 

 

Met de start van de activiteiten zien we ook de behoefte aan vrijwilligers toene-

men. Gelukkig zijn er heel veel leden die zich als deelnemer van de activiteiten 

als een vis in het water voelen, maar er is vanzelfsprekend ook behoefte aan 

leden die zich willen inzetten bij de organisatie van activiteiten en op bestuur-

lijk vlak. 

 

Het verenigingsbestuur blijft op zoek naar vrijwilligers die als medewerkster/er 

zich willen inzetten bij de organisatie van de lokale activiteiten. Het bestuur 

van de lokale verenigingen kijkt vol verwachting uit naar uw aanmelding. Daar-

naast zijn er ook vacatures op bestuurlijk niveau. Hierbij moet u onder andere 

denken aan een bestuurslid ICT die de verantwoordelijkheid wil nemen voor 

het functioneel beheer van de nieuwe website, de ledenadministratie, de kan-

toorautomatisering en niet te vergeten social media. Ook mensen met een 

vlotte pen worden met gejuich begroet als bestuurslid ‘PR en Communicatie’ 

en als secretaris. 

 

Mocht u interesse hebben in  een van de genoemde bestuursfuncties dan 

maakt u de leden van het verenigingsbestuur gelukkig, want dan zijn eindelijk 

de noodzakelijke vacatures ingevuld. Ik hoor van u graag via onderstaand 

mailadres.    

 

Ik wens u een fijne zomerperiode toe. 

 

Mari Vervaart 

marivervaart@gmail.com   
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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 

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

PVGE activiteiten tijdens coronatijd 
 

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 

Terug naar inhoudsopgave 

Kalenderscoop Afdelingsactiviteiten 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 www.pvge-eindhoven.nl 

30 aug  Lezing ‘Zuid Afrika’  23 aug  

24 sep t/m 29 sep Reis Blankenberge 

sept Passiespelen Tegelen  

20 sep  Lezing ‘Parken in West USA’  11 sep    
7 okt  Op Restaurant, Evoluon 

 

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende www.pvge-geldrop.nl 

23 juli Lezing ‘Historie van het Eindhovensch kanaal’  

 

Helmond  www.pvge-helmond.nl 

 

Nuenen  www.pvge-nuenen.nl 

 

Son en Breugel www.pvge-sonenbreugel.nl 

 

Veldhoven  www.pvge-veldhoven.nl 

9 juli Dagtocht Tiengemeten   
3 sep Dagtocht Ooijpolder 16 augustus  

Openingstijden secretariaat van de PVGE 
Het secretariaat van de PVGE is momenteel alleen bereikbaar op woensdag en donderdag van 09.30 – 13.30 uur. 

Op andere werkdagen kunt u een terugbelverzoek inspreken (telefoon: 040 2127504). U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Vakantie Secretariaat PVGE Koepel  
In juli en augustus is het kantoor bereikbaar op woensdag van 09.00 tot 13.00 uur.  

https://www.pvge.nl/home/online-aanmelden
http://www.pvge.nl/
http://www.pvge.nl
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Foto: Liesbeth Damen 

Terug naar inhoudsopgave 

Belangenbehartiging richt zich op 2 onderwerpen: lokale en bo-

venlokale belangenbehartiging.  

 

Het accent van lokale belangenbehartiging ligt bij de lid-

verenigingen. Denk hierbij aan HUBA's,  Wmo-

cliëntondersteuning, vertegenwoordiging in lokale commissies op 

het gebied van wonen, zorg, welzijn. Op Koepelniveau is het de 

opzet om ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te leren.  

 

Bij bovenlokale belangenbehartiging kan worden gedacht aan 

een nauwere samenwerking met KBO-Brabant. Andere belang-

rijke onderwerpen zoals pensioenen zijn in feite gedelegeerd aan 

de Federatie (FPVG). Denk hierbij ook aan onze relatie met de 

landelijke Koepel Gepensioneerden (KG). 

 

Sinds enige tijd worden in het Koepelbestuur deze onderwerpen 

gecoördineerd door Bert van Drunen, a.i. lid van het Koepelbe-

stuur. Mede door de coronacrisis en gezondheidsproblemen van 

Bert is dit nog niet goed van de grond gekomen. Verwacht wordt 

dat dit nu kan worden opgepakt en u wordt via de Schouw van 

ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 

 

In dit artikel stelt Bert van Drunen zich voor: 

Bert van Drunen, leeftijd 68 jaar, gehuwd met Peet van de Loo, 

woonachtig in Best. 

Ik ben 43 jaar werkzaam geweest bij Defensie zowel geünifor-

meerd als niet geüniformeerd. Vanaf 1980 ben ik werkzaam ge-

weest in het Human Resource werkveld van Defensie, de laatste 

15 jaar in Den Haag. Eerst bij de Directie Personeel van de Ko-

ninklijke Landmacht later op het departement bij Hoofd Directie 

Belangenbehartiging op Koepel niveau 
Personeel van Defensie 

waar ik een directie functie 

heb bekleed. 

Nadat ik op 1 januari 2013 

gestopt ben met mijn werk-

zaamheden bij Defensie 

ben ik medio 2014 namens 

de PvdA wethouder gewor-

den in Best met in mijn por-

tefeuille WMO, jeugdzorg, 

onderwijs, kinderopvang en 

armoedebeleid. Van 2006 

tot 2010 heb ik voor de 

PvdA in de gemeenteraad 

van Best gezeten. In maart 

2017 heb ik mijn functie als 

wethouder, om privé redenen, neergelegd. 

Sinds die tijd ben ik met pensioen. 

 

Naast PVGE ben ik voorzitter van de Stichting Pelgrimage 

Slachtoffers van Geweldsmisdrijven. Deze stichting biedt nabe-

staanden van door geweld omgekomen personen de mogelijk-

heid om met elkaar naar Lourdes te gaan en daar verdriet en 

andere ervaringen met elkaar te delen onder begeleiding van 

ervaringsdeskundigen en professionals. 

In het verleden ben ik voorzitter geweest van de Stichting Euro-

pa Kinderhulp, voorzitter van Atletiek vereniging Generaal Mi-

chaelis in Best en lid raad van toezicht openbare bibliotheek. 
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Terug naar inhoudsopgave 

Aanvraag Wlz-zorg, hoe moeilijk is dat eigenlijk? 
We krijgen er bijna allemaal vroeg of laat mee te maken. Het kan 

voor je ouders zijn maar ook voor onszelf. Aan de hand van on-

derstaande casus gaan we daar verder op in. 

 

EEN CASUS: De moeder van JAN 

Al enige maanden merkt Jan (is 52 jaar, gehuwd, salesmanager) 

dat het met zijn moeder An van 82 jaar steeds slechter gaat. 

Steeds enige weken moet hij de boodschappen gaan halen. 

Moeder kan het niet meer. Vader Nico van 84 jaar is slecht ter 

been, heeft suikerziekte en hartklachten. 

Hij merkt dat zijn moeder geen koffie of thee meer zet. Ook blij-

ven er steeds vaker levensmiddelen in de koelkast staan. ‘s 

Nachts kan moeder niet meer slapen, en spookt door het huis. 

Vader is oververmoeid en afgevallen. Moeder is al 2 keer geval-

len, maar gelukkig nog geen ongelukken.  

Sinds kort komt de Thuiszorg om ‘s morgens moeder aan te 

kleden en medicatie te geven. Jan heeft zijn moeder hierover 

aangesproken maar dan lacht ze: “We redden het toch?” Maar 

met een gehuwden-AOW en 2 kleine pensioentjes in het (dure) 

huurhuis, kunnen ze verdere zorg niet betalen.  

Dan valt Jan boos uit tegen een medewerker van de Thuiszorg: 

“Dit kan toch zo niet langer. Mijn moeder is dement, en vader 

gaat er onderdoor. Hij kan het ook niet meer aan. Kan moeder 

niet naar een verzorgingstehuis!?” 

Jan wordt benoemd tot 'bevoegd vertegenwoordiger’. Echter, hij 

loopt tegen veel vragen op, de antwoorden hebben we er bij 

geplaatst. 

1. Kan de Thuiszorg ‘regelen’ dat moeder An in verzorgingste   

huis komt? Zo nee, wie dan wel ?  Wie gaat welke acties 

nemen ? 

Voor een aanvraag voor opname in een verpleeghuis moet je 

bij het CAK zijn, Die beoordeelt de ernst van de situatie in 

overleg met huisarts en geriater. Actie kan gestart worden 

door iedere betrokkene, dus Jan zelf. 

2. Wie moet er nu beslissen wat er met moeder An gebeuren 

gaat, haar man Nico of haar zoon Jan of de huisarts of ?? 

De uiteindelijke beslissing wat er gaat gebeuren ligt bij de 

cliënt zelf in samenspraak met familie. 

3. Is moeder An wel dement? Jan roept dat in boze bui, maar 

overdrijft hij niet? 

Een onderzoek naar vergeetachtigheid,dementie wordt door 

de huisarts aangevraagd. 

4. Hoe moet de toewijzing naar verzorgingstehuis? Is er dan 

plek voor haar? 

Indicatiestelling doet het CAK, een verpleeghuis zoeken doet 

het Zorgkantoor, cliënt heeft hierbij keuzevrijheid. Alle ver-

pleeghuizen hebben wachtlijsten. 

5. Waar moeten betrokkenen op letten bij keuze verzorgingste-

huis? 

