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Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE. 

Met ruim 10.000 leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant. 
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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: 040 212 7504 

 

• 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 

 040 221 4527  
www.pvge-awv.nl 

secretariaat@pvge-awv.nl 

 

Best 

 0499 391 623 

www.pvge-best.nl 

info@pvge-best.nl 

 

Eindhoven 

 040 242 3044 

www.pvge-eindhoven.nl 

secretaris@pvge-eindhoven.nl 

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

 040 285 3758 

www.pvge-geldrop.nl 

secretaris@pvge-geldrop.nl 

 

Helmond 

 0493 692 948 

www.pvge-helmond.nl 

contact@pvge-helmond.nl 

 

Nuenen 

 040 283 1037  
www.pvge-nuenen.nl 

secretaris@pvge-nuenen.nl 

 

Son en Breugel 

 0499 471 042 

www.pvge-sonenbreugel.nl 

secretaris@pvge-sonenbreugel.nl 

 

Veldhoven 

 040 253 5618 

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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Omzien naar elkaar 

Het voorwoord in de Schouw van januari 2022 sloot ik af met de zin “Tegen die tijd 

(maart 2022) zullen we toch wel een nieuwe regering hebben, waarbij wat mij betreft de 

meetlat moet zijn “Let niet op mijn woorden maar op mijn daden” en “Wat doet u voor 

de koopkracht voor senioren”. 

 

Ja, we hebben een nieuwe regering maar of de gemiddelde senior daar blij mee moet 

zijn is nog maar de vraag ondanks dat het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, 

vooruitkijken naar de toekomst” als thema heeft. 

 

De koppeling van de AOW uitkering aan de ontwikkeling van het minimumloon werd 

door het nieuwe kabinet bij het oud vuil gezet. Onvoorstelbaar in een tijd dat tijdens de 

formatieperiode de inflatie de pan uitvloog en inmiddels op zo’n zeven procent staat. 

Bovendien is het een punt dat in geen enkel verkiezingsprogramma van die vier partijen 

voorkwam. En dat ook nog in een tijd dat er nog steeds geen sprake is van indexering 

van het door de pensioengerechtigden opgebouwde pensioen en de senioren inmiddels 

meer dan 20% aan koopkracht hebben ingeleverd! 

 

Of dat nog niet genoeg is durven een groot aantal gemeentebestuurders de opmerking 

te maken dat ouderen eengezinswoningen bezet houden en de doorstroming in de 

woningmarkt belemmeren. Kennelijk zijn die gemeentebestuurders vergeten dat ze in 

gebreke zijn gebleven met het (laten) bouwen van woningen voor senioren. Ook 

schijnen ze te zijn vergeten dat om de zorgkosten te minimaliseren senioren langer 

thuis moesten blijven wonen waarbij de eventuele zorg werd “thuisbezorgd”.  

 

En ondertussen worden er proefballonnetjes opgelaten om het eigen huis in box 3 van 

de inkomstenbelasting zwaar te gaan belasten. 

 

Dit zijn maar een paar voorbeelden hoe de ruim 3 miljoen senioren door de Overheid 

worden bejegend en ik vind het een schande om dit te zien gebeuren. 

 

En dan terug naar het thema van het regeerakkoord. Omzien naar elkaar is voor de 

senioren gebakken lucht. Vooruitkijken naar de toekomst betekent vooralsnog 

soberheid in de ruimste zin van het woord. Zou het niet voor niets zijn dat er nieuwe 

ministerspost is met onder andere Armoedebeleid? 

 

Op 16 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden. Ik ben heel 

benieuwd welke keuze senioren zullen maken met in het achterhoofd een kabinet en 

gemeentebestuurders die de gevolgen van hun jarenlang beleid met betrekking tot 

onder andere koopkracht en wonen nu in de schoenen van de senioren schuiven. 

 

Bij dit alles de opmerking dat ik voorstander ben van een regeerakkoord met als thema 

“Beschaving krijgt vorm door de manier waarop de overheid en burgers met de 

zwakkeren omgaan”.  

 

Ik hoop dat wij binnen PVGE in ieder geval het thema “Omzien naar elkaar” zullen 

blijven praktiseren. 

 

Ik wens u een voorjaar met veel meer vrijheid in doen en laten dan de afgelopen tijd. 

 

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  040 212 7504. 

Of zelf meteen aanmelden via: www.pvge.nl/home/online-aanmelden 

Activiteiten en aanmeldingsdata Aanmelding tot: /of zie website: 

 

Aalst-Waalre en Valkenswaard www.pvge-awv.nl 

10 april Lezing ‘Het Parijs rond 1900’ in de Hofnar  

 

Best    www.pvge-best.nl 

06 maart Joris Linsen & Caramba – ‘Dichterbij’ 

10 maart Treinreis naar Louwman musuem 

17 maart Lezing ‘Beethoven’ door Erna Charbon 

09 april Paasconcert in Kazerne Oirschot 

21 april Bus dagtocht naar Musical Aladdin 

22 april Fietspuzzeltocht naar Gasthuishoeve 

21 mei  Bus dagtocht naar Dagboek van een Herdershond 

   

Eindhoven   www.pvge-eindhoven.nl 

07 maart Lezing ‘De Geul’ door Guus Reinartz 

01 april  Op Restaurant ‘De Verlenging’ PSV Stadion 

11 april  Lezing ‘Reis door Groot Brittannië en Ierland’ door Ruud Heij      

 

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

18 maart Rondleiding door het Parktheater in Eindhoven 

20 april Lezing ‘Het leven in Eindhoven in de loop der tijd’ door Jan van Schagen 

  

Helmond  www.pvge-helmond.nl 

 

Nuenen  www.pvge-nuenen.nl 

 

Son en Breugel  www.pvge-sonenbreugel.nl  

11 maart ALV in de Bongerd, Asteroidelaan 2a in Son en Breugel     

 

Veldhoven  www.pvge-veldhoven.nl 

22 april Boottocht Kagerplassen en Schrobbelèr 

14 mei 8-daagse reis Zwarte Woud, Schwäbische Alb en Bodensee 

17 juni Dagtocht naar Beeld en Geluid en het Waterliniemuseum 

 

Kalenderscoop Afdelingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden) 

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 ( 040 212 7504). U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Hulp bij belastingaangifte 2021 voor gastleden 

Voor hulp bij het invullen van belastingformulieren staan ieder jaar onze HUBA's klaar. Ongetwijfeld wordt iedereen daar over 

geïnformeerd door de lokale verenigingen. Voor wie lid is van de plaatselijke PVGE vereniging is dit dus duidelijk. Maar hoe zit het 

nu met 'gastleden'? Dit zijn de leden van een vereniging die in een andere gemeente wonen. Een voorbeeld: u woont in Best en 

bent lid van de PVGE-Eindhoven. Zit u in zo’n situatie dan is dat waarschijnlijk zo dat u zich moet aanmelden bij de lokale 

vereniging. In het gegeven voorbeeld dus in Best. Indien het onduidelijk is, neem dan contact op met het secretariaat van de lokale 

vereniging. 

