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de PVGE

Help mee: de PVGE zoekt
nieuwe leden
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.

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 2214527
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 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.
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DE GOEDE KANT OP
Eind juni was het eindelijk zover dat de leden van de Verenigingsraad en het
Verenigingsbestuur elkaar weer hebben ontmoet in de grote zaal van ’t Tejaterke in Best. Het was goed om elkaar weer te zien na anderhalf jaar
waarbij we een aantal keren dachten dat we het lek boven hadden en elkaar
zouden kunnen treffen. Maar de corona-beperkingen gooiden telkens roet in
het eten.
Naast de gebruikelijke agendapunten zoals goedkeuring jaarverslagen,
decharge van het Verenigingsbestuur én Werkplan 2021, was er ook het
onderwerp ‘Benoeming leden van verdienste van de Koepel’. Met vreugde
en voldoening van de leden van het Verenigingsbestuur ging de Verenigingsraad akkoord met het voorstel om
- Jessie Ackermans
- Eric Ideler
- Wim Kemps
te benoemen tot lid van verdienste van de Koepel.
Bij alle drie gedecoreerden is sprake van een langdurige en wezenlijke bijdrage aan het goed functioneren van de PVGE-organisatie. Vanaf deze
plaats is een hartelijk “Proficiat en bedankt” op zijn plaats.
Ondanks de vakantieperiode wordt er door een aantal vrijwilligers stug doorgewerkt aan de website. Allereerst moest de oude website worden ondergebracht bij een nieuwe dienstverlener, omdat de oude dienstverlener failliet
was gegaan. Deze actie is eind juli afgerond, maar er blijven nog enkele
onvolkomenheden die met de nieuwe website worden ondervangen. Het
projectteam en de ontwikkelaar zetten alles op alles om de nieuwe website
in het derde kwartaal van dit jaar ‘in de lucht te brengen’. Daarbij hebben
ook een aantal lokale webmasters zich gemeld om een bijdrage te leveren.
Hoewel minder direct zichtbaar voor de meeste leden van de verenigingen,
wordt er door een apart team gewerkt aan het up to date brengen van het
systeem voor de ledenadministratie en incasso van de contributie.
U ziet het, ondanks de vakantieperiode is er nog volop bedrijvigheid in
PVGE-land.
In de Schouw van juli heb ik aangegeven dat er binnen het Verenigingsbestuur vacatures zijn op de terreinen ICT ( website en ledenadministratie),
public relations en communicatie ( waaronder social media) en secretariaat.
De reacties waren helaas bedroevend. Mag ik u oproepen om u te melden
om een van deze vacatures te gaan vervullen want alleen dan kan er sprake
zijn van een goed toegeruste PVGE organisatie. Ik hoor graag van u via
onderstaand mailadres.
Graag wens ik u een goede start van de PVGE-activiteiten die nu weer mogelijk zijn en ik hoop dat we gevrijwaard blijven van een nieuwe ‘Dansen met
Janssen golf’, want anders hebben we opnieuw de poppen aan het dansen.
Mari Vervaart
marivervaart@gmail.com

Terug naar inhoudsopgave
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Kalenderscoop

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

Activiteiten en aanmeldingsdata

Aanmelding tot: of zie website:

Aalst-Waalre en Valkenswaard
27 sep t/m 1 okt
5-daagse bus-fietsreis naar Twente

www.pvge-awv.nl
inmiddels volgeboekt

Best
23 sept
4 t/m 8 okt
15 okt
17 okt
20 okt

www.pvge-best.nl
Lezing over de 2de Wereldoorlog
5-daagse busreis naar Friesland
Informatiemiddag over activiteiten PVGE-Best
Dag bustocht naar Strépy (België)
Bezoek DAF museum

Eindhoven
20 sep
7 okt
14 okt
25 okt
4 nov

Lezing ‘Parken in West USA’ door Dick van Toorn
Op Restaurant Grand Café Sowieso Veldhoven
Dag bustocht naar biologische kwekerij en distilleerderij Tilburg
Lezing ‘De Spaanse Jacob’ door Frans Loos
Op Restaurant Novité Son

inmiddels volgeboekt

www.pvge-eindhoven.nl
11 sep
30 sep
29 okt

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
29 sep
Multimedia presentatie over Marokko door Guus en Martina Reinartz
12 nov
Lezing over de werking van onze hersenen en het geheugen

www.pvge-geldrop.nl

Helmond

www.pvge-helmond.nl

Nuenen
20 okt

www.pvge-nuenen.nl
Lezing ‘Hoe houd ik mijn hersenen gezond’ door Jac van den Goor
van de Hersenstichting

Son en Breugel
Veldhoven
12 sep

www.pvge-sonenbreugel.nl
www.pvge-veldhoven.nl
Lezing over Frida Kahlo door Erna Charbon

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.

Voor leden van PVGE-Eindhoven: Kennen we uw emailadres al?
Graag willen we u altijd zo snel mogelijk van ons nieuws op de hoogte stellen. De leden waarvan we het emailadres kennen, krijgen
geregeld actueel nieuws in de mailbox. Dit kan dan onze tweemaandelijkse editie zijn van EindhovenActueel! of een Nieuwsflits.
Heeft u email en krijgt u van ons niet deze digitale nieuwsbladen? Wilt u wel graag op de hoogte blijven van wat de vereniging voor u
organiseert? Meld u dan aan bij:ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl.
Kijkt alvast hier wat u gemist heeft: http://pvge-eindhoven.nl/actualiteiten/eindhoven-actueel.
Marij Geene, ledenadministratie PVGE Eindhoven
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

de Schouw 5 pagina 4, september 2021

Verenigingscommissie Belangenbehartiging
Belangenbehartiging op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg
vindt vooral plaats op lokaal niveau.
In een groot aantal gemeenten is de seniorenraad het platform,
waarop onze vertegenwoordigers samen met anderen zijn betrokken bij de ontwikkeling van lokaal beleid op genoemde gebieden.
Sinds de hervorming van de sociale wetgeving in 2015 is de
gemeente verantwoordelijk voor het beleid voor de Wmo en de
jeugdzorg met als resultaat, dat elke gemeente haar eigen regels heeft geformuleerd.
Met de komst van de Wmo 2015 is ook de cliëntondersteuner
geïntroduceerd en heeft deze een wettelijke basis gekregen. De
cliëntondersteuner is bedoeld om een aanvrager van hulp wegwijs te maken in de procedure en de mogelijkheden van de wet.
De cliëntondersteuner is ook aanwezig bij het keukentafelgesprek.
Een aantal gemeenten in de regio, w.o. Helmond, hebben de
cliëntondersteuner in hun sociale beleid geïntegreerd. In Eindhoven is in 2021 een project gestart om aansluiting te vinden bij de
reeds bestaande koplopergemeenten (zie noot) in de regio.
Andere projecten met als doel de positie van ouderen te verbeteren zijn:
• woningbouw voor ouderen
• bewegen voor ouderen

•
•

eenzaamheid
het ontschotten van de sociale wetgeving

Om de ontwikkelingen in de verschillende gemeenten binnen
onze regio goed te kunnen volgen, kennen wij de Verenigingscommissie Belangenbehartiging, waarin vertegenwoordigers van
onze afdelingen:
• met elkaar kennis en ervaring uitwisselen
• de ontwikkelingen, bijvoorbeeld m.b.t. gerechtelijke uitspraken, volgen
Op deze wijze is onze vereniging, hier en daar zelfs prominent
betrokken bij het ontstaan van nieuw beleid voor Welzijn, Wonen
en Zorg in de regio Zuidoost Brabant.
Noot:
Het Koploperproject Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid, uitvoering en kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in
samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS). Movisie ondersteunt het project.
Terug naar inhoudsopgave

Woont uw partner in een verpleeghuis?
U mag weer kiezen voor gehuwden-AOW
Als uw partner verhuist naar het verpleeghuis, kan het gunstiger zijn om voortaan een AOW-uitkering voor alleenstaanden
te ontvangen. Heeft u daarvoor gekozen en heeft u spijt? Dan
kunt u deze keuze nu ook weer terugdraaien.
Een verhuizing naar het verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Uw partner woont voortaan niet meer thuis en u
blijft alleen achter. Deze verandering heeft ook financiële gevolgen. Uw kosten gaan omhoog, omdat uw partner een eigen
bijdrage moet betalen voor het verblijf in het verpleeghuis.
Misschien heeft u zich daarom bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als duurzaam gescheiden. U en
uw partner krijgen dan beiden een AOW-uitkering voor alleenstaanden, die een stuk hoger is.

Voordelen en nadelen
Het is lastig om vooraf precies te berekenen of de keuze voor
een AOW-uitkering voor alleenstaanden voordelig is. Een
alleenstaanden-AOW lijkt gunstig, omdat u dan beiden meer
geld krijgt. Maar omdat u als duurzaam gescheiden geregistreerd staat, verandert ook de eigen bijdrage voor het verpleeghuis. Een gehuwde betaalt altijd de ‘lage eigen bijdrage’,
maar als u duurzaam gescheiden leeft, gaat u de ‘hoge eigen
bijdrage’ betalen. ‘Laag’ betekent in dit geval dat er rekening
wordt gehouden met de kosten van de thuiswonende partner.
Uw partner hoeft daarom nooit meer te betalen dan 899,80
euro. De ‘hoge eigen bijdrage’ kan oplopen tot 2.469,20 euro
(bedragen 2021). Tegelijkertijd kan de zorgtoeslag dalen en
moet u misschien een eigen bijdrage voor de Wmo betalen,
terwijl u dat eerst niet hoefde.