Dit is heel subjectief in feite voldoen alle verpleeghuizen aan 

dezelfde wettelijke normen. De keuze ligt tenslotte bij de 

cliënt.  

6. Hoe moeten ze het financieel gaan regelen (met de AOW?) 

als moeder An naar verpleeghuis gaat? Twee keer alleen-

staande AOW of gehuwd blijven? Kunnen ze de eigen bijdra-

ge wel betalen? 

De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en in principe ge-

baseerd op wat men kan opbrengen. Dat zegt niet alles, het 

is erg complex ook de keuze wel of niet gehuwd blijven is 

emotioneel en niet voor iedereen hetzelfde. We komen daar 

op terug in een volgende editie. 

 

Hulp inroepen van cliëntondersteuning 

Uit het hele relaas blijkt dat Jan een digibeet is op het gebied 

van zorgverlening. Hij zal daar niet alleen in staan en misschien 

heb je bij het lezen gedacht: “ik zou het ook niet precies weten!”. 

In een tweede artikel in deze Schouw 'Aanvraag Wlz-zorg, zo is 

dat geregeld!', gaan we daar verder op in. Hierin wordt niet inge-

gaan de financiële kant van een  opname in een verpleeghuis 

besproken. Daar komen we de volgende keer in een apart artikel 

op terug. 

Schilderij:Eugenie Stade: kunstenaar en geïntrigeerd in  

processen rondom dementie en geestelijk verval.  
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Terug naar inhoudsopgave 

Inez de Wolff  

Aanvraag Wlz-zorg, zo is dat geregeld! 

De casus in het artikel 'Aanvraag Wlz-zorg, hoe moeilijk is dat 

eigenlijk?' geeft aan dat het best wel ingewikkeld in elkaar zit. In 

dit artikel zetten we alles op een rijtje. Het gaat dus over zorg en 

ondersteuning als we ons niet meer zo goed zelf kunnen redden.  

De hiervoor bedoelde hulp en zorg is ondergebracht in drie wet-

ten namelijk de Zvw (Zorg verzekeringswet), Wmo (Wet maat-

schappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg). De 

Wmo en Wlz is er voor mensen die langdurig hulp nodig hebben. 

De Zvw is in feite gericht op de curerende zorg maar ook lang-

durende thuisverpleging is hier ondergebracht. We gaan in op 

waar je moet zijn en het nut van onafhankelijke cliëntondersteu-

ning. 

 

Waar moet u aankloppen bij een zorgvraag? 

Bij gezondheidsproblemen of wanneer u niet meer in staat bent 

om volledig voor u zelf te zorgen, zal de huisarts of praktijkon-

dersteuner u helpen of doorverwijzen zodat u de juiste onder-

steuning krijgt. Deze ondersteuning valt, afhankelijk van de aard 

en ernst van het probleem, onder een van de drie genoemde 

zorgwetten. De vraag is dan hoe gaat het verder? Op enkele 

aspecten wordt hier ingegaan. 

• Thuis verpleging (Zvw) 

Bij verpleeghulp thuis – zoals hulp bij aankleden, injecties 

geven, steunkousen aantrekken –  kunt u hulp krijgen van de 

wijkverpleegkundige. Deze is door zorgverzekeraars geauto-

riseerd om een indicatie te verlenen en een zorgplan op te 

stellen. De zorg die hieruit voortvloeit wordt door uw zorgver-

zekeraar vergoed. U kunt zelf de verpleegorganisatie kiezen. 

Het is wel verstandig om na te gaan of uw zorgverzekeraar 

hiermee een contract heeft. 

• Hulp om langer thuis te kunnen blijven wonen (Wmo) 

Hiervoor moet u bij het gemeentelijke Wmo-loket.  

Er dient dan een z.g. 'keukentafelgesprek' te komen waar u 

uw probleem kunt uitleggen, neem geen genoegen met een 

telefonische afhandeling. De gemeente beoordeelt daarna 

uw zaak en stelt u op de hoogte van het besluit. Bent u niet 

tevreden over bijvoorbeeld bejegening, indicatiebesluit en 

dergelijke dan zijn er mogelijkheden tot wederhoor. Voor 

deze zorg is een eigen bijdrage verschuldigd, dit is meestal 

het abonnementstarief (19,50 per maand).  

• Verpleging/zorg in een tehuis (Wlz) 

U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u zelf niet meer in 

staat bent om voor uw zelf te zorgen. Als dit het geval is zal 

uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegster u 

meestal de weg wijzen. Dit leidt tot een indicatieaanvraag bij 

het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Het CIZ gaat dan vervolgens na welke Wlz-zorg het beste bij 

u past en dit wordt in een indicatiebesluit vastgelegd.  

Voor meer informatie over dit onderwerp zie  www.ciz.nl. 

Hier kunt u ook informatiefolders downloaden. 

Deze indicatie kan verpleeghuiszorg inhouden, ook is het 

mogelijk dat u thuiszorg krijgt (zie 'Thuis verpleging'). Een 

reden is dan vaak dat er nog geen plaats is in een verpleeg-

huis. Hier komt ook het Zorgkantoor in beeld dat meehelpt bij 

het zoeken naar een voor u geschikte locatie. Voor Wlz-zorg 

betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze 

wordt geïnd door het CAK. Meer hierover op www.hetcak.nl. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Zowel bij een Wmo-aanvraag als bij een Wlz-aanvraag is dit 

gehele proces – van indicatiestelling, zorgplan tot eventuele 

opname – erg ingewikkeld. U wordt sterk aangeraden om hier-

voor hulp in te roepen van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Voor de Wmo kunt u een beroep doen op onze eigen deskundi-

gen, informatie hierover kunt u vinden op de websites van de 

lokale verenigingen. 

Voor de Wlz is eveneens onafhankelijke clientondersteuning 

voorhanden. Deze gratis service wordt in principe verleend door 

de Gemeente die hiervoor meestal MEE als uitvoerder heeft 

gecontracteerd. Hoe het precies geregeld is, kunt u het beste 

navragen bij het Wmo-loket. 

Schilderij:Eugenie Stade 

http://www.ciz.nl/
http://www.hetcak.nl/


 

de Schouw 4 pagina 8, juli 2021 

Terug naar inhoudsopgave 

Terug naar inhoudsopgave 

AON is geen IAK meer 
Vroeger werkte ik bij Philips en dan was het de gewoonte om 

alle verzekeringen bij het IAK onder te brengen. We hadden 

extra korting, dus aantrekkelijke premies en een goede service. 

Op de dag van vandaag is alles anders. Afgelopen jaar werd ik 

met grote verhogingen op de premies geconfronteerd. Dan ga je 

toch maar eens aan de slag en zo gebeurde het dat ik meer dan 

€ 1.000,= op jaarbasis kon besparen als ik de meeste polissen 

elders onder zou brengen. Dat heb ik dan ook gedaan en toen 

bleek nog eens dat AON geen IAK meer is. De service was ge-

kelderd; het duurde ca. 20 minuten aleer je iemand aan de lijn 

kreeg. Ik had  ook nog een paar vragen over te veel geïnde pre-

mie. Na meerdere telefoontjes om antwoord op mijn vragen te 

krijgen heb ik tenslotte maar een klacht ingediend, want ant-

woorden kreeg ik niet. Tenslotte heb ik een brief naar de directie 

gezonden, maar ook van hen kreeg ik geen enkele reactie. Dat 

is nu 4 maanden geleden en ik kan alleen maar concluderen dat 

het verzelfstandigen van het IAK geen goede zaak was. Het leek 

mij een goede zaak om mijn ervaringen met u te delen. 

 

Martien Adriaansz uit Veldhoven 

 

Noot van de redactie 

Bovenstaande noodkreet – met een nostalgische terugblik –  

staat niet op zich zelf, we krijgen wel meer van deze reacties. Dit 

heeft er voor gezorgd dat een verwijzing naar AON als verzeke-

raar voor huis- en WA-verzekeringen niet meer genoemd wordt 

op bv. de website van de PVGE. Het is dus voor iedereen nuttig 

om eens na te gaan wat je belangrijk vindt bij de keuze van de 

genoemde verzekeringen en dan zelf te beoordelen welke ver-

zekeraar je wensen het beste invult. Overstappen kan het hele 

jaar door. 

Voor de zorgverzekering ligt het iets anders. Nog steeds wordt 

als voordeel van het PVGE-lidmaatschap genoemd de mogelijk-

heid van deelneming aan de AON zorgverzekering met collecti-

viteitskorting. De regels voor collectiviteitskorting zijn sinds 2021 

gewijzigd en dit heeft eventuele voordelen van de AON-

zorgverzekering sterk verminderd. Het is zeker de moeite waard 

om eind van het jaar – uitgaande van uw persoonlijke situatie -  

na te gaan of er 

geen betere 

alternatieven 

zijn.  

Gezien de erva-

ringen van Mar-

tien en anderen 

gaat dit niet ten 

koste van be-

reikbaarheid en 

serviceverle-

ning. 

Recentelijk is weer een golf aan valse SMS-berichten en e-mails 

rondgestuurd. Hieronder zullen we er een paar nader toelichten 

zodat u ze (sneller) kunt herkennen en er niet in trapt. 

In een SMS-bericht wordt gemeld dat ‘er een pakket voor u on-

derweg  status van het pakket kan met een link opgevraagd wor-

den, na het installeren van een app.’ NIET DOEN! De app, ge-

naamd FlaBot, Anatse, of ?, bevat malware die vanuit uw eigen 

telefoon duizenden valse emails gaat versturen om zo een 

sneeuwbal-effect te krijgen. Duizenden (Android)- telefoons zijn 

ondertussen besmet geraakt, en de enige oplossing hiertegen is 

het volledig wissen van al uw informatie, foto’s, telefoonnum-

mers, enz. 