Terug naar inhoudsopgave 

https://www.pvge.nl/home/online-aanmelden
http://www.pvge-awv.nl
http://www.pvge-best.nl
http://www.pvge-eindhoven.nl
http://www.pvge-geldrop.nl
http://www.pvge-helmond.nl
http://www.pvge-nuenen.nl
http://www.pvge-sonenbreugel.nl
http://www.pvge-veldhoven.nl
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Afdelingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden) 

Het bereiken van uw AOW-leeftijd is een belangrijke mijlpaal. 

Het is niet alleen het moment waarop u voor het eerst AOW gaat 

ontvangen. U krijgt ook te maken met veranderingen in de 

belastingen, de zorgverzekering en eigen bijdragen. Op de 

website ik woonleefzorg.nl wordt daar uitgebreid op ingegaan, 

via de volgende link kunt u de informatie bereiken: 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/dit-verandert-er-als-u-de

-aow-leeftijd-bereikt  

Hierin wordt ingegaan op de volgende thema's: Belasting en 

premies, heffingskorting, loonheffing, loonheffing en doorwerken, 

voorlopige aanslag, specifieke zorgkosten, levensloop, 

toeslagen, eigen bijdrage Wmo, zorgverzekering. 

We pikken er een paar onderdelen uit: 

 

Heffingskorting 

Als u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u minder algemene 

heffingskorting. Dat is een korting op de belasting die u moet 

betalen. Als u geen inkomen uit werk meer heeft, vervallen ook 

de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Als u blijft werken, houdt u wel recht op deze kortingen. 

Daartegenover staat dat u voortaan ouderenkorting krijgt. Bent u 

alleenstaand, dan krijgt u ook alleenstaandeouderenkorting. Ook 

deze kortingen gaan af van de belasting die u moet betalen. Hoe 

hoog deze kortingen zijn, hangt af van uw inkomen. Meer 

informatie vindt u bij de Belastingdienst. 

 

Loonheffing en doorwerken 

Als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd, kunt u ook aan uw 

werkgever vragen om rekening te houden met de 

loonheffingskorting. Dat is volgens de Belastingdienst de 

gunstigste keuze. Met de Opgaaf gegevens voor de 

loonheffingen kunt u aan de SVB en ook aan uw pensioenfonds 

laten weten dat zij geen rekening moeten houden met de 

loonheffingskorting. Ook in dit geval kan het gebeuren dat u te 

veel belasting betaalt. U kunt dit terugkrijgen door een 

voorlopige aanslag aan te vragen of volgend jaar aangifte voor 

de inkomstenbelasting te doen. 

 

Specifieke zorgkosten 

Heeft u na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen AOW en een 

klein pensioen? Dan krijgt u misschien belastinggeld terug als u 

bepaalde zorgkosten heeft. Dat is een verzamelnaam voor 

verschillende ziektekosten, zoals verpleging in een ziekenhuis of 

een instelling, tandarts, fysiotherapie, specialist, voorgeschreven 

medicijnen, steunzolen, aanpassing aan de auto en dieetkosten. 

Om belasting terug te kunnen krijgen, moet u aangifte doen van 

uw inkomsten. Betaalt u na aftrek van zorgkosten weinig of geen 

belasting, dan kunt u ook recht hebben op een tegemoetkoming. 

U krijgt dan geld terug van de Belastingdienst, omdat u zoveel 

aftrekbare kosten heeft. U hoeft dit niet aan te vragen. U krijgt 

vanzelf bericht van de Belastingdienst als u er recht op heeft. 

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. 

 

Toeslagen 

Meestal verandert uw inkomen als u de AOW-leeftijd bereikt. 

Daardoor kunt u recht krijgen op een toeslag, zoals zorgtoeslag 

of huurtoeslag. Ontvangt u al een toeslag, dan kunt u recht 

krijgen op een hogere toeslag. U moet de wijziging zelf 

doorgeven. 

 

Eigen bijdrage Wmo 

Voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 

betalen AOW'ers een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per 

maand. Als u een partner heeft die de AOW-leeftijd nog niet 

heeft bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Heeft u 

beiden de AOW-leeftijd bereikt, dan moet u wel de eigen 

bijdrage betalen. 

 

Zorgverzekering 

Als u de AOW-leeftijd bereikt, gaat u via uw AOW en uw 

pensioen ook een bijdrage betalen voor de zorgverzekeringswet. 

Voorheen hield uw werkgever hiervoor een bijdrage in. 

Veranderingen als u de AOW-leeftijd bereikt 

Terug naar inhoudsopgave 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/dit-verandert-er-als-u-de-aow-leeftijd-bereikt
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/dit-verandert-er-als-u-de-aow-leeftijd-bereikt
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Al jaren is er een ontwikkeling aan de gang dat steeds meer 

banken kantoren sluiten en alle service alleen nog loopt via 

digitale media. 

 

Banken hadden het idee dat deze verandering geen grote 

problemen met zich hebben meegebracht. Er is een onderzoek 

geweest (Bereiksbaarheidsmonitor) – mede op initiatief van de 

Koepel Gepensioneerden (KG) – waaruit is gebleken dat veel 

mensen daar moeite mee hebben, met name de oudere 

senioren en kwetsbare groepen.  

 

Dit was een onderwerp dat ter sprake kwam in een bijeenkomst 

van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) 

waarbij ook afgevaardigden van de KG aanwezig waren. 

Verbetering is beloofd maar 'terug naar vroeger' is helaas geen 

optie en ook zal voorlichting vooral een digitaal karakter houden. 

Er is op de genoemde MOB meeting wel een nieuwe website 

genoemd waar de service van alle banken is te vinden: 

Toegankelijkheid en inclusiviteit - Betaalvereniging Nederland 

 

Het meeste heeft betrekking op digitale informatie, niet iets waar 

velen onder ons mee vooruit kunnen. Maar ook staat er welke 

extra service zij niet-digitaal leveren voor speciale groepen in 

hun klantenbestand. Hieronder hebben we dat voor ABN AMRO 

en de Rabobank samengevat. Die hebben het aantal filialen 

sterk verminderd. 

 

ABN AMRO  

Voor de kwetsbare klantgroepen heeft ABN AMRO de 

Seniorenlijn en Financiële Zorgcoaches. De Seniorenlijn 

( 088 226 2612) is bereikbaar op maandag t/m vrijdag: 8.00 - 

21.00 uur en zaterdags: 9.00 – 17.30 uur. Kan uw vraag daar 

niet direct worden beantwoord, dan wordt voor u een afspraak 

gemaakt met een Financiële Zorgcoach. Die zijn beschikbaar via 

telefoon, beeldbankieren of via een bezoek aan huis. De 

zorgcoach helpt klanten verder op weg met bankzaken zoals: 

• het machtigen van iemand anders voor de betaal-

rekening; 

• het aanvragen van een extra rekening of betaalpas; 

• een veiligheidskaart met veiligheidsregels ter voorkoming 

van fraude en criminaliteit; 

• informatie over de Geldmaatlocaties, zowel buiten- als 

binnenlocaties met assistenten-service. 