SVB doorgeven dat u uw keuze wilt terugdraaien. Vroeger kon
dat niet, maar de SVB heeft dit sinds kort veranderd. U mag uw
keuze voortaan één keer veranderen. De SVB geeft uw keuze
door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat de eigen
bijdrage voor het verpleeghuis vaststelt en inhoudt. De eigen
bijdrage wordt dan de volgende maand aangepast.

Berekenen
Weet u niet zeker welke keuze voor u het meest gunstig is? U
kunt de SVB, het CAK en de Belastingdienst vragen om u hiermee te helpen. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk te
doen. Als u de keuze pas later maakt, krijgt u geen geld terug.
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien
Terug naar inhoudsopgave

Is de omzetting van uw gehuwden-AOW naar een alleenstaanden-AOW voor u nadelig geweest? Dan kunt u aan de
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Wlz-zorg kan ook thuis worden gegeven
Vervolg op artikel 'aanvraag Wlz-zorg, zo is dat geregeld'
In de vorige editie gaven we in grote lijnen uitleg over ons complex zorgsysteem en werd bij Wlz-zorg alleen ingegaan op verpleeghuiszorg.
In dit artikel gaan we verder in op de Wlz en de keuzemogelijkheden die er zijn op gebied van zorgverlening (thuis kan ook) en
financiering (zelf zorg inkopen met een PGB kan ook).
Nadat het CIZ een indicatie heeft verstrekt wordt dit verder ingevuld samen met een Zorgkantoor. Voor de regio Zuidoost Brabant is dat het CZ zorgkantoor in Tilburg.
Er zijn dan nog 2 stappen te gaan:
• Kiezen van soort zorg en zorgverlener
• Afspraken maken met uw zorgverlener
Hierbij krijgt u hulp en advies van een verpleegkundige van het
Zorgkantoor. Deze legt uit wat u kunt verwachten van de zorginstellingen en zorgverleners, wat uw rechten maar ook uw plichten zijn en zij helpen u bij het vinden van de beste zorg. U kunt
hiervoor ook nog hulp inroepen van een onafhankelijke cliëntondersteuner, hierbij kan de verpleegkundige van het Zorgkantoor
u raad geven.
Veel informatie over het traject na de CIZ indicatie is te vinden
op: www.cz.nl/zorgkantoor.
Hier zijn ook borchures te downloaden.

Kiezen van de soort zorg en zorgverlener
U kunt kiezen uit ZIN (Zorg in Natura) die het Zorgkantoor voor u
inkoopt of u kiest voor een eigen budget (PGB) waarmee u zelf
zorg gaat inkopen. Als u voor ZIN kiest maakt het Zorgkantoor
afspraken met de Zorginstelling die u gekozen hebt. Veelal
wordt gekozen voor een zorgverlener die al in beeld was vanuit
de zorgverzekering (thuiszorg) of de gemeente (huishoudelijke
ondersteuning en dagbesteding). De financiering verloopt rechtstreeks tussen deze partijen. U hoeft dan niets te doen.
Met een PGB regelt u alles zelf. U bepaalt zelf wie de zorg verleent, maakt zelf afspraken met uw zorgverleners, houdt zelf een
pgb-administratie bij. Declaraties dient u in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw PGB-budget en regelt
de betaling van uw zorgverleners. Een combinatie van Zorg in
natura en PGB kan ook. Kortom er zijn veel mogelijkheden om
de zorg aan te passen aan uw wensen. Het Zorgkantoor kijkt
mee of u voor een PGB in aanmerking komt.

modulair pakket thuis.
Vaak wordt ook de zorg thuis georganiseerd vanuit MPT ter
overbrugging, omdat u bijvoorbeeld nog op de wachtlijst staat.

Zorg in een instelling
Is zorg thuis niet uw keuze of krijgt u de zorg niet voldoende
georganiseerd dan kunt u zorg krijgen in een verpleeghuis.
De zorginstelling regelt samen met u dat u de zorg krijgt die u
nodig hebt.
• U krijgt de nodige zorg, begeleiding en dagbesteding.
• Uw maaltijden worden verzorgd.
• Bij ZIN wordt de betaling van uw zorg voor u geregeld.

Afspraken met zorgverlener/cliëntondersteuning
U maakt samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken en
deze worden vastgelegd in een zorgplan. Hierin komen o.a. aan
Foto:
Liesbeth
Damen
de
orde:
wie levert
welke zorg en wanneer, wat kunt u zelf doen
en hoe kan uw omgeving daarbij helpen?
Dit zorgplan is een belangrijk document een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan van groot nut zijn. Ook voor alle andere vragen over uw indicatie en situatie thuis of in een zorginstelling kunt u gratis cliëntondersteuning krijgen bij:
• MEE: www.demeentgroep.nl
• Zorgbelang: https://zorgbelang-brabant.nl
• PLUS onafhankelijke clientondersteuning:
http://clientondersteuningplus.nl
• Aangenaam! onafhankelijke clientondersteuning:
http://onafhankelijkeclientondersteuning.nl
Ook kunt u de hulp inroepen van een mantelzorgmakelaar. Meer
hierover op www.bmzm.nl. Hieraan zijn wel kosten verbonden
die meestal via een aanvullende verzekering gedekt zijn. Dit
kunt u navragen bij uw zorgverzekering.

Het CAK
Voor Wlz-zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd die o.a. afhankelijk is van inkomen en persoonlijke omstandigheden. Deze
eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Meer hierover in een
volgend artikel.
Jan Peerlings

Thuis of in verpleeghuis
Met een WLZ indicatie kunt u prima thuis blijven wonen:
• Als u zelf nog veel kunt regelen en zelfstandig kunt blijven
wonen of als u mensen in de omgeving hebt die u daarbij
helpen.
• Als de kosten van uw zorg niet hoger zijn dan de zorg die u
zou krijgen als u in een zorginstelling zou wonen.
• Zorg thuis kan ook als u bijvoorbeeld in een aanleunwoning,
woon-zorgcentrum of serviceflat woont.
Bij zorg thuis kunt u kiezen uit:
Een volledig pakket thuis (VPT)
• Bij een volledig pakket thuis krijgt u bijna alle zorg die u ook
in een zorginstelling zou krijgen. U kunt denken aan hulp bij
verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, dagbesteding en eten en drinken.
• Een modulair pakket thuis (MPT)
• Hebt u niet het volledige pakket thuis nodig? Dan kiest u voor
het modulair pakket thuis. U krijgt de zorg die u nodig hebt. Eten
en drinken krijgt u niet van een zorginstelling als u kiest voor
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CIZ of CAK?
Correctie op artikel in vorige Schouw
Dat ons zorgsysteem moeilijk te begrijpen is, weten we allemaal.
Door artikelen in de Schouw proberen we duidelijkheid te scheppen. In de vorige Schouw stonden 2 artikelen; 'Aanvraag Wlzzorg, hoe moeilijk is het eigenlijk?' en 'Aanvraag Wlz-zorg, zo is
dat geregeld!'. In het eerste artikel hebben we een vergissing
begaan. Hier wordt voor indicatiestelling verwezen naar het CAK
en dat is niet juist dat moet het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) zijn. In het tweede artikel staat het wel correct. Een aandachtig lezer maakte ons hierop attent, bedankt daarvoor!
Terug naar inhoudsopgave

Ervaringen en opmerkingen bij Belastingaangifte IB 2020
Met 7 vrijwilligers van de PVGEEindhoven hebben we dit jaar bijna 1000 aangiftes over het belastingjaar 2020 verzorgd. In juni
2021 hebben we onze ervaringen
uitgewisseld, waarbij ook iemand
van de Belastingdienst aanwezig
was op hun verzoek.
Evenals vorig jaar zijn, in verband met de CORONA maatregelen, de meeste aangiftes 'op afstand' uitgevoerd. Helaas is er
maar een beperkt aantal aangiftes verzorgd via bezoek aan
huis. Immers als je bij mensen op bezoek komt, dan kunnen ook
andere zaken aan de orde komen die niets met de belastingaangiftes te maken hebben zoals zorgvragen (WMO), subsidieregelingen, financiële onderwerpen, huisvestingsvragen.
Onderstaande onderwerpen lijken ons ook belangrijk voor al
onze leden.

Werkwijze aangiftes bij overlijden
Voor de overledene moet op papier het zogenaamde F-biljet
worden ingevuld als dat door de Belastingdienst wordt toegestuurd. Tot op heden is digitale aangifte niet mogelijk. Als er een
'langstlevende' achterblijft dan wordt als regel samen aangifte
gedaan na afloop van het belastingjaar.
Indien de langstlevende overlijdt, dan kan het F-formulier wel
direct worden afgewerkt.

Machtigingscode (MC)
Het automatisch toesturen van de MC is dit jaar niet soepel verlopen. Voor velen moest alsnog een MC worden aangevraagd,
Nieuw is dat de MC voor 5 jaar kan worden aangevraagd voor
zowel Toeslagen (huur- en zorgtoeslag) als Belastingaangifte.
Bij verandering van belastinginvuller moet u dan de oude MC
intrekken.

ANBI-instellingen
Als u aftrekbare giften hebt dan zijn er per instelling (die een
ANBI status heeft) meer gegevens nodig. Alle ANBI instellingen
zijn nu gekoppeld met de belastingdienst en dan moet je weten
welke instelling de juiste is. Daarom is naast de naam ook het
adres van de instelling noodzakelijk. Het is dus raadzaam dat u
zelf een lijst van de instellingen maakt aan wie u giften hebt
overgemaakt.