Let op: Open NOOIT links van afzenders die u niet kent of 

niet vertrouwt. 

Een ander SMS-bericht krijgt u namens de DigiD. Er wordt in 

gemeld dat u ‘recht hebt op teruggaaf van belastingen/

toeslagen’. U kunt die teruggaaf aanvragen via het aanklikken 

van een link...NIET DOEN! DigiD stuurt nooit e-mails of SMS-

berichten met een link erin. Dit is een variant op de valse emails 

met: ‘U hebt een prijs gewonnen’ of ‘U hebt een erfenis gekre-

gen’. 

Let op: Instanties laten u nooit SNEL reageren, en kijk voor-

al naar de afzender of neem contact op (bijv. via telefoon of 

email). 

Veel gevaarlijker zijn de emails die afkomstig lijken van een 

bank! 

In die valse e-mails staat soms uw naam vermeld en het juiste 

IBAN-nummer...In deze e-mails staat dat ‘u een nieuwe bankpas 

of bank-app moet aanvragen’ Daarvoor dient u de QR-code in 

het bericht te scannen. NIET DOEN! 

Blijf alert op fraude! 
Helaas leidt deze QR-code u naar een nep website, waar ze uw 

inloggegevens kunnen krijgen.. QR staat voor Quick Response, 

en bestaat uit een vierkantje met zwarte en witte blokjes. 

Let op: Scan nooit QR-codes van onbekende afzenders of 

check (bij de bank!) of u inderdaad een nieuwe bankpas of 

bankapp nodig hebt. De vervaltermijn staat op de pas. 

Bij online-handel, zoals Marktplaats, kunnen valse betaalver-

zoeken voor ellende zorgen. 

De zogenaamde koper wil weten of ‘u te vertrouwen bent’ en 

vraagt u om een eurocent over te maken. Dan weet de koper of 

u het juiste rekeningnummer hebt. NIET DOEN! 

Bij dat verzoek moet de koper op een link klikken en komt daar-

bij op een criminele website i.p.v. bij de bank. De zogenaamde 

koper gaat dan met uw inloggegevens via internet bankieren op 

uw bankrekening…. 

 

Dit is alleen een kleine opsomming van recente frauduleuze 

berichten. Nog steeds actueel zijn de aanmaningen (voor kleine 

bedragen of abonnementen) die u snel moet betalen om incasso 

te voorkomen via een link….  NIET DOEN. 

Juist in vakantietijd zullen de (valse) apps weer opduiken waarin 

zoon, dochter of lief even snel moet betalen (voor huur, tanken, 

boodschappen) en de betaalpas het niet doet… Eerst die vriend-

in-nood even bellen, altijd leuk die belangstelling! 

 

Wat u wel kunt doen is de ‘valse berichten-quiz’. U zult versteld 

staan hoe vindingrijk de digitale fraudeurs het aanpakken! 

 

Bronnen: www.fraudehelpdesk.nl/quiz, valse-

email@fraudehelpdesk.nl, NOS.nl/artikel/238239. 

www.abnamro.nl valse brieven of phishing. 

http://www.fraudehelpdesk.nl/
mailto:valse-email@fraudehelpdesk.nl
mailto:valse-email@fraudehelpdesk.nl
http://www.abnamro.nl/
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Maatschappelijke ontwikkelingen 
Voor ons als senioren zijn pensioenen en zorgverlening belang-

rijke onderwerpen maar in de landelijke politiek en in de media 

zijn dit vergeten onderwerpen en is er van echte ontwikkelingen 

nauwelijks sprake. 

 

Pensioenen 

Inmiddels is het wel duidelijk dat de invoering van het nieuwe 

pensioenstelsel vertraging oploopt. Gesproken wordt nu over 

2027, maar het moet niemand verbazen dat dit nog later wordt. 

Een en ander betekent dat we opgescheept blijven met het hui-

dige stelsel en we er maar van uit moeten gaan dat er niets gaat 

veranderen tot eind jaren twintig. “We moeten gaan demonstre-

ren”, wordt er geroepen, maar of dit zoden aan de dijk zet valt 

sterk te betwijfelen. Eerdere acties in die richting hebben niets 

opgeleverd.  

Onze hoop is gevestigd op het beroep in de door KBO-Brabant 

aangespannen rechtszaak. Het is nog niet bekend  wanneer die 

in behandeling wordt genomen, dit wordt op z'n vroegst in het 

najaar. Wij als PVGE-ers kunnen een hiervoor opgezette hand-

tekeningenacties niet ondersteunen. Meedoen van 'niet KBO-

leden' heeft het risico dat de eisen op juridische gronden worden 

afgewezen. Dit alles gezien het betoog van de landsadvocaat, 

waarin hij zich afvroeg of de indieners van de bodemprocedure 

gezien konden worden als belangbehartigers van betrokkenen. 

Dit wil KBO-Brabant voorblijven. 

Uitstel belastingaangifte tot 1 september 

De belastingdienst heeft ons gemeld 

dat mensen die aangifte moeten 

doen en een Machtigingscode (MC) 

hebben uitstel krijgen tot 1 septem-

ber 2021 en dat niet behoeven aan 

te vragen. 

 

Frank van Pijkeren, HUBA 

 

Huurtoeslag 2020??? Aanvragen vóór 1 septem-

ber 2021!!! 
In EA! van december 2020 stond het volgende: 

Een speciaal punt van aandacht was de Huurtoeslag. Sinds 1 

januari 2020 komen meer mensen in aanmerking daarvoor, om-

dat het Maximale Verzamelinkomen (VI) afhankelijk is van de 

hoogte van de kale huur. Er vindt een geleidelijke afbouw van de 

Huurtoeslag plaats, zoals dat ook al bij de Zorgtoeslag geldt. 

 

Een voorbeeld :  In 2019 In 2020 

Kale huur per maand    € 500   € 500 

Huurtoeslag bij VI € 22.000   € 115 € 133 

Huurtoeslag bij VI € 23.000   €     0   €   98 

Huurtoeslag bij VI  € 25.000   €     0   €   30 

 

Let er bij de aangifte IB 2020 op of u nu wel voor Huurtoeslag in 

aanmerking komt. 

 

Inmiddels hebben we als HUBA weer circa 1000 IB 2020 aangif-

tes verzorgd. De evaluatie volgt later deze maand en we hopen 

in het volgende nummer van Eindhoven Actueel onze ervaringen 

te melden. 

Wij hebben voor diverse mensen op basis van bovenstaande 

alsnog huursubsidie over 2020 aangevraagd en die is inmiddels 

ook toegekend. Velen hebben meer dan € 1.000 toegekend ge-

Belastingen, betaal niet te veel! 
kregen of al ontvangen. 

Als u denkt dat u mogelijk ook voor huursubsidie in aanmerking 

komt over 2020, neem dan vóór 15 augustus 2021 contact met 

ons op. 

 

HUBA-team 

 

AOW’ers laten belastingvoordeel liggen 

Naar schatting zo’n honderduizend AOW’ers liepen de afgelo-

pen jaren ongemerkt ouderenkorting of alleenstaande-

ouderenkorting mis. Dat kostte hen dan meestal meer dan € 400 

en soms zelfs meer dan € 1800. Dit komt grotendeels door de 

onduidelijke tekst in het aangifteprogramma. Maar ook doordat 

mensen die niet verplicht zijn om aangifte te doen, dat beter wel 

kunnen doen. 

De Consumentenbond ontdekte de afgelopen jaren dat AOW’ers 

uit de onderstaande drie groepen vaak ouderenkorting of alleen-

staande-ouderenkorting mislopen. 

• Getrouwde stellen waarvan er een in een zorginstelling 

woonde 
• AOW’ers van wie de partner overleed 
• Mensen die in het jaar waarin ze de AOW-leeftijd bereikten 

geen belastingaangifte deden 
Behoorde je in de afgelopen vijf jaar tot een van deze groepen? 

Dan levert verder lezen wellicht een groot belastingvoordeel op. 

 

Ben je zelf niet in een van deze situaties geweest, maar ken je 

wel iemand in een van deze situaties? Dan is de kans groot dat 

je diegene honderden euro’s belastingvoordeel cadeau kunt 

doen door deze informatie door te sturen. 

 

Bron: Consumentenbond Nelleke Rookmaaker, Expert Geld & 

Verzekering 

Gepubliceerd op:  22 april 2021 

Jammer dat de KG – daar zijn wij bij aangesloten –  deze actie 

niet heeft ondersteund. Dan zouden we meer gewicht in de 

schaal kunnen leggen. Waarom ze zich afzijdig hebben gehou-

den, is ons niet bekend. Recente navraag heeft ook niets opge-

leverd.  

 

Ouderen zorg 

Status quo is vorige keer toegelicht en daar is nu weinig aan toe 

te voegen. Er zijn veel plannen maar wat het resultaat daarvan 

is, blijft meestal onduidelijk. In het ED van 18 mei wordt inge-

gaan op plannen om de uitstroom uit de zorg te verminderen. 