Rabobank 

Kwetsbare klanten kunnen ondersteund worden door Rabo 

Mobiele Adviseurs. Deze bezoeken de klant thuis of in een 

andere passende locatie en beschikken over middelen om de 

klant ter plekke te bedienen. Bijvoorbeeld het regelen van een 

volmacht, het wijzigen van een betaalpakket of uitleg over het 

online regelen van je bankzaken, maar niet voor contant geld 

opnemen of storten. Deze Mobiele Bankservice is er voor 

klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn door ziekte, ongeval, 

senioriteit of een lichamelijke beperking. Bel hiervoor 

 088 722 6600. 

 

Daarnaast is er voor mensen met een beperking, die zelf niet of 

moeilijk naar een pinautomaat toe kunnen de Rabo Geld 

Express. Een bankmedewerker komt dan thuis het geld brengen 

– wel tegen een vergoeding. Bel hiervoor  038 428 7777. 

 

Andere banken 

Er zijn ook banken die hun directe dienstverlening niet hebben 

teruggebracht. Dit zijn de SNS bank en de Regiobank. 

 

De SNS bank heeft circa 200 SNS-winkels, waar klanten terecht 

kunnen voor bankzaken en adviesgesprekken. 

 

De RegioBank heeft geen plannen om te schrappen in de 475 

vestigingen, waarmee deze bank de grootste dekking heeft van 

alle Nederlandse banken. Alleen in de Randstad is RegioBank 

niet aanwezig. Iedere vestiging wordt gerund door een 

zelfstandig adviseur, bij wie je ook terechtkunt voor bijvoorbeeld 

advies over verzekeringen. 

 

De ING zoekt het meer in servicepunten die worden 

ondergebracht bij boekhandelaren en DA-drogisterijen. 

 

Oproep Koepel Gepensioneerden (KG) 

De KG wil de ontwikkelingen op dit gebied graag blijven volgen 

en vraagt om uw ervaringen kenbaar te maken. Het kan dan 

gaan over kantoorsluitingen maar ook over andere beperkingen 

waar u mee wordt geconfronteerd. Als u uw ervaringen wilt 

doorgeven kan dat altijd via 

communicatie@koepelgepensioneerden.nl. 

 

De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld; de KG geeft geen namen en e-mailadressen door 

aan derden. 

Terug naar inhoudsopgave 

Sluiten van bankfilialen 

https://www.betaalvereniging.nl/betalingsverkeer/maatschappij-politiek-en-wetgeving/toegankelijkheid-en-inclusiviteit/
mailto:communicatie@koepelgepensioneerden.nl
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Het ligt niet zo voor de hand dat verhuizen naar een andere woning de woningcrisis oplost, 

maar we willen informatie in deze u niet ontnemen. Op de website van Vitalis vonden we de 

volgende informatie die u inzicht geeft over de financiële aspecten, mocht u hier meer over 

willen weten. 

 

Uw bruto inkomen en huishoudgrootte bepalen voor welke huurwoning u in aanmerking komt. 

De overheid verplicht woningcorporaties namelijk om ervoor te zorgen dat woningzoekenden 

een huurwoning krijgen die past bij hun inkomen. Sinds 1 januari 2022 gelden nieuwe 

inkomensgrenzen en de hieraan gekoppelde huurprijzen. 

 

Hier onder volgt voor elke huishoudsamenstelling – er zijn drie mogelijkheden - afhankelijk van het bruto inkomen – een overzicht 

voor welke huurwoningen u in aanmerking komt. 

 

Eenpersoonshuishouden: u verhuist alleen 

• Minder dan € 23.975 bruto per jaar. Huurprijs tot € 633,25. 

• Tussen de € 23.975 en € 40.765 bruto per jaar. Huurprijs tussen € 633,25 en € 763,47. 

• Meer dan € 40.765 bruto per jaar. Huurprijs boven € 763,47. 

 

Tweepersoonshuishouden: u verhuist samen met een huisgenoot, bijv. uw partner of een kind 

• Minder dan € 32.550 bruto per jaar. Huurprijs tot € 633,25. 

• Tussen de € 32.550 en € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs tussen € 633,25 en € 763,47. 

• Meer dan € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs boven € 763,47. 

  

Meerpersoonshuishouden: u verhuist met 2 of meer huisgenoten 

• Minder dan € 32.550 bruto per jaar. Huurprijs tot € 678,66. 

• Tussen de € 32.550 en € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs tussen € 678,66 en € 763,47. 

• Meer dan € 45.014 bruto per jaar. Huurprijs boven € 763,47. 

 

Mocht dit uw interesse hebben opgewekt om een verhuizing te 

overwegen dan moet u hiervoor contact opnemen met Wooniezie, 

die namens alle woningcorporaties de verdeling van woningen 

coördineert (www.woonniezie.nl). Ook kunt u informatie vinden in 

de Schouw van maart 2021. Heeft u die niet meer dan kunt u die 

nog inzien op de website van de Koepel (www.pvge.nl) onder de 

rubriek 'Actualiteiten'.  

Klantencentrum WoonincPlusVitalis 

wordt SeniorenPunt 
 

WoonincPlusVitalis ontstond in 2016 na de fusie tussen Vitalis 

Sociale Woonvormen en Wooninc. Vanuit een gezamenlijke 

visie op ‘zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen’ openden 

Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep, een gezamenlijk 

klantencentrum waar zorgadviseurs van Vitalis en 

verhuurconsulenten van Wooninc. intensief samenwerken. Zo 

vormen we samen één aanspreekpunt voor wonen, zorg en 

welzijn. En helpen senioren om langer zelfstandig thuis te 

blijven wonen. Een formule die haar succes de afgelopen jaren 

bewees. Om het senioren nóg makkelijker te maken, legden 

de woningcorporaties en de gemeente in hun 

prestatieafspraken vast dat Woonbedrijf en Woningstichting 

‘thuis aansluiten bij het klantencentrum. Dit gebeurt in maart. 

Vanaf dat moment gaat het klantencentrum verder onder de 

passende naam SeniorenPunt. 

 

Het klantencentrum ligt tegenover Winkel Centrum Woensel, 

achter De Grijze Generaal: Winston Churchilllaan 83 

Eindhoven. 

 

Voor meer informatie: www.woonincplusvitalis.nl  

Terug naar inhoudsopgave 

Op zoek naar een passende huurwoning?  

http://www.woonniezie.nl/
http://www.woonniezie.nl
http://www.woonniezie.nl
http://www.woonincplusvitalis.nl
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“Zelfs als dat kleine wonder zou geschieden, betekent dat nog 

weinig voor de koopkracht. De inflatie was in 2021 circa 3 

procent, maar in 2022 wordt door Raboresearch 3,8 procent 

verwacht. Met een door De Nederlandsche Bank toegestane 

verhoging van 1,7 procent (peildatum november) loopt de 

koopkracht van gepensioneerden nog 

steeds dik 2 procent terug. De pijn wordt 

dus wel iets verzacht maar niet 

weggenomen”.  

 

Het blijft vreemd dat de grote 

pensioenfondsen voorzichtig blijven doen 

en een slag om de arm houden terwijl 

meer dan 10 jaar ervaring leert dat het 

toch steeds goed is blijven gaan. Hier is 

duidelijk sprake van een angst cultuur. 