Medicijnen op doktersvoorschrift
Naast het eigen risico van € 385 per verzekerde per jaar bestaat
er ook een eigen bijdrage. Voor 2021 bedraagt de eigen bijdrage
voor medicijnen max € 250.
Het werkt als volgt::
1. je betaalt éérst de eigen bijdrage
2. het bedrag dat overblijft valt onder je verplichte eigen risico,
als dit nog niet verbruikt is
3. wat dan overblijft gaat naar je vrijwillige eigen risico, als je
dat hebt
4. het bedrag dat dan nog over is wordt door jouw zorgverzekeraar betaald

Nieuwe HUBA’s aanmelden
We willen graag 2 nieuwe HUBA’s opleiden. Velen van ons verzorgen al meer dan 10 jaar namens PVGE de aangiftes. Als u
dit leest en hebt interesse meldt u zich dan aan bij ondergetekende vóór 1 september 2021 om tijdig opgeleid te worden voor
de aangifte IB 2021 volgend voorjaar.
Bij vragen over één van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met één van de belastinginvullers. De namen kunt u vinden
op de sites van de lokale verenigingen.
Namens de PVGE-Eindhoven-belastinginvullers.
Frank van Pijkeren (frankvanpijkeren@hotmail.com)
Terug naar inhoudsopgave

Nieuwe actie van 'Samen voor een eerlijk pensioen'
We weten het allemaal, de pensioenpotten zijn zo goed gevuld
dat we nog jaren vooruit kunnen met een eerlijk pensioen zonder
dat we bang hoeven te zijn, dat het straks niet meer op te brengen is. Al jaren wordt vanuit gepensioneerden organisaties geprotesteerd tegen kortingen en niet indexeren maar degenen die
het voor het zeggen hebben negeren arrogant alle argumenten
zonder te onderbouwen waar de aangedragen berekeningen
niet kloppen. Ondertussen zien we ons pensioenen dalen en de
pensioenpotten alleen maar groter worden. Inmiddels opgelopen
tot 1900 miljard, een onvoorstelbaar groot bedrag. Ter vergelijking, om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren is
voor alle EU-landen samen 1000 miljard euro uitgetrokken. Om
de pensioenen in ons kleine landje 'veilig te stellen' hebben we
bijna het dubbele in kas.

De petitie kunt u vinden via de volgende link: Samenvooreeneerlijkpensioen | Petitie 'Samen voor een beter pensioen'. Hier de
blauwe aanwijzing 'Teken de petitie' aanklikken.
Wilt u meer weten? Deze site staat vol argumenten, dat het tijd
wordt om het tij te keren.
Terug naar inhoudsopgave

Al eerder zijn acties ondernomen maar de belangstelling onder
gepensioneerden viel meestal erg tegen en dan ziet de regering
geen reden om hun frigide beleid – handhaving van starre renteregels – te wijzigen. Door deze houding van ons als gepensioneerden, hoeven ze niet bang te zijn om stemmen te verliezen.
Er wordt nu opnieuw gevraagd om een petitie te ondertekenen
die mede ondersteund wordt door KBO-Brabant. Tijd om met z'n
allen te laten zien dat we het zat zijn door nu wel de petitie in te
vullen.
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Informatiemiddag van PVGE-Best op vrijdag 15 oktober 2021
Iedereen die afgelopen jaar PVGE-lid is geworden, maar zeker
ook belangstellenden die wel of geen lid zijn van de PVGE kunnen op deze informatiemiddag alles te weten komen over de
PVGE-Best met zijn meer dan 30 clubs, 25 evenementen per
jaar, een 10-tal trein- en busreizen in binnen- en buitenland,
restaurant-etentjes, winkelkorting, hulp bij belastingen, thuisadministratie, hulp bij klussen en nog veel meer.
De infomiddag wordt gehouden
in ’t Tejaterke aan de Max de Bossustraat 1 in Best
op vrijdag 15 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De ruimte voldoet aan de corona-maatstaven en is ingericht
naar de maatregelen van die dag.
Alle organisatoren, begeleiders en uitvoerders van de activiteiten
van onze PVGE zijn er op deze informatiemarkt om in hun
kraampjes al je vragen te beantwoorden.
Je wordt ontvangen met koffie of thee en er worden filmpjes
getoond. Het is een gezellige middag, waarop je een praatje
kunt maken met gelijk gestemden, kortom Plezierig, Verrassend,
Gezellig en Enerverend.
Terug naar inhoudsopgave

Op 1 september starten de Inloop-middagen weer in het
Senioren Trefpunt
Ze zijn er weer vanaf 1 september: de Inloopmiddagen en ook ochtenden in wat vroeger het Rode Kruisgebouw heette, en nu
het Senioren Trefpunt. Het zijn als vanouds gezellige bijeenkomsten voor senioren, waarop iedereen welkom is die er even uit
wil om anderen te ontmoeten, om een kopje koffie te drinken, bij
te praten, of om aan een of meer activiteiten mee te doen die er
op de verschillende dagen in de week worden gehouden. Zo kun
je meedoen met bijvoorbeeld rikken, rummikubben, jokeren,
ganzenborden, tekeningen inkleuren, sjoelbakken, koersbal,
enz.., afhankelijk van op welke dag je komt. Maar het belangrijkste is de gezelligheid met elkaar. Gemiddeld doen er per keer
zo’n 15 tot 20 mensen aan mee.
Al meer dan 25 jaar
De Inloopbijeenkomsten worden verzorgd door een groepje dames, o.a. Jo de Bresser, Riet van Krieken, Lian de Bresser, Marja van den Broek, Gerrie Linssen en Aartje van den Ham (zie
foto). De meesten van hen doen dat al meer dan 25 jaar, als
vrijwilliger bij de sociale activiteiten van het Rode Kruis. Nu doen
ze het onder de vlag van de KBO, PVGE en Seniorenraad onder
het motto ‘gezelligheid is troef’.
Voorwaarde om mee te doen is wel dat u gevaccineerd bent
tegen corona óf een recente negatieve test kan laten zien. Want
bij veel ouderen was/is de angst voor corona er nog steeds. De
twee lokalen van het Trefpunt zelf zijn volkomen coronaproof:
Beheerder Sjef van Gastel heeft dit jaar nog gezorgd voor een
optimale ventilatie. Als beheerder van het Trefpunt zorgt hij ervoor dat alles klaarstaat en dat de deelnemers niets te kort komen wat betreft koffie, thee, koekjes, etc.
Hier volgen de inloopactiviteiten van dag tot dag:
•

•

•

•

Op elke dinsdagmiddag is er spelbegeleiding voor slechthorenden van 13.30 tot 16.00 onder leiding van Aartje v.d.Ham
en Nel Dijstelbloem. Er wordt dan gerikt, gejokerd, gerummikubt.
Op elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 is er al 25
jaar inloop voor een vaste groep mensen, die komen voor
de koffie en een praatje met elkaar. De koffie wordt elke
week door een andere vrijwilligster geschonken.
Elke woensdagmiddag is er ook inloop met koffie van 13.30
tot 16.30, voor mensen die dan o.a. bezig gaan met kaarten
en enkelen ook met handwerken onder wisselende leiding
van Jo de Bresser en Gerrie Linssen, maar ook van Ad, Annie, Ingrid en Marijke.
Op elke donderdagochtend is het vaste prik: koersbal van
09.30 tot 12.00, het balspel dat veel op jeu de boules lijkt,
maar binnen wordt gespeeld en wat minder inspannend is,
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•

•

maar wel heel ontspannend. Deze ochtenden worden geleid
door Sjef Oppers, geassisteerd door Riet van Krieken en
Lian de Bresser.
Ook op elke donderdagmiddag is er spelbegeleiding voor
slechthorenden. Onder leiding van Aartje v.d. Ham en Nel
Dijstelbloem wordt er gejokerd, gerikt en gerummikubd.
Elke 1e en 3e vrijdagmiddag in de maand is het kienmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Deze gezellige
activiteit wordt geleid door Marja v.d. Broek. Jo de Bresser
en Sjan van de Loo.

Wip eens binnen
Op al deze inloopmiddagen of -ochtenden is iedereen welkom.
Aarzel niet om zo maar eens binnen te lopen (Molenveste) om te
kijken of het iets voor u is. Om van tevoren iets meer te weten te
komen kunt u de Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel (0683214814) bellen, die u eventueel kan doorverbinden met de
desbetreffende contactpersoon.
Het belangrijkste van alle inloopbijeenkomsten is de gezelligheid
en het samen bezig zijn. En hoe zit het met het vervoer? Dat
wordt onderling geregeld. Sommige groepjes hebben een of
meer vaste chauffeurs die de mensen thuis ophalen die dat
graag willen.
Muziekmiddag op zondag?
Op de zondagmiddag was er tot voor enkele jaren ook eens in
de maand een muziekmiddag, waarop steeds een muzikant
zorgde voor een geanimeerde sfeer, en er ook vaak werd gedanst. Deze muzikale zondag-middagen wil men weer graag
nieuw leven inblazen. Het zoeken is naar iemand die dit op zich
wil nemen en contacten heeft met muzikanten.
Terug naar inhoudsopgave

PVGE-Best start met twee nieuwe gezondheidsprojecten:
'Maandevenement Bewegen' en 'GezondBest-samen fit'
De Gemeente Best haakte verleden jaar in bij het overheidsprogramma van het ministerie van VWS, het Nationaal Sportakkoord. Organisaties en verenigingen werden uitgenodigd een
project te starten waarin inwoners van Best werden uitgenodigd
aan hun gezondheid te werken door meer te bewegen en zo
mogelijk te gaan sporten. De projecten moesten daarbij gericht
zijn op samenwerking onderling zodat een netwerk van aangesloten voorzieningen zou ontstaan.
PVGE-Best heeft daar direct op ingehaakt en twee projecten
ingediend. Beide projecten zijn ook goedgekeurd, opgenomen in
het ‘sport- en beweegakkoord Best’ en gehonoreerd met uitvoeringssubsidie. Het betreft het Maandevenement bewegen en het
project GezondBest-samen fit.