Het is al lang bekend dat dit een ernstig probleem vormt. Overi-

gens wordt dit niet gedeeld door onze regeringsleiders. Want 

toen er vorig jaar een extra bonus werd gegeven aan zorgverle-

ners kwam meer salaris ter sprake. Dit werd door Rutte en de 

Jonge met 'nee' beantwoord want er waren geen problemen in 

de gezondheidszorg (een eerste indicatie van vergeetachtigheid 

bij zowel Rutte als de Jonge?). Dus nu liggen er nieuwe plannen 

bekrachtigd door Koen de Hond directeur van Transvorm een 

samenwerkingsverband van werkgevers in de zorg. Hier draait 

het vooral om de motivatie van zorgverleners te verbeteren  door 

onderwerpen als 'werkdruk' en 'ruimte voor verbetering en ver-

nieuwing'  aan te pakken. Wie hopen dat dit plan gaat slagen en 

de uitstroom – zoals in het artikel gezegd – kan worden gehal-

veerd. 
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- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Inschrijving lezing ‘Fascinerend Zuid-Afrika’ 
Maandag 30 augutus 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 22 augustus 2021 opsturen naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.  

Inschrijving lezing ‘Parken in West USA’ 
Maandag 20 september 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 10 september 2021 opsturen naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.  

Alle zorg voor de gestorvene 

Alle aandacht voor de nabestaanden 

Ineke van der Looij  

Tel. 06 104 72 735  

info@doeat.nl   

www.doeat.nl 

mailto:info@doeat.nl
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Foto: Wim Jellema 

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 aanbie-

den, hebben het door de Corona-crisis financieel moeilijk. Het 

kan zijn dat zij daardoor (tijdelijk) geen PVGE-korting willen aan-

bieden. Informeert u daarom voordat u producten koopt of ande-

re 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 re-

servering 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 repa-

raties wordt de korting alleen op de te gebruiken onderdelen 

verleend. Bij inruil geldt de korting niet; wel loont het de moei-

te 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%. 

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 het Plus-

pakket. 

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 combina-

tie 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 Pluspakket. 

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 bad-

kamer 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. 

RELAXmassages Best 

• Salderes, 5682 EJ Best 

10% korting op een behandeling in massagepraktijk van Yvonne 

Hobbelen-Amels. De praktijk bevindt zich in de woonwijk Salde-

res vlakbij het Centrum en 5 minuten lopen van N.S. Station. 

mailto:www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge
http://www.hertz.nl/
http://www.degarage.nu/
http://www.johnvermeuleneindhoven.nl/
http://www.rijwielcentrale.com/
http://www.wasserautomaterialen.nl/
http://www.notarissonenbreugel.nl/
http://www.joopmikkers.nl/
http://www.denbeerpoortugael.nl/
http://www.optiekverhoeven.nl/
http://www.ouderenwinkel.nl/
http://www.pieterneldeurne.nl/
http://www.pieternellingerie.nl/
http://www.vanbommeloptiek.nl/
http://www.vanschijndelhoortechniek.nl/
http://www.verhoeven-hoorcomfort.nl/
http://www.zorgcomfortdekempen.nl/
http://www.zorgdiscounter.com/
http://www.relaxmassagesbest.nl/
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Clubs PVGE 

Eindhoven 

Alle clubbesturen en clubcoaches kunnen informatie en foto’s 

over hun club sturen voor publicatie in de Schouw naar  

deschouw@pvge.nl  

Gym55: de gymsportvereniging van de PVGE-

Eindhoven 
Het mag weer! Sinds 19 mei kunnen we weer in de zaal gym-

men. Wel onder de bekende voorwaarden zoals bij binnenkomst 

handen wassen en geen klachten hebben. Een mooie reden om 

eens goed na te denken of gymmen niet de activiteit is om meer 

te bewegen na die lange tijd van binnen zitten! 

Bij onze club zijn alle ouderen van 50-plus uit Eindhoven en 

randgemeenten van harte welkom. We hebben drie groepen (2 

dames- en 1 herengroep) die elk 1 uur per week gymmen. Het 

seizoen loopt van 1 september 2021 t/m 21 juli 2022. Er is nog 

ruimte voor nieuwe leden en u kunt nu al instappen. 

Wij gymmen in Strijp/Drents Dorp, in de sporthal aan de Apel-

doornstraat/Halvemaanstraat. Voor informatie en exacte lestij-

den bezoek onze website: https://eindhoven.pvge.nl/clubs-

eindhoven/gymnastiekclub  

De contributie voor de gymlessen is € 25,= per kwartaal of  

€ 100,= per jaar. 

Kom gratis meedoen aan 2 proeflessen!  Meld je hiervoor aan bij 

Rob Cremers, 06 53875784 of Hennie van Rooij, 040 2624242. 

Je kunt hier ook terecht met andere vragen. Voor de proeflessen 

hebben wij alleen een email-adres of een telefoonnummer en 

naam nodig. 

Na 2 proeflessen kunt u zich aanmelden als lid via de genoemde 

website. Dit is zowel schriftelijk als digitaal mogelijk. 

 

Hennie van Rooij-Iding, voorzitter 

Een open deur: meer bewegen!! 

Dat kan bij de PVGE!  

Er zijn vele clubs die daartoe de mogelijkheid bieden. Een van 

die clubs is de Jeu-de-boulesclub. 

Is dat boulen wel iets voor mij ? Wil je bewegen, maar mag de 

belasting niet te groot zijn, ben je graag buiten, maar ’s winters  

liever binnen en als je dan ook houdt van een spelletje om de 

punten dan is boulen wel iets voor jou! 

En, wie weet lukt het  je dan ook nog eens in je sportieve loop-

baan een keer clubkampioen van 'De Keilers' te worden zoals 

vorig jaar onze oud-korfballer Johan Verboven. 

Je bent welkom en natuurlijk wil je meer weten. Kijk daarvoor op 

de PVGE-site:  
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/jeu-de-boulesclub 

Museumtreinclubs 1 en 2 

Museumtreinclub 1 gaat woensdag 9 juni op stap. Niet naar een 

museum en niet met de trein. We gaan naar het Wasven hier in 

Eindhoven en krijgen daar een rondleiding. Ook gaan we op het 

terras zitten!!! 

We hebben er inmiddels 5 nieuwe leden bij en zo kunnen we 

elkaar leren kennen. Op dit moment kunnen er geen nieuwe 

leden bij, er is een wachtlijst. Er bestaat ook een PVGE  

museumtreinclub 2 en de wachtlijst delen we. 

De clubleden hebben er veel zin in om elkaar weer eens te zien 

en om iets te gaan doen. In augustus is de volgende muse-

umtreinclubdag gepland en we hopen dat we dan weer op de 

oude, vertrouwde manier op stap kunnen. 

Groeten van de Museumtreinclubleden, 

 

Laurence van Oudheusden 

Schaken in de PVGE bij 'Brainpower' 

Schaakclub Brainpower is opgericht in 1986 en dit najaar vieren 

wij dan ook ons zevende lustrum (als de situatie met de pande-

mie dat mogelijk maakt). Schaken is een denksport die tot op 

hoge leeftijd beoefend kan worden.  

Schaken is spannend en leuk en kan zeker helpen om jong van 

geest te blijven. Inventiviteit, concentratie, geheugen en geeste-

lijk uithoudingsvermogen worden spelenderwijs getraind. Op elk 

niveau kan bij ons ingestapt worden. Er zijn leden die altijd in de 

officiële KNSB competitie gespeeld hebben, of dat nog doen, 

maar ook leden die sinds hun schooltijd nooit meer geschaakt 

 

 

 

mailto:deschouw@pvge.nl
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/gymnastiekclub
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/gymnastiekclub
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/jeu-de-boulesclub
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PCC Nieuws 
Onze PCC leden kregen pas weer de nieuwste edities in de bus 

van onze beide bladen over moderne computer- en ‘social me-

dia’ apparaten en het gebruik ervan, boordevol nieuws uit de 

steeds digitalere wereld. 

In ‘PC-Active’ special staat terecht veel over privacy en veilig-

heid online – onder meer over wachtwoorden, nieuwe tweetraps-

verificatie en betere (deels gratis) antivirussystemen. Daar moe-

ten we ons meer bewust van zijn, niet alleen als privépersoon, 

maar zo mogelijk nog sterker als maatschappij. 

.  

hadden voordat ze lid werden. Mensen die dit mooie spel nog 

niet spelen kunnen wij op weg helpen. Normaal spelen wij op 

woensdagmiddag een interne competitie in 4 à 5 groepen met 

een promotie/degradatie-systeem. Daarnaast is er de mogelijk-

heid om geheel vrijblijvend partijtjes te spelen, bv voor minder 

competitief ingestelde mensen. Ook is er een groep voor liefheb-

bers van snelschaken, op vrijdagmiddag. Kom gerust eens kij-

ken, vrijblijvend meespelen en de sfeer proeven voordat je be-

slist om lid te worden. De contributie bedraagt 43 euro per jaar. 

 

In het covid-19 tijdperk konden we natuurlijk niet samenkomen. 

Daarom is er door enkele leden een online competitie opgezet 

(woensdagmiddagen) en daarnaast ook een wekelijks online 

snelschaak toernooitje (vrijdagmiddagen). Vanaf 5 juni mogen 

we gelukkig weer aan de tafels in onze zaal schaken, alleen op 

woensdagmiddagen (Zomercompetitie).  
 

Momenteel zijn wij met 42 leden en nieuwe leden zijn altijd wel-

kom! Kijk eens op onze internetsite  

https://sites.google.com/site/schaakclubbrainpower. 