Inmiddels blijkt dat ze zo voorzichtig zijn 

geworden dat wordt afgezien van indexering. 

 

Het Philipspensioenfonds staat er beter voor en er is al 

toegezegd dat er per 1 april een (gedeeltelijke?) indexatie komt, 

ondanks de strenge renteregels die nog steeds gelden. Hoeveel 

hangt af van de verdere renteontwikkelingen. Voor meer 

informatie ga naar: www.federatie.nl.  

 

Slotoverweging 

We zien nu – na vele jaren van angstvallig beleid door de 

overheid – dat de pensioenen mogelijk weer eens geïndexeerd 

zouden kunnen worden, maar de zekerheid neemt met de dag 

af. Dit ondanks de enorme pensioenpotten. Weer heeft een 

angstcultuur – met name bij degenen die het voor het zeggen 

hebben – weerhouden de strenge renteregels tussentijds aan te 

passen. We moeten wachten op het nieuwe stelsel dat in 2028 

wordt ingevoerd. Dus ook geen correctie voor de sterk 

toegenomen inflatie. 

 

Wat kunnen we van het kabinet nog verwachten? Komen ze 

over tien jaar met excuses dat ze te lang te voorzichtig zijn 

geweest? Helaas zullen vele gedupeerden dat niet meer 

meemaken. 

 

Jan Peerlings 

AOW en pensioenen 

Behoud koppeling AOW en minimum loon! 

Het voornemen van de regering om de AOW niet meer te 

koppelen aan het minimum loon houdt velen de laatste tijd erg 

bezig. Vooralsnog heeft Rutte nog niet toegezegd om hier van af 

te zien, maar houdt wel een slag om de arm. Dit laatste om 

stemmen verlies te voorkomen? Worden 

dit er te veel dan zal hij waarschijnlijk 

alsnog bakzeil halen want in de politiek is 

macht – die gekoppeld is aan de grootte 

van de achterban - het enige wat echt telt. 

 

Voorlopig is er een wettelijke koppeling. 

Essentieel punt hierbij is natuurlijk wel dat 

dit geld gaat kosten. Op zich mooi, dan 

weet je tenslotte dat we er op vooruit 

gaan na al die jaren zonder indexatie. Het 

is nog niet duidelijk hoe dit in zijn totaliteit 

uitpakt, maar mensen met alleen AOW en een klein aanvullend 

pensioen kunnen iedere verhoging heel goed gebruiken. 

 

Er wordt al veel geprotesteerd, zoals hier onder aangehaald. 

• In Nieuwsbrief 4 van de KG staat daar o.a. het volgende 

over: 

Maatschappelijke organisaties roepen op tot 

beschaving: houd koppeling minimumloon met AOW 

en sociaal minimum in stand! 

 Een coalitie van maatschappelijke organisaties 

(vakbonden en diverse organisaties voor senioren, 

patiënten, mensen met een beperking en armoede-

bestrijding) heeft de handen ineengeslagen. Zij roept de 

Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden 

tussen het wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal 

minimum. Dat is een kwestie van beschaving. Voor het 

hele artikel ga naar: 

 Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving | 

Koepel Gepensioneerden 

• In de Nieuwsflits van Eindhoven van 24 januari 2022 zijn 

we ingegaan op een landelijke petitie. Het is goed dat KG 

en andere organisaties protesteren, maar het kan geen 

kwaad om dit te ondersteunen door mee te doen aan 

deze petitie, mocht u dat nog niet gedaan hebben: 

http://aownietontkoppelen.petities.nl  

 Tot nu toe hebben ruim 76.000 de petitie ondertekend, dit 

moeten er nog veel meer worden willen we serieus 

genomen worden. 

 

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we met deze acties het 

kabinet op andere gedachten brengen. Gelukkig staan de 

Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dit geeft ons de kans 

om extra druk uit te oefenen met het stemmen op partijen die 

wél de koppeling in stand willen houden. Dit zal leiden tot 

stemmenverlies en in de pers zullen de landelijke cijfers 

ongetwijfeld vergeleken worden met die van de Tweede Kamer 

verkiezingen. Zoals aangehaald is dit de Achilles hiel van onze 

democratie en waarschijnlijk de enige mogelijkheid. 

 

Indexatie 

Doordat de pensioenfondsen 'goed boeren', mede door stijging 

van de rente, werd door de grote pensioenfondsen voorzichtig 

overwogen om na lange tijd weer (gedeeltelijk) te indexeren. Op 

zich een verheugend bericht maar ook hard nodig omdat 

prijsstijgingen het leven van alle senioren duurder maakt. De KG 

zegt daar het volgende over in Nieuwsbrief 5: 

Terug naar inhoudsopgave 

http://www.federatie.nl
https://www.koepelgepensioneerden.nl/2022/01/maatschappelijke-organisaties-roepen-op-tot-beschaving/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/2022/01/maatschappelijke-organisaties-roepen-op-tot-beschaving/
http://aownietontkoppelen.petities.nl
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Ledenvoordeel • Alleen met een geldige PVGE-ledenpas 

• Korting alleen op moment van aankoop, niet achteraf 

• In principe niet bij acties of andere kortingen 

Advies, Hulpmiddelen & Zorg 

Hermus Notaris 

• Wilhelminalaan 1 a/b, Son en Breugel  

10% korting op tarieven. 

Notarispraktijk den Beer Poortugael 

• Tramstraat 35A, Eindhoven 

10 % korting op de tarieven. 

Joop Mikkers Ogen en Oren 

• Corridor 39, Valkenswaard 

10% korting bij aankoop van een bril.  

10% korting op het Pluspakket. 

Optiek Verhoeven 

• Kapelstraat Zuid 6, Veldhoven 

• Pleintjes 72-74, Veldhoven 

• Kastelenplein 80, Eindhoven 

• Markt 21, Eindhoven 

• Parkstraat 24, Nuenen 

• Raadhuisplein 5a, Son 

• Nieuwstraat 28a, Eersel 

10% korting uitsluitend op brillen. Korting geldt niet in 

combinatie met speciale acties. 

Leef & Zorg  Helmond 

• Geysendorfferstraat 7-9, 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 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 ( 040 368 8275) levert producten 

voor communicatie, lopen en verplaatsen, slapen, toilet en 

badkamer en verzorging voor ouderen. Op vertoon van een 

geldige ledenpas krijgen PVGE-leden een korting van 5% op 

nieuwe artikelen en van 10% op gebruikte zorgartikelen bij 

aankopen in onze winkel in Waalre. 

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. 

Auto en Fiets 

Autoverhuur Hertz 

• High Tech Campus, P1, Gebouw HTL 

Gemiddeld 30% korting; deze kan alleen bij telefonische 

reservering of aan de balie verkregen worden. De auto kan 

uitsluitend bij deze vestiging worden opgehaald. 

De Garage 

• Molenpad 9, Boxtel,  0411 61 53 33 

APK-keuringen, onderhoud, reparaties en banden voor alle 

merken. PVGE-leden ontvangen 10% korting op de totale 

factuur, behalve op actieproducten. 12 maanden garantie op 

alle reparaties en 12 maanden op de gebruikte onderdelen. 