Maandevenement Bewegen
Het initiatief van het Maandevenement Bewegen ligt bij Adrie
Brands, onze coach Nordic Fitness, die het idee kreeg om elke
maand een evenement te organiseren, waarin Bestenaren hun
passie voor wandelen, fietsen en andere vormen van sporten en
bewegen kunnen overbrengen op anderen. En wel op de volgende manier: Clubleden van de PVGE gaan samen met leden
van andere sport- en beweegclubs in Best eenmaal per maand
op drukke dagen een rondje door Best maken en vertonen hun
activiteiten, zodat mensen die de groep tegenkomen even belangstellend kunnen blijven kijken. Het zou Adrie niet zijn als hij
dan voorbijgangers niet weet te verleiden, over te halen, om
eventjes mee te doen en als ze de smaak te pakken krijgen een
eindje met de groep mee te doen en wellicht zich bij de club
aansluiten.

leeftijd. Wie zich realiseert dat hij of zij
toch wat anders zou moeten gaan leven
om te voorkomen of wellicht te keren
dat overgewicht of fysieke ongemakken
maar misschien ook het gevoel van
lusteloosheid, moeheid of eenzaamheid
toeslaat. Het programma biedt professionele begeleiding in beweging, gezonde voeding, beperken van alcoholgebruik, roken, beheersen van
stress en het hebben van voldoende sociale contacten.
Hoewel in Best veel voorzieningen voor gezonde leefstijl bestaan bleek veel aanbod gekoppeld te zijn aan medische indicatie. Ook bleken een aantal trajecten niet volledig uitvoerbaar
binnen regelingen en bleek verder dat het vervolg op een begeleiding niet geregeld te zijn. In het project wordt aanbod voor
degenen die ‘buiten de boot vielen’ georganiseerd, de samenwerking tussen professionals en vervolgtrajecten in verenigingen
opgebouwd en een centrale coördinatie ingesteld om behoefte
en aanbod te koppelen in multidisciplinaire trajecten.
Inmiddels is de opzet van het project ook inpasbaar in het nationaal preventieakkoord, gericht op gezondheidsverbetering zodat
ook daarin een aanvraag kan worden ingediend om verdere
voortgang te borgen. De uitvoering van het project is vanaf
maart in voorbereiding met de intentie de start te maken voor 40
deelnemers in september.
Cor van den Bosch
Terug naar inhoudsopgave

Iedere maand op een vaste dag vertrekken twee clubs, één van
de PVGE en één vanuit de 20 verenigingen in Best die in het
akkoord samen optrekken. Op weg over pleinen en in parkjes
waardoor mensen die nog geen lid zijn van een sport- of beweegclub kennis maken met wat mogelijk is en direct het plezier
ervaren van lekker bewegen in de buitenlucht. Om goede routes
en plekken te kiezen werkt Adrie samen met de sportcoaches in
de wijken. De voorbereiding en afstemming met de clubs is flink
op dreef en de start is gepland begin september.

GezondBest-samen fit
Dit project borduurt voort op het eerder succesvol uitgevoerde
TOM project (Thuis Onbezorgd Mobiel) waarin de SeniorenRaad
Best met daarin PVGE en KBO participeerde. Het wordt een
nieuw omvangrijk project waarvoor PVGE-Best het initiatief heeft
genomen en nu ook de trekker is. Om het project voor iedereen
toegankelijk te maken is het project ondergebracht bij de SeniorenRaadBest (PVGE-Best en KBO-Best) en verankerd in de
samenwerking met de organisaties Gezond Best-Oirschot en
Fysiotherapie G. Daane en wordt ondersteund door de Gemeente Best en vele professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportcoaches en lifestylecoaches.
Zoals deze naam aangeeft gaat het om de gezondheid en fitheid
van alle Bestenaren. Het project richt zich op iedereen, ongeacht
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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'
Eindelijk hebben we dan goed nieuws te horen gekregen. De
bridge-middagen mogen weer gestart worden. We hebben al
onze leden aangeschreven of zij zich willen
aanmelden als ze in september weer willen starten, op welke middag en wie hun partner zal
zijn, zodat we een goed inzicht kunnen krijgen
van het aantal leden per middag.
We gaan er vooralsnog van uit dat het coronavirus zich niet nog verder zal verspreiden en de
start in september ook daadwerkelijk kan aanvangen.
Wist U dat U bij onze bridgeclub iedere middag terecht kan om
te BRIDGEN in competitieverband op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag, op de locatie Fabritiuslaan 28 te Eindhoven?
Voor dinsdag en vrijdagmiddag kunnen zich nog nieuwe leden
aanmelden.
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.
Cursus voor beginners
Bent u het bridgespel nog niet machtig? Dan kunt u het toch
leren!
Foto: Liesbeth Damen
Half september starten wij weer een beginnerscursus, deze
wordt gegeven door Diny van Overveld een ervaren bridgedocente.
Deze cursus wordt gegeven in FAB 28 – Fabritiuslaan 28, 5645
ES Eindhoven in zaal 'BETSIE' (begane grond) van 10.00 –
12.30 uur.
De cursus bestaat uit 12 lessen, kosten zijn 80,00 euro voor de
cursus, exclusief boekje.
Voor inschrijving en verdere informatie kunt u contact opnemen
met Dorien v.d. Noort, Technische Commissie: 06 16452945 of
d.noort@kpnmail.nl.
Inlichtingen omtrent de bridgeclub kunt u inwinnen bij onze secretaris, Arna Dirks: 06 20626652 of arnadirks@gmail.com.

Op 11 mei 1946 is de biljartclub 'De Doorschieters' door een
aantal medewerkers van Philips opgericht. Daarmee zijn wij de
oudste vereniging waarvan de leden, onder de vleugels van de
PVGE, hun hobby uitvoeren. We zijn zelfs ouder dan de PVGE
zelf!
Helaas is er door een meningsverschil een 12-tal jaren geleden
door het toenmalig bestuur en de PVGE, het bestuur van de
biljartclub afgetreden en het archief – voor zover aanwezig – is
niet overgedragen aan het nieuwe bestuur, zodat we helaas niet
kunnen terug vallen op historische gegevens. We hebben een
aantal leden die bijna 25 jaar lid zijn en deze hebben we kunnen
bevragen over het verleden.
Zo weten we dat we een aantal jaren gebiljart hebben in de
Parklaan te Eindhoven – dit waren villa's eigendom van de famide Schouw 5 pagina 10, september 2021

lie Philips – alvorens we gingen verhuizen naar Bomanshof te
Eindhoven. Het was hier een gezellig bijeen komen, niet alleen
om te biljarten maar er werd ook gekaart en er werden sterke
verhalen verteld.
Hierna zijn we neergestreken op de Hurk waar we een 5 sterren
locatie hadden, met 4 standaard biljarts en 1 grote match tafel.
Op dat moment hadden we 84 leden, een fantastische periode.
In September 2017 krijgen we via de PVGE het bericht van de
verhuurder Goevaers dat we eind 2017 het pand moesten verlaten. Momenteel staat de ruimte welke we toen hadden, nog leeg
erg jammer.
Dit was voor ons een grote tegenvaller, daar we zelf beschikten
over 5 biljarttafels welke je zo maar niet op een andere locatie
kunt plaatsen. Het bestuur heeft toen 50 mogelijke locaties bezocht, maar geen van hen kon biljarttafels plaatsen of hadden
zelf onvoldoende tafels voor onze leden. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij La Carambole in Veldhoven die voldoende
tafels heeft staan en waar we nu reeds drie en half jaar gehuisvest zijn. We hebben onze tafels en inboedel gelukkig kunnen
verkopen na nogal wat zoekwerk.
Het feest wat we gepland hadden op 11 mei kon helaas niet
doorgaan i.v.m. corona. Maar we bestaan het hele jaar 75 jaar
en daarom hebben we nu het feest vastgesteld op 11 november
2021.
De feestcommissie heeft een geweldige agenda opgesteld. Zo
gaan we na een 2-tal toespraken en een lunch met de bus naar
Veghel waar een driebanden toernooi plaats vindt onder de
grootste biljarters van de wereld. Rond 18.00 uur gaan we de
innerlijke mens versterken door in Veghel aan te schuiven voor
een diner, waarna de bus ons rond 21.00 uur weer zal afleveren
bij La Carambole in Veldhoven.
Over deze dag zal een verslag worden geschreven voor in de
daarop volgende Eindhoven Actueel!.
Jan Verbeek, secretaris

Museumtreinclub 1
Op 9 juni j.l. zijn we naar het Wasven in Eindhoven geweest. Na
de koffie/thee op het terras kregen we een rondleiding over het
Wasventerrein.
Kees van Grevenbroek was een enthousiaste gids, die ons veel
wist te vertellen over dit prachtige, grote gebied.
Zo weten we nu dat er dichtbij ons huis ook veel moois te zien
is.
De middag sloten we af met een goed verzorgde lunch, op het
terras van Het Wasven.
Op donderdag 12 augustus gingen we als museumtreinclub 1
weer eens ouderwets met de trein naar een museum.
We gingen naar het Noordbrabants museum in ’s Hertogenbosch.
Na een koffie/thee/iets lekkers start kregen we een rondleiding
door twee tentoonstellingen.

We begonnen met: “ Dali en niets anders”.
Naast zijn eigen werk waren er ook 125 foto’s te zien van zijn
leven: aan het werk, in zijn vrije tijd, en met zijn grote liefde Gala.