Je kunt ook een mailtje sturen naar  

schaakclubbrainpower50@gmail.com voor meer informatie. 

 

Tot schaaks! 

Namens het bestuur van Schaakclub Brainpower, 

Jos Leenen, secretaris 

Nog fitter bij Tennisvereniging 'Nogfit'! 
Tennisvereniging Nogfit is een club (als onderdeel van PVGE) 

met circa 75 actieve en zeer vitale leden in de leeftijd vanaf 50 

jaar. Een deel van hen is reeds met pensioen, maar ook voor 50 

plussers is dit de ideale gelegenheid om tussen de bedrijven 

door een potje te kunnen tennissen.  

In deze tijden van thuiswerken en wellicht extra 'corona kilo’s' 

kunt u op flexibele wijze terecht om op gezellige wijze even te 

ontspannen. Tennis is dus geen contactsport en op dit moment 

kunnen wij naar hartenlust een potje tennissen. 

Sinds 2014 wordt er op het sportcomplex van TU/e gespeeld. 

Het fantastisch gelegen sportpark in hartje Eindhoven beschikt 

over zeer goed onderhouden kunstgrasbanen. (zgn. all-weather 

banen). De accommodatie beschikt over een fraai en gezellig 

paviljoen en nieuwe douches en toiletten. Omdat er voldoende 

banen zijn, kun je er altijd ’s ochtends terecht en aanschuiven 

wanneer je maar wilt.  

De club bestaat al sinds 1991 en vierde in 2016 haar 25-jarig 

bestaan.  

 

Na de zomer hopen wij ons 30-jarig jubileum te vieren. In het 

tennis paviljoen van de TU/e beschikken wij over een geweldige 

accommodatie om er een leuk feestje van te maken. 

 

In de maanden februari t/m november wordt er getennist door 

een enthousiaste en sportieve groep liefhebbers; in principe in 

dubbelspel. Dan kan er op 4 ochtenden (ma, di, wo, vr,) ge-

speeld worden. Er wordt op flexibele wijze gehusseld. Dus ook 

zeer geschikt voor diegenen die geen tennispartner hebben. 

Na afloop wordt er altijd een gezellig bakkie gedaan in de kanti-

ne van het TU/e sportcomplex. Er is geen bardienst! 

Gedurende de wintermaanden (september t/m maart) kan er ook 

worden getennist in Tennishal Noord. (Vanwege corona hebben 

 

wij hier het afgelopen  winterseizoen niet kunnen spelen.) 

Na de zomer zullen wij bepalen in hoeverre wij in het seizoen 

2021-2021 kunnen en willen spelen in Tennishal Noord. 

Iets voor u?……. 

Nieuwe leden (vanaf 50-jaar) zijn van harte welkom, voor de 

prijs hoeft u het niet te laten. 

De contributie voor maanden februari t/m november bedraagt 

slechts € 60. 

Voor het indoorseizoen wordt dit ieder jaar opnieuw vastgesteld 

op basis van de huur van de banen en aantal deelnemers 

Zie ook de website:  

https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub  

Midget golfclub 'De Golfijnen' 
We mogen sinds kort weer samen midgetgolfen. Door de maat-

regelingen hadden we geen toegang tot de banen en daarna 

met een beperkt aantal personen. Dus enthousiast zijn we sinds 

een paar dagen weer te gast bij Lunetzorg aan de Nuenense-

weg 1 in Eindhoven, waar we iedere maandag en donderdag 

vanaf 14 uur in normale tijden een interne competitie spelen. Dat 

is dit jaar weer niet gelukt en dus spelen we gezellig met elkaar. 

Aan de regels van het RIVM houden wij ons natuurlijk en afstand 

is eenvoudig, je speelt met 2 personen en de banen liggen ver 

uit elkaar. Het terras van de Herberg is ook weer beperkt open . 

Nieuwe leden zijn zeer welkom, dus kom eens kennismaken en 

speel een oefenrondje en geniet van het met elkaar ontspannen 

buiten zijn, het bewegen en de gezelligheid. 

Helaas hebben we ook dit jaar de extra activiteiten buiten het 

midgetgolfen moeten doorstrepen. We hopen dat daar in de 

zomer nog verandering in komt. 

 

Riet Poncin 

 

 

https://sites.google.com/site/schaakclubbrainpower
mailto:schaakclubbrainpower50@gmail.com
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub
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Ook MC TOP kan het nieuwe normaal al weer bij-

na aanraken 
Deze Helmondse senioren motorclub gaat iedere maand op pad, 

maar corona heeft dit ritme aardig verstoord. 

Tevens staan er leuke spellen in en een bespreking – die voor 

thuis de moeite waard is – met bruikbare tips en een dit keer 

door corona wat beknoptere koopgids – rond de keus tussen 

een nieuwe LED, OLED of QLED smart-tv.  

De volgende uitgave gaat uitgebreidere testresultaten uit de 

praktijk tonen. 

‘compulinks’ , het tweede blad dat PCC-leden bij hun lidmaat-

schap ontvangen, sluit daar met allerlei wetenswaardigheden 

naadloos op aan. Handig voor ons is de verwijzing naar een 

stabiele standaard voor een mobiele telefoon, bv. voor gebruik 

van de telefoon als webcam op een PC.  

 

Buitenkans 

PVGE-ers, die nog geen PCC-lid zijn, krijgen nu een mooie kans 

gebruik te maken van een speciaal proeflidmaatschap voor een 

halfjaar voor slechts € 10.  

pcc@pvge-eindhoven.nl of tel. 06-24594224 

Voor de prijs van amper twee ijsjes komt daarvoor driemaal het 

HCC verenigingsblad – tevens het grootste Benelux computer-

tijdschrift – in je brievenbus. Bovendien kun je gedurende die tijd 

naast het gratis lidmaatschap op de interessegroep 

‘Seniorenacademie’ ook nog een tweede groep kiezen uit een 

van de andere specialistische groepen. Die helpen je om meer 

te weten te komen over een onderwerp, waarvoor je bovennor-

male interesse hebt. Bijvoorbeeld in het geval je activiteiten in en 

om je huis wilt automatiseren – tegenwoordig wel gevangen 

onder het begrip ‘domotica’, of anders voor ‘Games’ en zelfs al 

‘3D-Printen’. 

 

De ‘Seniorenacademie’ slaat net nu met een vernieuwde websi-

te – onder het motto ‘senioren voor senioren‘ – voor onze doel-

groep de vleugels uit ter voorlichting, ondersteuning of als hulp 

in de snel toenemende digitalisering. 

Een aantal extra leden bij onze computerclub is altijd van harte 

welkom! 

Het laatste nieuws is, dat we in ieder geval in september weer 

starten met bekende fysieke sessies – op een veilige manier – 

als voordrachten over speciale onderwerpen, de inloop en de 

helpdesk!  

Maar daarover hoor je de volgende keer meer. Of kijk op de 

website: zo-brabant.hcc.nl 

 

Jan, Colette en Frans 

PCC Bestuur   

Helmond 

De Corona belemmeringen hebben een flinke aanslag gepleegd 

op onze clubcultuur van motorvereniging MC TOP . Het motto 

'toeristisch op pad' kan niet gestand gedaan worden door alleen 

maar een rondje op de motor te rijden, want ook het samenzijn 

is een belangrijk ingrediënt van onze vereniging. 

 

Afgelopen jaar ging het al een stuk minder dan normaal, hoewel 

met wat kunst en vliegwerk het nog een beetje ingevuld kon 

worden. Terrassen waren soms nog open en daardoor konden 

de plas en lunchpauzes nog gebruikt worden om een beetje bij 

te praten. 

De winterperiode werd gebruikt om samen op pad te gaan naar 

mini-motor musea of gelijksoortige  attracties om samen plezier 

te beleven aan het verleden en heden van de auto – en motor-

cultuur. 

Maar nu komt er licht aan het eind van de donkere tunnel. De 

terrassen gaan weer langer open, dus de koffiestop hoeft dan 

niet meer in een parkje of langs de Maas, zoals tijdens de laat-

ste rit van 11 mei 2021. 

 

Rit naar Vierhouten 

Gelukkig was het 11 mei een redelijke droge ochtend en konden 

we tijdens de rit naar Vierhouten van het motorrijden en het uit-

zicht genieten. In deze tijd is het jonge groen een genot voor het 

oog. De natuur doet zijn best, maar heeft daar wel het nodige 

water en zon voor nodig om het te creëren. Daar krijgen we later 

tijdens het rijden nog behoorlijk intens mee te maken. 

De rit liet ons ook nog genieten van een cruise over de Maas. 

Voor de overtocht hadden we tot 2 keer toe een sponsor voor de 

tol van het veer. Bij toerbeurt staat er een sponsor op en dus 

betalen we uiteindelijk toch allemaal gewoon voor de oversteek. 

In Vierhouten konden we op het terras van de zon, lunch en 

gezellig gekeuvel genieten en de sfeer was al bijna weer als 

vanouds. 

Gelukkig de tafels van te voren gereserveerd, want met een 

beetje zon lopen de terrassen meteen helemaal vol. Onze tafels 

staan op het strandzand, waar onder 'normale' omstandigheden 

beach evenementen gehouden kunnen worden. Geweldig, wij 

waren on the beach en de lunch was uitstekend verzorgd! 

mailto:pcc@pvge-eindhoven.nl
https://zo-brabant.hcc.nl/
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Son en Breugel 

Terug naar inhoudsopgave 

Foto: Ruud Balk 

Fotogroep 'De Beleving' 
In het najaar van 2019 is de PVGE Fotogroep 'De Beleving' van 

start gegaan. 