John Vermeulen Fietsplezier 

• Laan der vier Heemskinderen 2, Geldrop 

• Elkerlyclaan 93, Eindhoven 

11% korting (op adviesprijs) op gehele assortiment. Bij 

reparaties wordt de korting alleen op de te gebruiken 

onderdelen verleend. Bij inruil geldt de korting niet; wel loont 

het de moeite om aan te geven dat u lid bent van de PVGE, 

aangezien leden een hogere inruilprijs ontvangen. 

Rijwielcentrale 

• Kruisstraat 98, Eindhoven 

10% korting (op adviesprijs) op totale assortiment. Op fietsen 

van het merk Flyer wordt 5% korting verleend. Bij reparaties 

wordt korting alleen op de te gebruiken onderdelen berekend. 

Ook bij inruil zal korting op de nieuwprijs worden verleend. 

Wasser Automaterialen 

• Binnendongenstraat 1, Helmond 

• De Huufkes 33c, Nuenen 

• Marshallweg 3, Veghel 

Korting varieert per product, maar bedraagt altijd minimaal 

10%. 

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. 

https://hermusnotaris.nl/
http://www.denbeerpoortugael.nl/
http://www.joopmikkers.nl/
http://www.optiekverhoeven.nl/
http://www.ouderenwinkel.nl/
http://www.pieterneldeurne.nl/
http://www.pieternellingerie.nl/
http://www.vanschijndelhoortechniek.nl/
http://www.verhoeven-hoorcomfort.nl/
http://www.zorgcomfortdekempen.nl/
http://www.zorgdiscounter.com/
http://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.relaxmassagesbest.nl/
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Één van ons: Liesbeth Damen 
Liesbeth Damen neemt afscheid van het redactieteam de Schouw. 

De Schouw is ons clubblad met informatieve, interessante en 

wetenswaardige informatie voor alle leden van onze de 

seniorenvereniging PVGE. Het blad wordt door een enthousiast 

team geproduceerd, maar zo nu en dan vinden er natuurlijk 

wisselingen plaats in het redactieteam. Nu is het weer zover, 

Liesbeth Damen heeft besloten om het stokje aan iemand 

anders door te geven.  

 

Haar aandeel was de opmaak, welke taak af en toe 

overgenomen werd door een collega uit de redactie. Door het 

wegvallen van deze collega door ziekte verviel deze hulp, 

tevens was deze collega clubcoach bij de Maandag-schilderclub 

in Best en werd deze taak door Liesbeth overgenomen. Ook 

omdat het langdurig intensief kijken naar het beeldscherm bij de 

opmaak van de Schouw erg vermoeiend was, was het tijd om 

het stokje over te dragen. Volkomen begrijpelijk en wij wensen 

natuurlijk haar opvolger veel plezier bij het uitvoeren van de 

opmaak van de toekomstige uitgaven. 

 

Wie is Liesbeth Damen? 

Liesbeth is lid van PVGE Best sinds 2009 met veel plezier. Haar 

studieroute kan zeker niet alledaags genoemd worden. Na de 

Lagere School bezocht ze de Huishoudschool in Best, zoals wel 

vaker in die tijd voor de meisjes gekozen werd. Zoals blijkt uit 

haar verdere studiepad had deze keuze wel beter gekund.  

Na de Huishoudschool ging ze werken bij de Makro en hoorde 

daar, dat er avondstudies mogelijk waren. De kosten waren voor 

de staat en dus maar de MAVO op de avondschool afgerond. 

Het ging goed en ook de HAVO lukte prima. Bijzonder om dan te 

stoppen met werken en met een studiebeurs overdag ook de 

HTS Natuurkunde tot een goed einde te brengen. Petje af voor 

haar doorzettingsvermogen. 

 

Keerzijde van deze lange weg was de reactie van Philips 

Personeelszaken tijdens het sollicitatiegesprek. Maar mevrouw 

u bent al 29 jaar en gaat binnenkort aan kinderen beginnen. 

Nee, dan hebben we geen baan voor u. Gelukkig zijn de tijden 

nu wel even anders. 

 

Geen band met Philips? 

Ja toch wel, maar dan in de historie van 

haar familie. Haar oma woonde in St 

Michielsgestel en ging met de 

paardentram naar Philips om lampjes te 

maken. Deze paardentram stopte 

natuurlijk regelmatig onderweg en daar 

ontstond nog wel eens een feestje. Bij 

een van deze “onderonsjes” of in de 

tram, heeft haar oma haar opa beter 

leren kennen. Deze ontmoeting en het 

huwelijk is een onderdeel van haar 

stamboom, welke zij ook uitgezocht 

heeft. De “lampenvrouwtjes” hebben 

mede Philips groot gemaakt. 

 

Huidige activiteiten bij PVGE Best 

Liesbeth is behoorlijk actief, zoals de clubcoach van de Schilder-

club. Na dit gesprek werd er die middag alweer geschilderd. Is 

de Coronaperiode dan al afgesloten? Ja het kan weer en we 

willen deze vervelende tijd zo snel mogelijk achter ons laten. Het 

is een club waar het samen zijn in een gemoedelijke en 

gezellige sfeer zeker zo belangrijk is dan het schilderen zelf. 

Tevens is ze lid van de PVGE-fotoclub in Best. De eerste 

ontmoeting vond plaats in het Senioren Trefpunt, het clublokaal 

dat gedeeld wordt met KBO-Best. Een overzichtstentoonstelling 

in deze ruimte gaf haar indertijd meteen de bevestiging om zich 

hierbij aan te sluiten. 

 

Ze vond de fietsclub ook heel fijn om aan mee te doen, maar 

helaas is deze club gestopt vanwege het gebrek aan voorrijders. 

Het gemis aan organisatoren is een verschijnsel waar meerdere 

clubs bij alle PVGE-verenigingen last van hebben. Wellicht komt 

het toch weer tot leven na de corona periode. Liesbeth is even 

lid van de computerclub geweest, maar daar heeft ze niet de 

voldoening van het zelf programmeren met Visual Studio 

kunnen vinden. Liesbeth creëert haar eigen applicatie om onder 

andere fractals te maken of bewerken op de pc. Niet alledaags, 

maar de opleiding natuurkunde zal hier zeker de voedings-

bodem voor geweest zijn. 

 

Actief blijven is goed voor geest en lichaam 

De lokale uitgave van het tweemaandelijkse clubblad “Actief” kan 

op haar rekenen in het geval de opmaker even niet beschikbaar 

is. Momenteel is ze nog beperkt in het erop uit trekken, want 

haar man werkt nog. Een wandeling in de buurt is nog wat weinig, 

maar als eenmaal haar man met pensioen is, zal het echtpaar er 

vaker op uit trekken. Hoe? Daar wordt nog over nagedacht, 

maar het gaat er zeker van komen. De weekenden worden 

natuurlijk wel ingevuld met een wandel of fietstocht, maar straks 

kan er meer tijd besteed worden aan het “op pad” gaan. 