Het tweede gedeelte van de rondleiding ging over “Paper Tales”,
werk van Eva Jospin. Haar werk bestaat uit indrukwekkende
sculpturen, allemaal gemaakt van karton.
Allebei de tentoonstellingen zijn zeker aan te raden te bezoeken.
Met een lunch op een terras in de binnenstad sloten we de dag
af. Heerlijk om weer samen op stap te zijn.
Namens de clubleden, Laurence van Oudheusden

Nieuws van computerclub PCC
Onze eerste vergadering na lange tijd was aangenaam optimistisch van aard. Er mag immers weer wat meer, afgaande op de
beroemde pers- en virusconferenties. Alhoewel: als realistische
fans van ‘bits & bytes’ weet je de exacte details maar nooit! Komende activiteiten plannen we dan ook voorlopig behoudend in.
Leuk was het op zich weer te kunnen brainstormen als bestuur
over wat er te melden viel. Daarbij kreeg vooral onze aandacht
op welke manier, waar en met welk onderwerp we als PCC onze
leden dit keer zou kunnen trekken om die eerste activiteit een
echte kraker te maken
Over groei
Plezierig om te melden is het – misschien meteen bewijs dat de
behoefte wel degelijk bestaat – dat als een van de weinigen, het
ledental van de PVGE Computerclub langzaam maar zeker
steeg tot boven de 25. Helemaal niet zo vanzelfsprekend in deze
tijd! En dat terwijl er twijfel bestaat of de huidige clubnaam alle
potentiële belangstellenden wel voldoende trekt? Een wedstrijd
uitschrijven voor ’n binnen onze doelgroep beter aansprekende
benaming is nog een stap te ver, maar … denk je die al te hebben … laat maar horen: pcc@pvge.nl !

Start Windows 11
Op maandag 6 september gaat de SeniorenAcademie – waar
we met z’n allen bij horen – in het Slot om 20.00 uur start vaneen deskundige presentatie van dat wat momenteel aan nieuws
bekend is over de komende, meer dan normale update van Windows 10 → Windows 11.
Niks makkelijker
voor ons drieën –
die er vanzelfsprekend ook plannen
bij te zijn – dan om
hierbij onze leden
feestelijk uit te nodigen! Bij deze!
Daarmee start de bekende cyclus weer op van: - genoemde
academie-voordachten (1e maandag van de maand), de helpdesk (dinsdagmiddag) en de vrije inloop op elke 3 e zaterdag .
PCC Bestuur
Frans, Colette, Jan
Apple tips en fysieke knoppen
Veel gebruikt – ook al vanwege z’n intrinsieke veilig- en betrouwbaarheid – vormt de iPad een mooi instrument voor dagelijkse
zaken. Met al de mooie handboeken – bestaan die echt nog
vroeg laatst iemand! – blijven soms wel de simpelste handelingen voor bediening in de mist.
Ook op gevoel zitten er nog net drie echte drukknoppen op dit
fraaie staaltje spitstechniek: om te beginnen bovenop de Aan-/
Uit-/Sluimerknop. Staat je iPad uit dan is die op te starten door
enkele seconden ingedrukt te houden waarna het Apple logo te
zien is. Na inloggen – met code, vingertop- herkenning of … kan je je daarna normaal aan het werk zetten.
Rechts opzij voel je boven nog twee volumeknoppen, met de
tablet rechtopstaand.
Onderin in de behuizing is – als het ware iets verdiept liggend –
de zogenaamde thuis- of ‘home’-knop ingelaten, die veel wordt
gebruikt.
Eén keer drukken brengt normaal het scherm weer tot leven, na
bv. vergrendeld te zijn na een bepaalde tijd.
Twee keer snel na elkaar geeft een ander resultaat: meteen
worden de apps getoond die je recent gebruikte. Wil je die afsluiten – dat doet enkel een ‘dummy’ normaal gesproken, werd me
verzekerd– dan kun je die naar rechtsboven ‘swipen’ en is de
registratie ervan leeg.
JW
Terug naar inhoudsopgave

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
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Slotwoord

In Memoriam Piet Brouwers
Midden augustus hoorden wij dat Piet Brouwers op 90-jarige leeftijd is overleden. In
het ED kreeg dit aandacht omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor PSV, onder
andere als redacteur van het blad 'de PSV-er'.
Hij heeft echter ook zijn sporen verdiend binnen de PVGE. Enkele jaren was hij voorzitter toen de PVGE nog één vereniging was, wel al met veel lokale activiteiten.
Bij de uitgave van de Schouw was hij al langer betrokken. In het begin heeft hij die in
zijn eentje samengesteld. Hij is toen ook begonnen met de column 'Rond de Schouw'
en heeft deze - nadat hij als redactielid was gestopt – nog vele jaren trouw aangeleverd. Zijn laatste column stond in de editie van november 2016, 20 jaar na de eerste
editie.
Wij herdenken in hem een trouw en inspirerend lid, waar je van op aan kon.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en wensen hen veel sterkte toe met het
verwerken van dit grote verlies.
Zie hiernaast zijn laatste kolom ‘rond de Schouw’ van november 2016

Terug naar inhoudsopgave
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Mijn eerste kolom voor dit blad schreef ik
midden 1997. Het ging over de dood van
Remy. Dat was het lievelingshondje van
mijn vrouw die een paar maanden eerder
was overleden. Ik moest kwijt hoe mijn
gevoelens toen waren. Op uitnodiging van
de toenmalige redactie bleef ik daarna
elke twee maanden verwoorden wat me
bezighield. Wat me verwonderde, blij
maakte, verdriette, ergerde, boos maakte.
Kortom: de kolom werd een spiegel van
hoe ik de wereld om me heen beleefde.
De verzameling van meer dan honderd
columns, die ik voor dit blad schreef, is
een caleidoscoop van elkaar opeenvolgende gebeurtenissen en ontwikkelingen
op allerhande gebied. Althans van de wijze waarop ik daar tegen aankeek. Daar
zal lang niet iedereen het altijd mee eens
zijn geweest. Mijn wereldbeeld werd en
wordt bepaald door mijn overtuiging dat
om economische redenen in toenemende
mate roofbouw wordt gepleegd op de
waarden van deze planeet en dat eigenbelangen alsmaar vaker solidariteit en menselijke waardigheid bedreigen. Ik ben mij
ervan bewust dat vele anderen in het leven staan met visies die daarvan verschillend zijn. Ik heb daarom geprobeerd mijn
schrijfsels niet al te nadrukkelijk met mijn
eigen opvattingen in te kleuren. Waar zinvol heb ik wel steeds tot uitdrukking willen
brengen hoe wat om ons heen gebeurde
van invloed was of zou kunnen zijn op de
leefwereld van ouderen. En dat was lang
niet altijd vrolijk. De snelle groei van de
wereldbevolking roept veel vragen op. Wie
zorgt voor wie en hoe? Leiden conflicterende belangen wereldwijd niet tot nog
meer irritaties en geweldconflicten? Wie
en waar zijn de economisch, sociaal en
politiek bepalende machten die de daaruit
voortkomende problemen op evenwichtige
wijze naar een oplossing sturen? Ik ben
vanwege mijn leeftijd een beetje aan het
eind van mijn schrijverslatijn en leg de pen
neer. Mijn visie hoe al die vragen zouden
moeten worden beantwoord zal ik dus hier
niet meer geven. Want dit is mijn laatste
column. Met dank aan de lezers die mij
met stimulerende reacties aan de praat
hielden.
Columnist pb
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Evenementen
Eindhoven
We blijven optimistisch en gaan er van uit dat alle lezingen de
komende maanden doorgang vinden. Mocht er toch iets tussen
komen dan kunt u dit lezen op de website: www.pvgeeindhoven.nl.

Lezing: De Spaanse Jacob, de weg van de pelgrim naar Santiago de Compostella
Maandag 25 oktober 2021 om 14.00 uur
Aanmelden: voor 16 oktober 2021 met formulier in dit blad of
via www.pvge-eindhoven.nl
Bijdrage: € 2,00 p.p. Inclusief koffie, thee met een plakje cake
Plaats: De Lievendaal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven
Informatie: Janny Vrijhof 040 2624087
Inleider: Frans Loos
Deze lezing geeft zeker geen verslag van een voettocht naar
Santiago de Compostella, maar geeft een inzicht hoe deze tochten zijn ontstaan.

De pelgrims kwamen uit heel
Europa met als doel Santiago.
Men trok in grote gezelschappen. Dat verhoogde niet alleen
de gezelligheid, maar kwam
ook de veiligheid ten goede.
De symboliek van de pelgrimage naar Santiago houdt in dat
het heil niet alleen in het Oosten, in het Heilige Land te vinden is, maar ook in het Westen, precies de andere kant op.
In onze tijd is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor
Santiago, een modern cultureel toerisme.
Tijdens deze lezing komen de godsdienstige en kunsthistorische
waarden uitgebreid aan de orde. Er zal ook veel aandacht geschonken worden aan de legende en zijn rijke achtergrond .
Uiteraard wordt deze lezing verlevendigd met behulp van dia’s.

Op Restaurant
Door de naweeën van de corona-epidemie is in de voorbije
maanden het programma enkele keren gewijzigd. Voor de komende 2 maanden ligt het programma vast en kunt u zich aanmelden.
• Donderdag 7 oktober, Grand Café Sowieso,
Lange Kruisweg 66 Veldhoven.
Aanmelden voor 30 september.
Driegangendiner voor € 21,95. Parkeren op het plein voor de
deur.
• Donderdag 4 november, Restaurant NovitÉ,
Kanaalstraat 1 Son.
Aanmelden voor 29 oktober.
Driegangendiner voor € 25,00. Parkeerplaats aanwezig.
Aanvang 18.30 uur. Er wordt verwacht dat u ruim op tijd aanwezig bent. Het team is er al een uur van tevoren om u welkom te
heten.
Ieder lid, ook van buiten Eindhoven, is van harte welkom! Het
aantal plaatsen is beperkt wegens coronamaatregelen, daarom
komen leden uit Eindhoven het eerst aan de beurt.
Aanmelden
Via www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in de Schouw.
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.

De pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, naar het graf
van Jacobus, is een heel bijzondere. Eeuwenlang zijn honderdduizenden pelgrims naar het graf van Jacobus de Meerdere
getrokken om er te bidden en zo dichter bij God te komen.
Rond 1100 ontstond een middeleeuws toerisme.
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Lezing: Marokko, passie in kleuren!
Woensdag 29 september 2021 om 14.00 uur , zaal open om
13.30 uur
Vooraf aanmelden bij Rina van der Linden:
rinavanderlinden@kpnmail.nl of 040 2862877:
Plaats: ’t Perron Schoolstraat 48, Heeze. We zullen de op dat
moment geldende Coronaregels in acht moeten nemen.
Bijdrage: € 5,00 p.p. Te betalen bij binnenkomst. Leden PVGE
GM-HL gratis.
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: Ruud Balk

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!

Bijdrage: € 5,00 p.p. Te betalen bij binnenkomst. Leden PVGE
GM-HL gratis.
Inleiders: Anneke Meerdink en Ank Keerweer.
Steeds vaker zien we op de tv of lezen we in de pers artikelen
over onze hersenen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het
gegeven dat de mensen steeds ouder worden en naarmate de
leeftijd stijgt merken we dat we ons niet alles meer zo goed herinneren. Namen die ons ontschieten: hoe heet die persoon ook
al weer? Of hoe was dat ook al weer? Is dit normale vergeetachtigheid of is er iets meer aan de hand? Kan er sprake zijn
van een milde cognitieve stoornis? En zo ja, wat kunnen we er
aan doen om verdere achteruitgang te voorkomen?
In deze lezing krijgt u informatie over hoe het geheugen werkt en
waardoor er problemen kunnen ontstaan. Gesproken wordt over
de verschillen tussen de 'normale' vergeetachtigheid, geheugenverlies en een milde cognitieve stoornis. Er worden praktische
tips gegeven bij milde geheugenproblemen. Om de werking van
onze hersenen te verduidelijken wordt gebruik gemaakt van een
powerpointpresentatie.
Daarna is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.
De lezing wordt gegeven door Anneke Meerdink en Ank Keerweer. Zij zijn vrijwilligster bij de 'GeheugenKracht'. Dit is een
onderdeel van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant.
Het doel is om mensen in de onzekere fase van beginnende
geheugenproblemen te informeren en de weg te wijzen.

GeheugenKracht
Lezing over de werking van onze hersenen en het geheugen
Vrijdag 12 november om 14.00 uur , zaal open om 13.30 uur
Vooraf aanmelden bij Rina van der Linden:
rinavanderlinden@kpnmail.nl of 040 2862877
Locatie: De Dreef, Willem Barentszweg 69, Geldrop.
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Veldhoven

Overige Evenementen

Lezing: Frida Kahlo, Mexicaanse kunstenares

De plaatselijke afdeling Antroposana, de patiënten belangenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg, organiseert:

Vrijdag 12 september 2021 om 14.00 uur
Locatie: 't Patronaat Blaarthemseweg 18, Veldhoven
Inleider: Erna Chabron
De Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954) is een van de bekendste en meest geliefde kunstenaars ter wereld. Ze onderhield
contacten met belangrijke personen uit haar tijd en werd verliefd
op de beroemde Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera, de grote
muralist van Mexico en tijdens zijn leven al een beroemdheid.

Haar leven was niet makkelijk, toen Frida zes jaar oud was
Foto: Wim Jellema
kreeg ze polio, haar rechter been bleef daarna achter in de
groei. Op haar achttiende kwam de bus waar ze in zat in botsing
met een tram en doorboorde een stuk van een ijzeren leuning
haar lichaam. Haar bekken en ruggengraat waren zo ernstig
beschadigd, dat ze drie maanden in bed moest blijven. In deze
periode begon Frida met schilderen. Ze maakte o.a. vele zelfportretten die doorvlochten zijn met symboliek uit haar persoonlijke
leven, de reizen die ze maakte, haar
culturele achtergrond maar ook de miskramen die ze heeft gehad. André Breton, de voorman van de Surrealisten vond haar
werk fascinerend en noemde haar “een geboren surrealist”,
maar Frida verafschuwde dit.

Meer informatie en aanmelden tot
uiterlijk 8 september via de site
https://veldhoven.pvge.nl
onder
Foto:
Jolien Wiertz
'Evenementen', of maak gebruik van
de QR code.
Terug naar inhoudsopgave

Met als onderwerp : HOOG-GEVOELIGHEID op donderdag 9
september van 20-22 uur in de Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven Zie de informatie op de bijgaande affiche.
Hierbij een toelichting op de inhoud van de lezing:
Hooggevoeligheid: talent en uitdaging
Steeds meer mensen lijken een vorm van hooggevoeligheid te
hebben. Je kunt daarbij denken aan een gevoeligheid of overgevoeligheid voor een drukke of lawaaierige omgeving, maar ook
voor voedingsmiddelen, genotmiddelen, elektromagnetische
straling etc. Aan de andere kant kan een sensibiliteit voor kunst,
muziek, esthetiek daar ook deel van uitmaken. Er zijn mensen
die deze hooggevoeligheid kunnen inzetten als een talent en er
zijn ook mensen die er op allerlei manieren door gehinderd of
belemmerd worden. Ook bij kinderen kun je steeds vaker tekens
van hooggevoeligheid zien, soms al op jonge leeftijd.
Wat maakt dat de hooggevoeligheid zich bij de ene persoon
toont als een kracht en bij de ander als een hindernis? Kunnen
we kinderen daarbij ook helpen?
In de voordracht wil ik deze vragen benaderen vanuit de individuele gesteldheid (constitutie). De ontwikkeling van kind naar
volwassene heeft wetmatigheden die individueel “ingekleurd”
worden. Zowel de wetmatigheden als de eigen kleuring tonen
zich in het werken van het hart en worden hoorbaar aan de harttonen. Hiervan wil ik u iets laten ervaren. Verder zal ik aan de
hand van enkele voorbeelden toelichten hoe hooggevoeligheid
zich individueel manifesteert.

Een lezing door de antroposofisch arts Henk Bakker
Met als onderwerp KANKER
Deze is gepland op donderdag 7 oktober van 20-22 uur in de
Emmaüskerk , Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven
Zie de informatie op de bijgaande affiche. Hierbij een toelichting
op de inhoud van de lezing.
Wij kunnen kennisnemen over zijn zienswijzen op: Kanker, het
hele ziekteproces benaderd vanuit verschillende standpunten en
vandaar uit behandelingen en met name de antroposofische
behandelingen.
Gelet op de hogere kosten die wij nu moeten maken, waarbij wij
de regel van 1,5 afstand als criterium hebben gekozen om voor
deze kerk te kiezen, hebben wij de toegangsprijs tijdelijk op 10
euro gesteld. Wij hopen, dat u daar begrip voor heeft.
Gelet op de tijd waarin wij leven dat er maatregelen aan de orde
kunnen zijn, waardoor activiteiten geannuleerd kunnen worden
www.antroposofie-eindhoven.nl en
www.antroposana.nl/eindhoven/
Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk Verboom email: henkwillemverboom@gmail.com of tel.nr. 06 150 54 471.
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DAF Museum is weer open!
De komende maanden zijn er 2 speciale tentoonstellingen:
• Van 17 juli t/m 30 september over Charles Burki, reclametekenaar
• Van 9 oktober t/m 31 december over Giovanni Michelotti,
auto-ontwerper

Charles Burki
Burki was reclametekenaar, ontwerper, illustrator, schilder en
fotograaf , daarmee is niet alles gezegd. Een ongekend talent,
een man die speciale aandacht verdient. Die hij gaat krijgen in
deze tentoonstelling met unieke tekeningen en schetsen die hij
gemaakt heeft voor DAF, maar ook met andere unieke werken
van zijn hand.
Vooral hoe Burki de toekomst in beeld heeft gebracht is boeiend
om te zien. En dat alles zo gedetailleerd en met een uiterste
precisie. Werkelijk verbazingwekkend.

Giovanni Michelotti
In oktober 2021 is het 100 jaar geleden dat de Italiaanse autoontwerper Giovanni Michelotti werd geboren (1921-1989).
Hij heeft meer dan 1200 auto-ontwerpen op zijn naam staan en
is medebepalend geweest voor veel DAF-personenauto’s.
Naast alle door Michelotti getekende DAF modellen en prototypes zullen ook andere merken en schaalmodellen van zijn hand
in het DAF Museum te zien zijn.
Voor meer informatie, openingstijden, kaartjes kopen ga naar:
www.dafmuseum.nl.
Terug naar inhoudsopgave

de Schouw 5 pagina 17, september 2021

Reizen
Eindhoven
Een dagtocht in eigen provincie!
TOMATEN & SCHOBBELÈR!
Donderdag 14 oktober 2021
Vertrek: 09.00 uur – Eindhoven parkeerterrein Generaal
Bothastraat (Tongelre)
Vandaag gaat u echt alles te weten komen over de tomaat! Henriette is gepassioneerd in haar vak en weet echt alles over de
tomaat. Tomaten zijn afkomstig uit Meso-Amerika, waar de voorvaderen van de Inca's en de Maya's kleine varianten kweekten.
Toen de Spanjaarden Mexico veroverden was de plant daar al
ingeburgerd. De als giftig beschouwde planten werden als sierplant geteeld. Rond 1750 kwam men er in Italië en de Provence
achter dat de gele vruchtjes, ‘pomo d'oro’ (Italiaans voor ‘gouden
appel’), eetbaar waren. Door kruisen en selecteren kreeg de
tomaat de rode kleur en vanaf 1850 is het een veelgebruikte
groente in de Europese keuken.
Vanuit Eindhoven rijden we naar onze eerste bestemming:
“Natuurlijk Tomaat”. Hier wordt u hartelijk ontvangen met een
kopje koffie en gebak. Hierna gaan we van start met de rondleiding. Op een ludieke en humoristische manier komt u alles te
weten over de tomaat. Uiteraard kan er ook geproefd worden!
Na de rondleiding heeft u tijd om in de biologische landwinkel
rond te kijken. Voor de lunch blijven we bij Henriëtte, die middels
live-cooking voor ons iets lekkers klaarmaakt.
De middag wordt heel verrassend: wie kent niet het kruidenlikeurtje Schrobbelèr? De naam van dit kruidenbitter is ontleend
aan een beroep uit de Tilburgse wolindustrie, de zogenaamde
schrobbelaar. De schrobbelaar voerde de pas geverfde wol in de
schrobbemolen die met borstels de vezels schoon schrobde en
enigszins recht trok. De schrobbelaar was een ongeschoolde,
laagbetaalde kracht in de tijden van de wolindustrie.