Het Fotogroep jaar 2019/2020 was een jaar waarin ik samen 

met de cursisten op stap ging en waar aan de hand van een 

fotothema foto’s werden gemaakt. Onderweg kregen de cursis-

ten tips en trucs voor haar/zijn fotografie. Van het samen foto-

graferen kun je veel leren en zien hoe pakt de ander het aan. 

Na dit op pad gaan, bespraken we de foto’s en ook dan werden 

er tips en trucs gegeven om een foto nog spannender te maken. 

Het ontdekken van je camera en de omgeving waarin je bent en 

de beleving samen werd dit fotojaar als erg positief ervaren. 

 

Maart 2020 kwam de corona lockdown. Erg vervelend we waren 

zo lekker op weg. Om deze weg te vervolgen heb ik de cursisten 

in deze periode thuisopdrachten gestuurd. Via Google Photos 

konden ze elkaars foto’s bekijken en ook iets over de foto’s zeg-

gen.  

Goed om te zien dat hier zo enthousiast op gereageerd werd. 

Gelukkig konden we eind juli ons laatste 'op stap ochtend' van 

dat fotojaar doen.  

 

In het najaar van 2020 organiseerden we een fotoexpositie. 

Dit om anderen te laten zien wat we het afgelopen fotojaar alle-

maal hadden gefotografeerd. We kregen de kans om deze foto-

expositie in Het Vestzaktheater te Son te houden. Erg leuk om-

dat een ieder die naar de bibliotheek – die ook in Het Vestzak-

theater zit –  gaat deze foto’s kan zien.  

We kregen veel aandacht en positieve reacties. 

Begin september 2020 was er een info ochtend over het vervolg 

van de PVGE Fotogroep 'De Beleving'. Ondanks dat corona nog 

steeds heerste, was was er veel enthousiasme hiervoor. 

 

Begin oktober 2020 zijn we vol enthousiasme met het 

'Fotogroepjaar' 2020/2021 gestart.  

De eerste 'samen op pad' activiteit had het thema 

'Avondfotografie' en we 

zijn met de hele groep 

verschillende lichtobjecten 

van de Lichtjesroute van 

Eindhoven gaan fotografe-

ren.  

Een hele uitdaging om in 

het donker je camera goed 

in te stellen en dan ook 

nog de lichtobjecten goed 

te belichten op de foto. 

Mijn complimenten voor de deelnemers van deze groep. Na een 

opstartinstructies heeft toch iedere deelnemer een interessant 

fotoresultaat bereikt.  

 

Helaas corona kwam in alle hevigheid terug en tot voor kort zijn 

we niet meer fysiek samen kunnen komen. Ook niet om foto’s te 

bespreken.  

Om de Fotogroep te blijven inspireren en om de deelnemers foto 

actief te houden heb ik besloten om digitaal verder te gaan. Ie-

dere 4 weken stuur ik een foto opdracht via de mail en we bekij-

ken en bespreken dit via Google Photos. Iedere keer is het weer 

verrassend om de foto’s die gemaakt zijn te zien. Iedere deelne-

mer fotografeert de foto opdracht op zijn/haar manier en dat 

maakt fotografie zo interessant.  

Uiteraard hoop ik en de fotogroep deelnemers dat we deze zo-

mer nog een keer samen op pad kunnen.  

Voor nu blijven we fotograferen met fotothema’s en inspireren 

we elkaar via Google Photos. 

 

Ik hoop dat we in het najaar 2021 een nieuw Fotogroepjaar kun-

nen starten en weer gewoon samen op pad kunnen en de foto’s 

nadien samen kunnen bespreken.  

De Fotogroep komt 1x per maand op zaterdag bij elkaar van 

10.00-13.00 uur. 

We starten met de Fotogroep op zaterdag 25 september 2021 

van 10.00-13.00 uur. 

De vervolgdatums zijn 9 oktober, 6 november, 11 december 

2021 en 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei 

2022. 

Wellicht ben je door dit stukje nieuwsgierig geworden en denk je 

hier zou ik wel meer over willen weten, neem gerust contact op 

met de clubleider Paul Janssen. 

Zijn mailadres is: p.janssen2@chello.nl of via telefoon op  

0499 471849  

We zien jouw mailtje of telefoontje met veel plezier tegemoet. 

 

Hartelijke groet, 

Myriam Merks fotografiedocent  

De stemming zat er dus goed in. Goede lunch met zon en met 

een glimlach op de terugweg. 

 

Maar!!!!!!! 

De natuur is toch groen en om dit zo te houden gingen de hemel 

deuren open. Regen, regen en nog eens regen. Regen is onder-

deel van het motorrijden, maar voor mij mag dat ook s’ nachts 

vallen. Niet zeuren. We vervolgen de route richting Helmond. 

Onderweg een kleine, maar essentiële aanpassing. De autoweg 

op, want we gaan soms met slecht weer maar zo snel mogelijk 

huiswaarts. 

Ondanks alles was het voor alle 8 deelnemers een geslaagde rit 

van ongeveer 300 km. 

Op naar de volgende rit in juni! 

 

Koos Middeljans 

mailto:p.janssen2@chello.nl
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Evenementen 

Eindhoven 

Lezing: Fascinerend Zuid-Afrika 
Maandag 30 augustus 2021 om 14.00 uur 

Aanmelden: voor 22 augustus met formulier in dit blad of via de 

website 

Plaats: Gemeenschapshuis De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 

Eindhoven 

Bijdrage: € 2,00 p.p., inclusief koffie, thee inclusief plakje cake 

Informatie: Janny Vrijhof 040 2624087 

Inleider: Mevr. A. Wagenvoorde 

N.B. Deze lezing was oorspronkelijk gepland op 10 mei, wilt u 

deelnemen dan opnieuw aanmelden. 

 

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 neus-

hoorn en de Afrikaanse olifant. 

 

En van daar verder, naar de Blyde River Canyon. Een indruk-

wekkende 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 verge-

ten. 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 gerefor-

meerde kerk, de introductie van de Islam om maar iets te noe-

men, dit alles heeft te maken met de komst van de Nederlan-

ders. Op verschillende plaatsen zoals Stellenbosch en Kaapstad 

halen we dan ook herinneringen op aan de gezamenlijke ge-

schiedenis. 

Na de reis langs de oost- en zuidkust van dit prachtige land ein-

digen we in het mooie Kaapstad. Van hieruit wordt o.a. nog een 

bezoek gebracht aan Robbeneiland. Zuid Afrika is heel uitge-

strekt (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 uitbundi-

ge muziek. 

Lezing:  

Parken in West USA ‘Bizons bij het ontbijt’ 
Maandag 20 september 2021 om 14.00 uur 

Aanmelden: voor 11 september 2021 met formulier in dit blad of 

via www.pvge-eindhoven.nl 

Plaats: Gemeenschapscentrum De Lievendaal, Lievendaalse-

weg 3, Eindhoven 

Bijdrage: € 2,00 p.p. inclusief koffie, thee met plakje cake 

Informatie: Janny Vrijhof 040 2624087 

Inleider: Dick van Toorn   

 

In dit reisverhaal neemt Dick van Toorn u mee op een wekenlan-

ge camperreis door het midden en westen van de USA. U ziet 

prachtige beelden van de majestueuze natuur, beroemde plek-

ken en heel veel wilde dieren.  

 

We starten in Denver, Colorado en gaan op weg naar de herfst-

kleuren en baltsende herten van de Rocky Mountains. Dan door 

het onmetelijke en ruige prairieland van Wyoming en Nebraska, 

langs de paden van de Voortrekkers, de historische Oregon 

Trail.  

In South Dakota bezoeken we een vindplaats van duizenden 

jaren oude mammoetbotten en een oude handelspost. We zien 

in de Black Mountains ‘Stenen Presidenten’ een bijzondere cul-

tuur van de Oude Volken, gevat in prachtige landschappen, zo-

als de gekloofde Badlands, met roze gesteente.  

We rijden opnieuw Wyoming binnen, door westerndorpjes en 

verblijven in schitterende parken, zoals het ruige Bighorn Natio-

nal Park met magische plaatsen. En dan dagenlang in Yellow-

stone National.Park, waar we ontelbare wilde dieren zien in een 

overweldigende natuur. 

 

http://www.pvge-eindhoven.nl/
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende  

Terug naar inhoudsopgave 

Foto: Wim Jellema 

Foto: Jolien Wiertz 

We rijden via Idaho naar Noord-Utah, overnachten tussen de 

bizons op een onbewoond eiland en bezoeken in Salt Lake City 

de Gouverneur.  

Dan volgt een dagenlange tocht, naar de Red Canyon in Wyo-

ming en overnachten eenzaam in de magie van Dinosaur Natio-

nal Park, Noord-Colorado. We bezoeken er de vindplaats van 

machtige, versteende dinosaurussen. Dan reizen we door naar 

Zuid-Utah, in een decor van het fantastisch gekleurde Cany-

onlands, het Arches National Park, Natural Bridges, Capitol Reef 

en de wonderlijke werelden van Bryce Canyon en Zion’s Natio-

nal Park.  

We bereiken woestijnland Nevada, bezoeken de Hoover Dam en 

kamperen midden in gokstad Las Vegas, gevolgd door een 

sneeuwlandschap, omringd door zinderende woestijn.  