 

Liesbeth is zeker nog wel een tijdje actief in het verenigingsleven. 

Naast de PVGE staat ook Seniorweb in Best op haar radar-

scherm om kennis en kunde te delen en op peil te houden. Ook 

lezen en puzzelen en tuinieren behoren tot haar hobby’s. 

 

Ze zet zeker nog geen punt achter haar betrokkenheid bij de PVGE, 

want je zal haar nog vaak treffen in het “Senioren Trefpunt” 

Best. Haar schilder en fotowerk, naast andere bezigheden, is 

nog veel te leuk om hier niet meer aan deel te nemen. 

Koos Middeljans 

Terug naar inhoudsopgave 
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Deze keer zetten we Ton in het zonnetje.  

Ze komen nèt terug van een heerlijk weekje wandelen in de zon 

door het Zuid Limburgse heuvelland, Ton en zijn vrouw. De 

bofkonten, wij zaten hier de hele week in de mist, grijs en grauw. 

 

Wie is hij eigenlijk? 

Om te beginnen: een zeer sociaal en aimabel mens met een 

enorme brede interesse. Bij de thee neemt hij een koekje “voor 

de enigszins gebogen lijn”. Na het gymnasium bèta wilde hij 

eigenlijk wel pastoor worden en dus ging hij naar het Klein 

Seminarie in Sint-Michielsgestel. Toen hij op zekere leeftijd wat 

leuke meisjes voorbij zag komen, begon het celibaat hem te 

knellen en is hij er weggegaan. Voor de meesten van ons een 

zeer begrijpelijk argument. Hij koos voor het onderwijs en werd 

leraar Nederlands op het Varendonck College in Someren. Nu 

een brede school met VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium, na 

diverse fusies. Toentertijd begonnen als mavo, LTS en 

Huishoudschool. Een vakschool voor elektrotechniek, metselen, 

hout- en metaalbewerking en uiterlijke en lichamelijke 

verzorging. 

 

Hij heeft er 38 jaar met veel plezier gewerkt en was daarnaast 

ook nog 25 jaar decaan (= studiebegeleider in beroepskeuze). 

De leerlingen die er zaten wilden graag een vak leren. Hun 

vader was timmerman en zij wilden dat ook. Ze waren trots op 

hun werkstukken. Ook het feit dat er geprobeerd werd om 

samen iets voor elkaar te krijgen, vond hij mooi. 

 

Waar woont hij? 

Ton is geboren in Geldrop en kwam na het seminarie en zijn 

opleiding tot docent Nederlands, weer terug in Geldrop. Hij 

woont wonderlijk rustig en stil in het hart van Geldrop met een 35 

meter diepe tuin. Waar vind je vandaag nog zoiets? Hij koestert 

deze plaats al heel lang. Er staat een enorme beuk in zijn tuin, 

ooit overgebleven van een beukenhaag en hij zit er graag. Wèl 

onder de overkapping, want de boom zit vol met van die 

kakduiven.  

 

Hij heeft twee volwassen dochters en twee kleinzonen en nog 

twee bonus kleinkinderen, zoals dat tegenwoordig veel voorkomt 

na een gestrand huwelijk en een nieuwe start. Hij en zijn vrouw 

vinden kleinkinderen heel leuk. Tja wat wil je, ze komen beiden 

uit het onderwijs en zij nog wel uit het kleuteronderwijs. 

 

Toen hij 58 werd sprak hij met zijn vrouw af, dat hij met zestig 

jaar zou stoppen, omdat zijn vrouw er mee stopte. Er kwam te 

veel geregel en administratie bij haar werk en dat vond zij niks. 

Ze besloten samen om hun leven anders te gaan inrichten. 

 

Bestuur gemeente Geldrop 

Hij zat nog niet thuis of hij kwam met de plaatselijke politiek in 

aanraking en werd wethouder van de DGG (Democratische 

Groepering Geldrop). Philips mensen denken direct aan de 

Deutsche Grammophon Gesellschaft met het gele platenlabel, 

maar dat wordt hier niet bedoeld. Met hart en ziel is hij zes jaar 

bezig geweest met Zorg en Welzijn en Kunst en Cultuur. 

Onderwerpen die helemaal in zijn lijn liggen. Zo kon hij zijn 

sociale inslag weer vorm geven en hij had weer mensen om zich 

heen. Toen hij wethouder af was, is hij de voorzitter van de DGG 

geworden. 

 

Daarna vroegen ze hem voor van alles:  

• Hij geeft leiding aan de vrijwilligers die het archief van het 

Gemeentehuis digitaliseren. 

Eén van ons: Ton Steenbakkers 

• Hij werd voorzitter van de stichting voor de molens van 

Geldrop en Mierlo. De overname duurde vijf jaar, dat kwam 

door de restauraties, die een kwart miljoen gingen kosten. Er 

is afgesproken dat de gemeente nu financieel zal bijspringen 

voor grote kosten van onderhoud. Op ieder van de molens 

zijn nu drie molenaars paraat om de molens draaiende de 

houden en om bezoekers te ontvangen.  

• Ooit was hij penningmeester en betrokken bij de restauratie 

van de koepelkerk. 

 

Bij bovenstaande projecten kwam steeds weer de geschiedenis 

aan de oppervlakte, iets wat Ton erg aansprak mede door het 

feit dat hij op school een leraar Grieks/Latijn had, die geweldig 

over de geschiedenis kon vertellen. 

 

Hoe is hij bij de PVGE gekomen? 

Ton had geen Philips verleden, maar door de voorzitter van de 

PVGE Geldrop – Hans Josiassen – kwam hij bij de 

pensioenclub. Hij is vijf jaar lang hoofdredacteur van de Schouw 

geweest. Want dat vond hij ook wel leuk. 

 

Waarom is hij er mee gestopt? 

Zoals je zelf al kunt lezen, barst hij van de activiteiten. De 

ellende is: hij vindt ze allemaal heel leuk om te doen. Iedereen 

weet hem wel voor een klusje te vinden en hij kan niet zo 

gemakkelijk “nee” zeggen. Zo zit hij nu in het bestuur van de 

Vrienden van het Weverij museum, dat samen met 

'Hofdael' (theatertje) op de plaats is gekomen van de oude 

stoomweverij van Van den Heuvel, waar de Dommel nog steeds 

Terug naar inhoudsopgave 
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onder het gebouw door stroomt. Vroeger zat daar een waterrad 

voor de energie-opwekking.  

Verder is hij de voorzitter van de Heemkundekring Heeze-

Leende-Zesgehuchten (weer de geschiedenis).  

 

Heeft hij ook hobby’s? 

Ja, naast allerlei organisaties en besturen, heeft hij lange tijd 

met zijn vrouw tot in de amateur topklasse gedanst. De 

klassieke stijldansen van de dansschool: de Engelse en Weense 

wals, de Zuid Amerikaanse rumba, samba en chachacha en zo 

voort. Zij hebben er jarenlang plezier aan beleefd, naast 

tennissen, midgetgolf en langlaufen, maar door versleten knieën 

zijn allerlei draaiingen moeilijker geworden. Rustig wandelen 

met op zijn tijd een pauze, gaat nog goed. 