(indien wenselijk kunt u bij ons een annuleringsverzekering à
€ 5,50 per persoon voor deze dagtocht afsluiten)
U kunt zich aanmelden per e-mail (bij voorkeur vóór 20 september) naar het volgende adres:
reiscieeindhoven@outlook.com
Vermeldt u dan het volgende: uw volledige naam, straatnaam,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer; het aantal deelnemers, of u een annuleringsverzekering
wenst en of u gebruik maakt van rolstoel of rollator.
Telefonisch aanmelden kan ook via nummer 06-29045678
(Edie Deckers).

Veldhoven
Reisimpressie
9 juli 2021 De eerste dagtocht na de lockdown door Corona
naar Zuid-Beijerland en Tiengemeten
Na een korte voorbereidingstijd tussen inschrijven en vertrek is
het dan zover.
Op 9 juli om 08:00 uur verzamelen we op het plein in d’Ekker. Er
gelden nog wel beperkingen/voorwaarden om met deze dagtocht mee te mogen gaan. Je moet twee vaccinaties hebben
gehad, een gezondheidsverklaring inleveren en mondkapjes op
in de bus, dus ook bij in- en uitstappen.
Daar heeft de reisbegeleidster het druk mee voordat iemand in
de bus mag stappen.
Helaas is één persoon verkouden en kan dus geen gezondheidsverklaring afgeven en mag niet mee. Jammer.
In Zuid-Beijerland aangekomen worden we in restaurant “De
Eendracht” eerst voorzien van een kopje koffie/thee en een stuk
chocolade cake.
Na het nuttigen van deze lekkernij stappen we weer in de bus
voor een rondrit door het gebied.
Een gids stapt in de bus en vertelt veel wetenswaardigheden.
Veel dingen heten hier “Eendracht”. De polder, de kerk, het gemeenschapshuis, een hoeve, enzovoort.
Het is stil in de bus, iedereen is geboeid.
Zuid- Beijerland is genoemd naar Jacoba van Beijeren.
Veel van de polders hier hebben de naam gekregen van één
van de dochters.
Deze polders werden bedijkt sinds 1200.
Omdat er regelmatig dijkdoorbraken waren, zijn de dijken niet
rechttoe rechtaan, maar werden op die plekken versterkt waar
het water doorgebroken was. Ze lopen nu grillig door het landschap. Op de dijken staan voornamelijk essen, de meest voorkomende boomsoort in dit gebied.

Tijdens de ontdekkingstocht maakt men kennis met het verhaal
achter Schrobbelèr. Proef, ruik en luister je weg door de historie,
het geheim van het familierecept, het bottelen van de kruiken en
de warme sfeer van Schrobbelèr. De middag sluiten we af met
livemuziek. Na deze sfeervolle middag gaan we richting ons
dineradres. Hier sluiten wij deze gezellige dag af met een heerlijk driegangendiner, waarna we u weer retour brengen naar uw
opstapplaats.
De prijs van deze dagtocht is € 87,50 per persoon.
Inclusief: busreis - kopje koffie met gebak & rondleiding bij het
tomatenvrouwtje - lunch met livecooking – entree & rondleiding
bij Schrobbelèr - het diner.
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De bedijkers werden per 18 dagen uitbetaald. In die tijd in contante munt. Dit gebeurde op een bepaalde boerderij die nog
bestaat en sinds die tijd de ‘Lappenstee’ heet. Er werd ‘gelapt’,
geld betaald.
De boerderij op de foto 1
is hoeve Serang. In W0 II
getorpedeerd door een
V1 en later weer herbouwd.
In polders is veel water.
Om het land droog te
houden voor bebouwing
van gewassen werden
Foto: Lou
van deringezet.
Aa
molens
daarvoor

Foto 1

Er staan in dit gebied nog 12 molens. Niet alleen om het water
op peil te houden maar ook om het koren en gerst e.d. te malen.
Het drooghouden wordt nu ondersteund door gemalen en afgevoerd door waterlopen zoals o.a. het Pierhilse gat.

De Weelde bestaat uit de 2 musea, Landbouwmuseum en het
Rien Poortvliet museum. Ook Natuurmonumenten, Informatiecentrum en winkel is hier ondergebracht zo ook het restaurant.

Tijdens de watersnoodramp in 1953 is dit gebied 2,5 meter onder water komen te staan. In deze boerderij woonde de familie
Naaktgeboren met een aantal kinderen waarvan de jongste 4
jaar oud was. Zij vluchtten naar de zolder van de schuur, die in
deze streek aan het huis vastgebouwd is. Zij hebben daar een
aantal dagen gezeten voordat ze gered werden. De redders
merkten dat er een laken uit het raam hing waardoor ze wisten
dat er nog mensen waren. Deze mensen hebben doodsangsten
uitgestaan. Ook omdat er een paard in de gang terecht was gekomen die in zijn angst voor het water de muren uit de gang
trapte. De familie op de zolder dacht dat het huis instortte.
Ook horen we hier veel over de landbouw. De gids was vroeger
boer en nu senior agrariër. Je hebt hier gangbare bedrijven, bedrijven die bestrijdingsmiddelen gebruiken bij gewasbescherming. En biostees, die op een natuurlijke manier hun gewas
beschermen door o.a. insecten aan te trekken door gras en
bloemenborders langs de akkers. Ook experimenteren ze met
strokenbeplanting. Hierbij liggen stroken van zo’n 20 meter met
bijvoorbeeld gerst, bonen, mais enz. naast elkaar, gescheiden
door een strookje van 1 á 2 meter met bloemen e.d. om ook hier
insecten aan te trekken om bijvoorbeeld luizen te bestrijden.
Na deze interessante rondrit komen we weer terug bij restaurant
‘De Eendracht’ voor de lunch.
Met witlofsoep vooraf, diverse broodjes en broodsoorten, wat
koude schotel bolletjes en divers beleg. En natuurlijk koffie, thee,
melk of karnemelk naar keuze.
Voldaan stappen we weer in de bus om naar de veerpont te
rijden waar we overgezet worden naar Tiengemeten.
Het is maar een vaartochtje van 10 minuten over het ‘vuile gat’,
wel met mondkapje op ook al is het in de buitenlucht, maar het
valt onder het openbaar vervoer met de nu nog geldende Coronaregels.
Op Tiengemeten wordt de groep gesplitst. Museum of huifkar,
later wordt omgewisseld.
Ik kom terecht in een van de 2 huifkarren, getrokken door een
tractor.
De gids hier verteld veel over het eiland. Bijvoorbeeld dat het uit
3 gedeeltes bestaat: Wildernis, Weelde en Weemoed, zie Foto 2

Foto 2

Terug naar de rondrit in de huifkar. Er wordt een paar keer bij
interessante punten gestopt. Zoals bij een voormalige opslag
van de opbrengst van het eiland waar momenteel verspreid 150
Schotse hooglanders rondstappen. Allemaal koeien want de
populatie werd te groot daardoor zijn de stieren verplaatst. Bij
een boerderijwinkel waar een beverburcht bij ligt werden we
vergast op het ontstaan, de ontwikkeling en de huidige behoudwijze van het eiland. Zo worden er oude gewassen geteeld maar
niet geoogst. De vogels en andere dieren hebben daar hun
voedsel aan. Dus is het ook echt een overwinter gebied voor
veel vogels. Het bijna uitgestorven blauwborstje komt hier nog
voor.
Na deze tocht worden we afgezet bij het Rien Poortvliet museum
waar gidsen ons mee op rondleiding nemen.
Rien Poortvliet, begonnen als illustrator op een reclamebureau.
Hij maakte tekeningen in boekjes van o.a. Saskia en Jeroen,
Lotje en Jaap ter Haar.
Hij is beroemd geworden door zijn tekeningen. Hier in het museum in de Margaretha’s hoeve is alles bij elkaar gebracht. Ook
zijn werkruimte. Als het bezoek te lang bleef hangen haalde hij
een bordje tevoorschijn met de tekst: “Ik wil weer aan het werk”
Nog even neuzen in de winkel van Natuurmonumenten om een
klein souvenirtje mee te nemen ter herinnering en dan is het
weer tijd om de pont terug te nemen naar het vasteland van Zuid
-Beijerland.
Daar staat de bus klaar om ons terug te brengen naar het Brabantse land.
In Zijtaart bij restaurant de Reiger worden we verwelkomd met
een 3-gangen diner.
Groente soep, een spietje van varkenshaas met champignonroomsaus, een salade en frietjes. Als toetje nog een ijscoupe.