Oost-Californië. We reizen door de gloeiende Death Valley en 

stijgen naar sneeuwhoogte over de prachtige bergen van de 

Sierra Nevada, door Yosemite National  Park, naar Sequoia en 

Kings Canyon National Park. We staan nietig tussen de eeuwen-

oude reuzenbomen. 

We rijden urenlang tussen de cactussen van de Mojave Desert 

naar Arizona. Daar gaan we in 'vogelvlucht' over de peilloze 

diepten van de Grand Canyon en de machtige Colorado rivier. 

Overnachten in de majestueuze Monument Valley is onvergete-

lijk. Dan volgt een bezoek aan de oeroude grotwoningen van 

Mesa Verde National Park en de zandduinen van de zuidelijke 

Rocky Mountains. 

Na vijf weken en 11.000 kilometer, eindigt deze prachtreis in 

Denver. 

U mag deze ervaring uit het ‘pre-coronale tijdperk’ zeker niet 

missen!  

Op Restaurant  
Na een geslaagd diner bij Thym-Parkzicht - begin juni verdeeld 

over meer dagen - zag het er naar uit dat we weer iedere maand 

gezellig 'op restaurant' kunnen gaan, zeker nu de regels verder 

zijn versoepeld. Goede afspraken maken met restaurants blijkt 

helaas na deze lange stop een probleem te zijn. Zo komt het dat 

nu – midden juni – afspraken voor augustus en september he-

laas niet helemaal vastliggen. Het team van Rita Stuijt doet haar 

best om dit zo snel mogelijk op te lossen. U kunt de actualiteit 

volgen op de website ven PVGE- Eindhoven en u hier dan aan-

melden.  

 

We mogen weer! 

Lezing over de historie van het Eindhovensch Kanaal 

 

Op vrijdag 23 juli organiseert de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo 

en Heeze-Leende een lezing over de historie van het Eindho-

vensch Kanaal, (zo is de officiële spelling nog steeds!)  Welis-

waar onder de Coronaregels: maximaal 50 mensen en lopend in 

het gebouw en in de zaal: mondkapje verplicht. Als je zit, dan 

mag mondkapje af. 

 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur, zaal open om 13.30 uur 

Locatie: de Dreef, Willem Barentszweg 69, Geldrop  

Bijdrage: € 5 ,00 pp te betalen bij binnenkomst. Leden PVGE-

GMHL gratis. 

Verplicht aanmelden bij: Evert Yntema, 

eef.yntema@hotmail.com of 040 2863940 

Inleider: Rinie Weijts, heemkundevereniging 'Myerle' 

 

Het Eindhovensch  Kanaal werd, in de periode 1840 -1845, in 

eigen beheer door de Gemeente Eindhoven gegraven. De reden 

was een betere aan- en afvoer van grondstoffen en fabricaten, 

zoals turf, hout, bomen,  steenkool, bouwmaterialen, textiel, 

zand, grind, veevoer, meststoffen en bekistingen. Economisch 

zou de aanleg van het Eindhovens Kanaal de stad Eindhoven 

ten goede komen en de afzet naar binnen- en buitenland aan-

zienlijk verbeteren. 

Door de jaren heen gebeurden er ook heel veel randzaken in, op 

en rond het Eindhovens kanaal, zoals; 

Ongelukken, verdrinkingen en gezonken schepen en overstro-

mingen op Eindhovens grondgebied. 

De niet te onderschatten problemen die de scheepvaart onder-

vond tijdens de winterperiode door bevriezing. 

Het zwemmen. Dit baarde grote zorgen bij bestuurders en pas-

toors van de aangrenzende dorpen. De zedelijkheid (kuisheid) 

kwam in gevaar en zwemverboden waren nauwelijks of niet te 

handhaven.  

Het natuurschoon op de oevers wordt belicht en het seksleven 

van ........ zal uitvoerig in beeld gebracht worden. 

De volksgezondheid. Deze liep mogelijk gevaar door het dum-

pen van dode honden, kadavers en slachtafval.  

Inbraakresten van criminelen en sloopauto's waren een pro-

bleem. Boze en bezorgde schippers sloegen alarm bij de autori-

teiten en smeekten om ingrijpen. 

 

Rinie Weijts heeft zich altijd geïnteresseerd voor de geschiede-

nis en fotomateriaal van en over zijn geboortedorp Mierlo. Hij 

houdt zich binnen de heemkundevereniging vooral bezig met het 

beheer van documentatie materiaal. Hij geniet ervan als hij zijn 

historische kennis over kan dragen aan zowel jong als oud. 

mailto:eef.yntema@hotmail.com
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Reizen 

Veldhoven 

Passiespelen 2021 in Tegelen 
In onze planning voor 2020 èn 2021 hadden we de Passiespe-

len opgenomen. In eerste instantie zouden de spelen voor een 

tweede keer op rij niet opgevoerd worden. Nu blijkt dat de orga-

nisatie toch besloten heeft de voorstellingen op te pakken: ”tot 

2025 wachten was geen optie”. 

Wij, als reiscommissie, kunnen u deze dagtocht niet alsnog aan-

bieden, maar heeft u belangstelling voor deze dagtrip, dan kunt 

u zich rechtstreeks melden bij EMA, tel.nr 040-204 41 45 en 

aansluiten bij één van hun georganiseerde dagtochten. Deze 

dagtocht wordt door hen aangeboden voor € 84,50 inclusief en-

tree, koffie/thee met vlaai en diner.  

 

Reis naar Blankenberge 24 september t/m  

29 september 2021 
In België zijn de Covid-maatregelen ook aan het versoepelen, 

dus hebben we, op het moment van schrijven, goede hoop dat 

onze meerdaagse reis door kan gaan.  

De plannen zijn om op vrijdag 24 september te vertrekken rich-

ting de Belgische kust. Met een tussenstop in Antwerpen waar 

we het Diamantmuseum bezoeken, rijden we naar onze vaste 

verblijfplaats: hotel Alfa Inn in Blankenberge. Dit hotel ligt op 200 

meter afstand van het strand in een rustige straat en in het cen-

trum.   

Voor de volgende dagen hebben we  een leuk en gevarieerd 

programma samengesteld, o.a. met paard en wagen naar een 

demonstratie garnaalvissen, verder met de bus naar een cen-

trum voor Blindengeleidehonden. Een rondvaart door de haven 

van Zeebrugge,  

Dag vier hebben we gereserveerd voor de stad Ieper. Met een 

gids verkennen we deze stad die onlosmakelijk verbonden is 

met de Eerste Wereldoorlog. 

Dan komt Oostende in zicht, daar brengen we een bezoek aan 

de laatste IJslandvaarder, het schip de Amandine.  We hebben 

nog vrije tijd om te genieten van deze Vlaamse stad, voordat we 

naar Koksijde gaan, naar het abdijmuseum Ten Duinen. 

Om de terugreis op de 29e september te onderbreken, maken 

we een stop bij het Jenevermuseum in Hasselt, waarna we op 

eigen gelegenheid Hasselt kunnen verkennen. We sluiten onze 

reis af met een diner in Nederland. 
De prijs voor deze reis is € 625 

U kunt onze uitgebreide informatie vinden op de website van de 

PVGE Eindhoven.  

Eindelijk mogen we weer! 

Corona laat het nu toe, onder acceptabele voorwaarden, om 

weer een dagtrip te organiseren. Deze is al heel gauw, 9 juli! 

 

Dagtocht Tiengemeten 
Vertrek: vrijdag 9 juli 2021 

Plaats: Kerkplein D’n Ekker, Burgemeester van Hoofflaan 

Tijd: 08:15 uur 

Kosten: €83,00 per persoon 

 

Reisbeschrijving 

08.15 uur: 

Vertrek vanuit Veldhoven waarna we rechtstreeks naar Zuid 

Beijerland rijden. 

10.00 uur: 

Verwachte aankomst in Zuid Beijerland waar we worden ontvan-

gen bij de Eendrachtshoeve. 

We beginnen de dag hier met koffie/thee en gebak. 

Vervolgens stapt een gids in de touringcar die ons meeneemt 

voor een mooie rondrit door de omgeving van Zuid Beijerland. 

Hij zal u van alles gaan vertellen over de omgeving, de Waters-

noodramp en de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Na deze rondrit keren we weer terug bij de Eendrachtshoeve 

waar we aan tafel gaan voor een goed verzorgde koffietafel, 

waarbij ook iets warms wordt geserveerd. 

Na de lunch stappen we op de pont die ons naar het eiland 

brengt.  

Eindhoven 

Wij hopen dat u ook toe bent aan een reisje en gaan graag sep-

tember a.s. met u deze reis maken.  

www.pvge-eindhoven.nl/evenementen-eindhoven/programma-

op-reis  

Foto: Liesbeth Damen 

Foto: Liesbeth Damen 

Foto: Liesbeth Damen 

http://www.pvge-eindhoven.nl/evenementen-eindhoven/programma-op-reis
http://www.pvge-eindhoven.nl/evenementen-eindhoven/programma-op-reis
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Terug naar inhoudsopgave 

Foto: Lou van der Aa 

Eenmaal op het eiland brengt u een bezoek aan het Rien Poort-

vlietmuseum en u maakt een rondrit over het eiland met een 

huifkar. De groep delen we op omdat er ongeveer 22 personen 

in de huifkar kunnen. U kunt in plaats daarvan ook kiezen voor 

een wandeling (struinen) over de uitgezette paden. 

16.30 uur: 

Als we weer overgevaren zijn naar het vaste land staat de tou-

ringcar gereed om aan de terugreis naar Veldhoven te beginnen. 