 

Ook is hij een verwoed filatelist, gespecialiseerd in post-

geschiedenis. Hij publiceert hierover in binnen- en buitenland. 

Zijn verzamelingen stelt hij ten toon in Nederland en daarbuiten. 

Rond zo’n tentoonstelling plant hij dan een vakantie met zijn 

vrouw. Hij zit in het landelijk bestuur van de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten verenigingen, waar hij 

verantwoordelijk is voor de jury bij tentoonstellingen. 

Verder is hij voorzitter van de ‘Helmveste’ in Helmond en van de 

landelijke filatelisten club ‘Scandinavië’. Bovendien is hij al ruim 

twintig jaar vormgever en eindredacteur van hun kwartaalblad.  

Hoe komt hij nu in aanraking met Scandinavische postzegels? 

Een zus van hem woont al jaren in Noorwegen, eerst in Oslo, 

daarna in Bergen en nu in Stavanger. Haar man, een Noor, 

werkte bij Philips en was betrokken bij de off-shore. 

(boorplatforms voor olie en gas). Zijn vader was lid van de 

postzegelclub in Bergen, waar Ton inmiddels al meer dan 

veertig jaar lid van is. Zodoende gaan Ton en zijn vrouw al meer 

dan veertig jaar jaarlijks naar Noorwegen toe. 

Noorwegen is een schitterend land met veel rust en ruimte en 

een overweldigende natuur. Prachtige bergen, heel mooie 

fjorden, goeie kersen en lekkere zalm. 

Zijn vrouw is jaren geleden al met Noorse les begonnen en later 

is hij dat ook gaan doen. Het is handig als je de taal kan 

spreken, want dan kom je gemakkelijker met de mensen in 

contact. Hij houdt van mensen. Hij probeert mensen altijd samen 

te brengen. 

 

Oh ja, hij is ook nog redacteur van het verenigingsblad van de 

gildes in de Kempen. Hij zou het haast vergeten. Hij heeft ook 

zoveel activiteiten op zijn bordje. Zal hij zich vervelen? 

Onmogelijk, zou ik denken. 

 

Wat is nu het leukste in het leven? 

De keuze is erg moeilijk. Hij vindt alles erg leuk, zolang het maar 

met mensen is, of iets in het sociale, of iets met cultuur en 

geschiedenis. 

 

Wat zou hij nog willen zien? 

Altijd Noorwegen natuurlijk. Daar is nog zoveel te zien, maar 

misschien zou hij nog wel eens een keertje naar Sint Petersburg 

willen, in Rusland. 

 

Waar wordt hij nu het meest blij van? 

Deze keuze vindt hij moeilijk. “Van zijn vrouw”, zegt zij. “Ja, dat 

is waar.” Hij kan het al vele jaren goed met haar vinden. Ze 

delen veelal dezelfde interesses. 

Ook van rozen wordt hij blij. Hij heeft altijd wel rozen staan in 

huis (en in de tuin).  

En van de natuur wordt hij heel erg blij, een klein stroompje met 

een polletje mos en een paar bloempjes, prachtig is dat. Daar 

kan hij echt van genieten. 

 

Eindconclusie: 

Ton is een bezige bij en heeft een gelukkig en gevuld leven. Hij 

geeft zijn leven een acht. 

 

Suzanne Middeljans 

Interviews: PVGE-ers voor en met elkaar 
 

Mensen met veel geschiedenis hebben vaak mooie verhalen. Laat ze niet onverteld en laat anderen er ook van genieten. Hou het 

niet kleiner dan dat het is, geef een interview om het groter te maken. 

 

Sinds kort hebben we twee leden, Suzanne en Koos Middeljans, bereid gevonden om interviews af te nemen, daar zijn we blij mee. 

Meld je aan als verteller en stuur een email naar de Schouw (deschouw@pvge.nl) en we nemen contact met je op. 

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 

mailto:deschouw@pvge.nl
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Evenementen 

Aalst-Waalre en Valkenswaard 
 

Met Kunst & Cultuur naar het Parijs rond 1900 

Dinsdag 19 april 2022 om 13.30 uur 

Plaats: Theater De Hofnar, De Hofnar 10, 5554 DA 

Valkenswaard 

Aanmelden, bij voorkeur per e-mail en zo snel mogelijk:  

k-en-c@pvge-awv.nl  040 – 201 09 80. 

Betalen, maar eerst aanmelden: € 20,00. Rekeningnummer: 

NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder 

vermelding van ‘Parijs’. 

Bereikbaarheid. Wie met de auto komt, kan gratis parkeren op 

het Carillonplein achter de Rabobank en op het Kloosterplein 

achter de Nicolaaskerk. Wie de bus neemt, pakt lijn 317 of 318 

en stapt uit op de Markt. 

 

We mogen weer! Te lang is voorzichtigheid troef geweest. Te 

lang kreeg onze behoefte aan theater, beeldende kunst en 

muziek de kans om uit te doven. Wij beginnen ‘veilig thuis’, in 

nauwe samenwerking met Theater De Hofnar in Valkenswaard. 

Met de prachtige tv-serie Chansons van Matthijs van Nieuwkerk 

en Rob Kemps nog vers in het geheugen, stuitten wij op een 

podiumpresentatie van Ko van Dun (docent kunst- en 

cultuurgeschiedenis) en Jan Ezendam (musicus, componist en 

dirigent) over beeldende kunst en muziek in het Parijs rond 1900. 

Zij staan met hun presentatie onder meer geprogrammeerd in 

het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Omdat een busreis 

naar Maastricht nog wat prematuur kan zijn, komen Ko van Dun 

en Jan Ezendam, op speciaal verzoek van K&C, naar 

Valkenswaard. Op zijn website schrijft Ko van Dun over deze 

podiumpresentatie:  

'Satie en Debussy, Matisse en Cézanne, Stravinsky en Picasso, 

het zijn de grote pioniers van de moderne kunst en muziek. Jan 

Ezendam en Ko van Dun nemen u in een gezamenlijke 

podiumpresentatie mee naar hún wereld: Parijs in de jaren rond 

1900. We komen binnen in een van de vruchtbaarste perioden 

van onze geschiedenis, La Belle Époque, de halve eeuw vóór 

1914. Parijs is het culturele hart van Europa, híer gebeurt het! In 

de theaters en de galeries die er toe doen, in de salons en cafés 

waar componisten, schilders en schrijvers elkaar ontmoeten. In 

een tintelende sfeer van experiment en vernieuwing, werden 

grote stappen op nog onontgonnen terrein gezet. Maar waar 

waren de componisten en de kunstenaars nu eigenlijk naar op 

zoek? Wat verenigde hen en hoe kunnen we dat zien en horen? 

Parijs 1900 biedt niet alleen een reis door de tijd maar is ook een 

oefening in kijken en luisteren. Jan Ezendam speelt Debussy, 

Satie, Ravel en Stravinsky en legt uit wat hen bewoog. Ko van 

Dun bespreekt de schilderijen van Cézanne, Van Gogh, Matisse 

en voorziet de voorstelling van een bredere achtergrond. 