In de wildernis mag je niet komen, te moerassig.
In weemoed ligt nog bebouwing vanuit de tijd dat het eiland nog
bewoond was. Er woonden 8 families, zelfvoorzienend. Nu is het
hele eiland onder beheer van Natuurmonumenten. Er staan nog
wat arbeidershuisjes die gehuurd kunnen worden voor korte
vakantie. Ook wonen daar de beheerders van het eiland en de

De laatste etappe is een kort ritje naar Veldhoven. Aan de reacties in de bus te horen was het een heel geslaagde dag. Weer
lekker een uitje waar de sociale contacten opnieuw gelegd zijn
en men gezamenlijk genoten heeft van menselijk contact.
Om 20:45 uur weer terug op het thuishonk. Iedereen moe maar
voldaan!

Huur je een huisje dan mag je met je auto van pont naar huisje
en weer terug rijden. Verder is de auto taboe op dit eiland.

Een deelnemer
Terug naar inhoudsopgave
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Gereedschap, Huis en Tuin

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.
Foto: Wim Jellema

Kortingsregeling restaurants gestopt
Restaurants die deelnamen aan “ledenvoordeel” hebben hun
kortingsregeling volledig stopgezet i.v.m. de zeer moeilijke situatie waarin de horeca zich door COVID-19 bevindt.

Banketbakkerij Michiels
• Winkelcentrum Woensel 70, Eindhoven
• Woenselsemarkt 9, Eindhoven
10% korting op gehele assortiment
Isero (voorheen Gebr. Van der Winkel)
• Hurksestraat 20B, Eindhoven
• Vossenbeemd 109A, Helmond
20% korting op bruto geprijsde artikelen. De korting geldt niet op
actie-artikelen en netto geprijsde artikelen. Gelieve bij uw aankopen niet alleen de ledenpas te tonen, maar ook het debiteurennummer 10899 te noemen
Myshop Philips
• Frederiklaan 10, Eindhoven
Leden van de PVGE kunnen via het secretariaat een pasje aanvragen voor inkopen in de Myshop (voorheen Philips Personeelswinkel).
Van de Plas Interieurs
• Kerkstraat 1, Leende
10% korting op het hele assortiment; korting geldt niet op eventueel arbeidsloon.
Wereldwinkels
• Hoogstraat 275, Eindhoven
• Nieuwstraat 10A, Son en Breugel
• Burgemeester van Hoofflaan 175, Veldhoven
10% korting op fairtrade non-food cadeaus (niet op boeken en
kaarten).

Sport en Fitness
.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.

Rijbewijskeuringen voor 75-plussers:
Naam

Terug naar inhoudsopgave
Telefoon of website

Tarief

Eersel
Regelzorg, Ontmoetingscentrum, "De Eikenburg", Eikenburg 10

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 42,00

Dè Plek, Noord Brabantlaan 303 – 307

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 50,00

Wijkcentrum "'t Oude Raadhuis",'t Hofke 15

040 2811737

€ 35,00

Medisch Centrum "De Kleine Dommel", Dommeldalseweg 3

040 2862760

€ 40,00

Regelzorg, Wijkcentrum De Dreef, Willem Barentzweg 69

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 42,00

G. Bouten, Vivaldilaan 1

0492 541248

€ 30,00

Regelzorg, Stichting LEV Groep, Penningstraat 55

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 42,00

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 45,00

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 50,00

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 42,00

MEDEX Medische Diensten, Dijkstraat 54

088 2323300

€ 45,00

A. van Oss, Dennenlaan 3

040 2010426

€ 40,00

Mevr M. Elings, Berkt 18

040 2301452

€ 30,00

Regelzorg, Dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29

088 2323300 of via www.regelzorg.nl
50,00
Foto: Liesbeth €Damen

Eindhoven

Geldrop

Helmond

Mierlo
Party Centrum de Heuvel, de Heuvel 2
Nuenen
Regelzorg, Sportcentrum Laco De Drietip, Sportlaan 4/6
Son en Breugel
Regelzorg, Buurtcentrum Braecklant, Amerikalaan 2
Valkenswaard

Veldhoven
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Inschrijving lezing ‘De Spaanse Jacob’
Maandag 25 oktober 2021, 14.00 uur
Naam:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:

………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………
……………………………………………..………….

Lidnummer: ………………...………………....
Lidnummer: ………………...………………....
e-mailadres: ……………………………...……
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 15 oktober 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 Donderdag 7 oktober, Grand Café Sowieso Veldhoven, aanmelden voor 30 september
O Donderdag 4 november, Restaurant Novité Son, aanmelden voor 29 oktober
Dit formulier voor uiterlijke aanmelddatum opsturen naar Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB 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
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Oplossing (gezegde van Wim Daniëls):
28

2

45

34

3

14

54

7

58

5

78

44

59

34

25

5

71

22

55

30

9

23

73

59

8

49

20

46

7

69

53

25

54

29

41

44

59

Horizontaal:
1.+ 33. vert.: Beste chef-kok ooit van NL
4. Lenny en haar troubadour
6. Kledinggrillen
10. Kamelenland in Nrd-Afrika
12. Dries was vijf jaar premier van NL maar
zegde CDA-lidmaatschap op
15. Corry: huilen is te laat….
17. Kippenhuis vol getok en gekakel
18. Echtgenoot, plechtig gezegd
20. Wat vreemd: één …. is geen ….
21. Eiland op z;n Frans
22. Uw Edele (afk.)
23. Rappe wielrenster Tinus uit Boekel
28. Zo kan een vorst zijn; slechts één letter
verschil met ‘vrede’
30. Onder andere (afk.)
31. Liggen er veel van in 17 hor.
32. Gegroet, gij lezer (afk.)
34. Ierse verzetsbeweging
35. Woutje won menige etappe
38. Bronwater uit België
40. Ja, zegt de Spanjaard
41. Bestaan - volgens Shakespeare - maar in
Nederland niet van haar
42. 2x …, zoete prikkeldrank
44. Zo is de lucht soms, zegt men
45. Schreef Help! De dokter verzuipt
46. Net als toen, zong de Eurovisiesongfestivalwinnares Corry
48. Buitengewone opsporingsambtenaar
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Onder de inzenders van de goede oplossing 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 28 is:
‘ALS SINT JUTTEMIS KOMT DANSEN
DE KALVEREN OP HET IJS'
De volledige oplossing is te vinden op de
website www.pvge.nl onder Actualiteiten/
Verenigingsblad de Schouw.

64

67
70

50

56
59

66

69

39
44

46

51

33

38

41
45

Stuur de oplossing voor dinsdag 5 oktober 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.
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Puzzel 29:
Geliefde Brabanders

17
21

23

28

9
14

20

22

8

13

15
18

7

49. Maf, geflipt, geschift
51. Meest geliefde bisschop van NL
56. Vertelsel, tijding, sprookje
57. Gegroet! (maar zonder e)
58. Anton schreef over het dorp aan de rivier
60. Senior (afk.)
61. Belading, zware bepakking
63. Onderwijs op de Lagere school
65. Meer dan 99 jaar
67. Kleurrijke schilder met één oor
69. 2 x …, wat is dat?
70. Omroep met een boodschap
72. Meest vereerde heilige in Brabant
75. Opmerking onder aan een brief
76. Hij stortte in het geel in het ravijn
maar zijn Pontiac liep nog….
77. Nu is de puzzel helemaal opgelost!

Verticaal:
1. Afkorting voor calcium
2. Slee, met of zonder paard ervoor
3. Op ‘n ouwe …. en ‘n voetbalschoen
4. Witrood gekleurde karper uit Japan
5. Nergens, …. noch steg
6. Jan stichtte de SP
7. Een, une, eins – op z’n Engels
8. Wim is taalkenner bij uitstekend
9. Een boom of een enk?
10. Guus met zijn Brabantse nachten
11. Kom van dat dak af, Peter

De puzzel heeft 112 inzendingen opgeleverd. De prijs is gewonnen door
M.Ummels uit Geldrop.
Gefeliciteerd! Het boek, 'Jong van Geest'
van Jan Auke Walberg wordt u thuis gestuurd.

12. Je hebt er twee: om te buigen of knikken
14. Nuenense broer van hor. 7
16. Glijlat voor wintersportievelingen
19. Wie gaat zoet naar Den Bosch toe?
24. Een naald heeft er één; een pauw heeft er
tientallen van op zijn vleugels
25. Niet betalen met geld maar in
26. Nederlands voor 7 vert.
29. En anderen (afk)
33. Achternaam van de chef-kok van 1. hor
36. Zo heet de kleine Annie als ze groot is
37. ……van Grunsven was wereldkampioen
schoonrijden te paard
39. Reeds
41. …. en niet anders!
43. …. spin, de bocht gaat ….
46. Schilder Hieronymus, genoemd naar de
stad waar hij woonde en schilderde
48. …. Wat is het koud!
49. Vertrek!
50. Broers Willy en René v.d. …...bij PSV
51. Een beetje liefde - van zingende Frans
52. Een stevige klus
53. Verleidster van Adam
54. Zus van tante Jo
55. Gezellige cabaretiëre, Christel, bekend
van omroep Brabant en toneeloptredens
59. Zuster, maar nee op z’n Frans
61. Universiteit in Amsterdam (afk.)
62. Kenteken van Zwitserladn op auto’s
64. Supersnelle wielrenster Marianne
met gouden medailes
66. En anderen (afk.)
67. Hij zwemt als de beste, de hele dag
68. Hiermee vind je altijd je weg op wandelen fietstochten
71. Wisselend de een na de ander, … en ….
72. Moeder
73. Kortste naam voor Johanna
74. Tweede muzieknoot op de ladder