18.00 uur: 

Verwachte aankomst in Zijtaart waar we bij restaurant de 

Reigershof aan tafel gaan voor een goed verzorgd 3-gangen 

diner. 

20.00 uur: 

Het is tijd voor de laatste etappe terug naar Veldhoven. 

20.30 uur: 

Verwachte aankomst in Veldhoven. 

Gelieve de reissom over te maken naar rekening: 

NL34RABO 0138 3237 71, 

ten name van Seniorenvereniging PVGE Veldhoven 

onder vermelding van de reisbestemming, uw naam/namen en 

lidnummer(s). 

Voor informatie en inschrijving: 

Marije Jansen 06 22482697 

 

Nog wat info over het te bezoeken gebied. 
Tiengemeten is het laatste bewoonde eiland in de Zuidwestelijke 

Delta. 

 

Op  de plek waar nu vogels hun kostje bij elkaar scharrelen, 

stoere runderen grazen en bevers zwemmen, lagen eerder 

strakgetrokken aardappelakkers. Eind vorige eeuw ontstonden 

de wildste plannen voor een andere bestemming van Tiengeme-

ten. Maar de natuur won en Natuurmonumenten kreeg het be-

heer in handen.  

 

Een gat in de dijk: landbouwgebied wordt natuureiland 

Het oudste deel vind je in het oosten: de Oude Polder. Hier be-

gon Tiengemeten rond 1600 als een zandplaat van 10 gemet 

groot. Een gemet was een oppervlaktemaat van 0,4 hectare. 

 

Rond 1750 werd deze plaat bedijkt en bewoond. In de eeuw 

daarna groeide het eiland tot de omvang van nu, ongeveer 1050 

hectare. Hier waan je je in het boerenland van de 19e eeuw. Op 

de kleinschalige akkers groeien ouderwetse gewassen als vlas 

en boekweit. In de boomgaard hangen appels en peren en in de 

weitjes en op de dijk grazen Nederlandse trekpaarden.  

Het eiland telt 9 vaste bewoners en daarnaast is er een zorg-

boerderij De Idahoeve met 26 permanente bewoners, die samen 

voor de boerderij zorgen. 

Foto: Liesbeth Damen 

Foto: Liesbeth Damen 
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Christine van Delft 

Agnes Ronteltap 

Advertenties 
 

Voor  

plaatsingsmogelijkheden 

en tarieven  

voor uw advertentie  

in de Schouw  

kunt u contact opnemen 

met:  

Henk Verkerk,  

06 19870041 of  

hpverkerk@hotmail.com 

 

5% korting voor PVGE-leden 

 

Lok down 

 

Ik heb op mijn hoofd een kop vol haar 

Een kapsel dat ik al jaren fok 

Maar ondanks het werk van kam en schaar 

Blijft toch die ene weerbarstige lok 

Alles heb ik al geprobeerd 

Van gel tot mousse tot ledervet 

Maar de lok is steeds weer opgeveerd 

Ja, die kuif gaat zelfs bóven mijn pet 

Ik krijg dat ding maar niet getemd 

En lijk wel op een foute clown 

Maar nu smeer ik kippenmest 

Ruimhartig op mijn harige test 

Eindelijk is mijn lok nu down 

Alleen de géúr is wat onbestemd 

 

© Ruud van Neerven 

mailto:hpverkerk@hotmail.com
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Oplossing: 

Verticaal: 

Horizontaal: 

1   2 3 4 5 6 7   8 9 10   11 12 13 

  14   15     16 16 17         17a     

18           19           20       

      21             22 23         

24   25         26   27           28 

  29       30 31   32       33   33a   

34       35     36     37 38         

39     40   41                     

42             43         44       

        45         46   47         

48   49             50 51           

52             53 54       55   56   

    57     58     59     60         

61 62     63     64     65     66     

  67         68   69   70         71 

72       73     74           75     

42 15 2 74 10 55 57 18 62 32 22 3 35 49 74 30 

6 35 22 64 54 69 74 58 9 29 44 28 42 41 37 68 

48 58 25 31 72 23 70 22 1 2             

1.   Nederlandse letter, wel in ons alfabet maar 

      niet op het toetsenbord 

2.   Dit zijn we allemaal bij de PVGE 

8.   

15. Veeg met de tong, bijv. langs een ijsje 

16. Digitale lectuur 

17a. Slechte zin, zoals in: “hij heeft de ….. in” 

18. Frans werpspel met ballen; zo’n club is er  

      in elke PVGE-vereniging 

20. Geluid van een wekker: wakker worden! 

21. Drogisterijwinkel in elke stad en dorp 

22. Kopje koffie? Nee, liever …. 

24. Van links naar rechts (afk.) 

27. Van welke taal is er een conversatieclub bij  

      PVGE in Eindhoven en in Son en Breugel? 

29. Derhalve, bijgevolg, ergo 

30. Drie ervan in elke vinger 

33. Lavaspuwer op Sicilië 

34. Autoteken van het land  met een bergketen 

      dat 7000 km lang is en 150 vulkanen telt. 

36. U op z’n Brabants 

37. Uitstekend dieet om te vermageren 

39. Daar begint en eindigt de toonladder mee 

40. Geliefd spel met ballen, dat gespeeld wordt  

      in elke nagenoeg PVGE-vereniging 

42. Openlijk muzikaal eerbetoon in de ochtend 

43. 

44. Hiermee begint elk sprookje 

3.  Ergens anders; niet hier 

4.  

5.  Autobiografie 

7.  Ligt een pootje op om te plassen 

8.  Kun je bij de horens vatten 

9.  Iemand die eieren uit nesten haalt 

10. Zo noem je jezelf 

Stuur de oplossing voor dinsdag 3 augus-

tus naar puzzel@pvge.nl. Heeft u geen e-

mailadres stuur de slagzin per post naar: 

PVGE secretariaat, Primulastraat 46, 

5582GL Waalre. Vergeet niet uw naam, 

adres en lidnummer te vermelden. 

Onder de inzenders van de goede oplos-

sing wordt het boek verloot 'Jong van 

Geest' van Jan Auke Walberg. Het boek 

heeft als ondertitel: 'Optimistisch ouder 

worden is geen kunst'. 
 

De oplossing van puzzel 27 is: ‘ALS HET 

GETIJ VERLOOPT MOET MEN DE BA-

KENS VERZETTEN'. 

De volledige oplossing is te vinden op de 

website www.pvge.nl onder Actualiteiten/

Verenigingsblad de Schouw.  
 

De puzzel heeft 185 inzendingen opgele-

verd. De prijs is gewonnen door de heer 

Peter van der Linden uit Waalre. Gefelici-

teerd! Het boek, 'Jong van Geest' van Jan 

Auke Walberg wordt u thuis gestuurd.  

Puzzel 28:  
PVGE clubactiviteiten 

45. Soms wel storend geluid van een hond 

47. Russische heerser van weleer 

48. Zeer geliefde activiteit van elke PVGE- 

      vereniging met veel deelnemers 

50. Schrijfster en dichteres …. Gerhardt 

52. Er is er maar één, oftewel the only …. 

53. Spel of sport met een shuttle, zoals  

      gespeeld wordt bij PVGE-Eindhoven 

57. Wat deed Esso vroeger in je tank? 

59. Een ploeg, maar dan achterstevoren 

60. Consumentenelectronika (afk.) 

61. Wordt meestal van een bonk gezegd 

63. Zoals wij het zien (afk.) 

64. Het blad dat u nu in uw handen hebt 

67. Waar is het PVGE-secretariaat gevestigd? 

70. Horizon; ligt in het verschiet 

72. Hoofddeksel van de enigszins domme Jan 

73. Is het als je jarig bent of op je bruiloft 

75. Aanmoedigings- en vreugde-uitroep uit 

       

11. Zo heet de gezellige periodieke activiteit bij  

      elke PVGE-vereniging in eetgelegenheden  

12. Heel erg, zoals in: het was en ...gezellig. 

13. Zingende partner van Hermien 

14. Dit doe je met beitel en steen, zoals de 

      club in PVGE-Geldrop/Mierlo 

17. Verheugd, vrolijk 

19. Metgezel van de ezel in Betlehem 

20. Lekker soort appel 

23. Afkorting voor een oppervlak van 100 are 

25. Energiezuinig huis: “… op de meter” 

26. PVGE-club in Best waarbij men zich niet  

      in- maar ontspant 

28. Met tenten of caravan op stap, zoals de 

      club in PVGE-Eindhoven 

32. Bruinrode kleur, godin van de aarde 

33a. Nummer (afk.) 

34. Politieke partij waar de laatste tijd toch wel 

      ergveel aan de hand is 

35. 

38. Met inbegrip van 

40. Uitroep van afkeer – zonder h. 

41. 

44. Loofboom; landcode van Spanje 

46. Vertrouwen 

47. Bewegen op z’n chinees, zoals bij een  

      PVGE-club in Eindhoven 

48. Wat moet er om, als je iets wilt veranderen 

49. Een beetje 

51. Een tiende van een meter (afk.) 

54. Politieman, vroeger “je beste kameraad” 

55. Soort verlichting 

56. Enigszins ziek, misselijk, beroerd 

58. Ierland op z’n Iers 

62. Van u, deftig gezegd 

65. Afsluitbare, kleine ruimte; bajes 

66. 

68. Nederlands riviertje met twee klinkers 

71. Tweede noot op de muziekladder  
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