In een levendige afwisseling van muziek en beeld, van 

beschouwing en uitvoering ontwikkelt zich een verhaal met 

spannende wendingen en een dramatisch slot.' 

 

Programma: 

13:30 uur De deuren van de Theaterzaal zijn geopend. In het 

Theatercafé kunt u een drankje nemen.  

14:00 uur Aanvang presentatie.  

15:30 uur Gelegenheid om met elkaar, voor eigen rekening, 

een drankje te gebruiken in het Theatercafé.  

 De kleurrijke Franse sfeer zal worden vergezeld door 

Hollandse bitterballen. 

18.00 uur Einde van de bijeenkomst. 

 

Eindhoven 
 

Lezing: De Geul een grensoverschrijdende schoonheid!              

Maandag 7 maart 2022 

Aanmelden voor 3 maart 2022, met formulier in dit blad of via 

www.pvge-eindhoven.nl  

Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij 

binnenkomst. 

Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven, aanvang 

14.00 uur.  

Informatie: Janny Vrijhof,  040 262 4087  

Inleiders: Guus en Martina Reinartz  

 

We nemen u mee op een betoverende tocht, van de bron tot aan 

de monding, langs de meest eigenwijze rivier van Nederland. We 

doen dat wandelend, want dat is de manier, om de schoonheden 

en schatten van het Geuldal, geschapen in een eeuwenlange 

wisselwerking tussen natuur en mens, te ontdekken. In het 

dorpje Lichtenbusch, op de grens tussen België en Duitsland, 

ontspringt de Geul in de kelder van een boerderij. Op vele 

plaatsen borrelt hier het water rijkelijk uit de grond. Na een tocht 

van 56 kilometer, waarvan 36 kilometer door ons prachtige 

Limburgse land, mondt ze bij het gehucht Voulwames uit in de 

Maas. Haar stroomgebied heeft een heel eigen identiteit en mag 

met recht internationaal worden genoemd. De afwisseling in 

talen die je hoort als je haar meanders volgt, is door de vele 

dialecten bijna even talrijk als de variatie die zij aan 

landschappelijke elegantie biedt. Tevens volgen we de 

levensloop van meerdere zijrivieren, zoals de Hohnbach, de 

Terug naar inhoudsopgave 
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Selzer- en Eyserbeek, en natuurlijk de Gulp. Ook de zeer 

afwisselende en rijke flora en fauna komen uitvoerig aan bod. 

We hebben de sfeervolle Geul niet alleen gevolgd met ons oog - 

en dat van onze camera - maar vooral met ons hart! 

 

Lezing: Reis door Groot Brittannië en Ierland 

Datum : maandag 11 april 2022 

Aanmelden voor 31 maart met formulier in dit blad of via 

www.pvge-eindhoven.nl  

Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij 

binnenkomst. 

Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven, aanvang 

14.00 uur.  

Informatie: Janny Vrijhof, 040 2624087  

Inleider: Ruud Heij 

 

Zachte Brexit, harde Brexit of geen Brexit, het maakt ons niets 

uit. Neem wel uw paraplu mee, want het regent nog al eens in dit 

land. 

Wij steken Het Kanaal over om een mooie reis te maken. Het zal 

zeker een boeiende tocht worden langs vele bekende en 

historische plaatsen o.a. natuurlijk Londen met zijn Tower Bridge, 

de Big Ben en de regeringsgebouwen. Misschien ook even naar 

Buckingham Palace? We zullen zien. Daarna bezoeken we 

Canterbury, Stonehenge en nog vele andere bekende en 

onbekende toeristische plekjes. 

 

Wij brengen gedurende deze reis ook een bezoek aan Ierland. 

Hier gaan we naar de z.g. The Burren, de Cliffs of Moher en we 

nemen ook nog een kijkje aan de west kust. Via de Hadrians 

Wall gaan we naar Schotland met zijn vele meren en kastelen. 

Natuurlijk gaan ook wij op zoek naar het Monster van Loch Ness. 

Daarna brengen wij nog een bezoek aan Edinburgh, de 

hoofdstad van Schotland, waar we de bezienswaardigheden van 

deze stad zullen bezoeken. 

 

Onze reis zit er helaas al weer op .Wij hopen dat u na deze reis 

weer geheel tevreden naar uw eigen ‘home‘ terug zult keren 

want ook hier geldt: MY HOME IS MY CASTLE! 

 

Op Restaurant  

De restaurantbezoeken konden vanaf februari weer doorgaan en 

het was weer zoals van ouds: gezellig! Voor de rest van het jaar 

ligt nog niet alles vast, zo is het voor mei onduidelijk of de 

aspergelunch door kan gaan. Bent u geïnteresseerd, kijk dan 

regelmatig op de website www.pvge-eindhoven.nl. De actuele 

situatie wordt straks in april nog vermeld in EA!. U kunt zich wel 

aanmelden voor:  

• Vrijdag 1 april, De verlenging in het PSV stadion 

 Aanmelden voor 24 maart. Prijs € 24,50: Soep aan tafel dan 

een buffet met grote schalen salades, aardappeltjes gekookt, 

gebakken friet, vis, twee soorten vlees en toetje. Er wordt 

uitgeweken naar vrijdag wegens een mogelijke 

voetbalwedstrijd op donderdag.  

 

Aanvang  

Deze is weer zoals van ouds om 18.30 uur. Het team is ruim van 

te voren aanwezig om u welkom te heten. Heeft u twijfels kijk dan 

op onze website of vraag het na bij Rita Stuijt: 040 242 3701 of 

 06 40 67 19 20. 

Aanmelden  

Via www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in de Schouw. U 

krijgt geen bevestiging. 

 

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 040 242 3701 of 06 40 67 19 20 of 

oprestaurantpvge.ehv@gmail.com. 

 

Terug naar inhoudsopgave 
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 
 

Rondleiding Parktheater te Eindhoven 

Vrijdag 18 maart 2022 om 14.00 uur 

  

We krijgen te zien: De zalen, laad- en losruimte, artiestenfoyer, 

kleedkamers en orkestbak.  Dat is achter de schermen. Aan de 

voorkant zijn het de foyer, theatercafé en philipsfoyer. 

 

Maximale groepsgrootte is 10 personen, een of twee meer kan 

door een rondleider gedaan worden. Meer is zeker mogelijk maar 

dan worden meerdere rondleiders geregeld. 

 

De rondleiding zal ruim een uur duren. I.v.m. het aantal 

benodigde rondleiders graag zo spoedig mogelijk aanmelden 

bij Evert Yntema via eef.yntema@hotmail.com  of 040 286 3940. 

 

De rondleiding is gratis voor leden van PVGE Geldrop-Mierlo en 

Heeze-Leende. Inclusief koffie. Anderen: € 7,50.  

Terug naar inhoudsopgave 
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- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Inschrijfformulier ‘Op Restaurant’ 
 

Naam:  ...................................................................  Lidnummer:  .............................................................  

Naam:  ...................................................................  Lidnummer:  .............................................................  

Straat en huisnummer:   ...................................................................  e-mailadres:  ............................................................  

Postcode en plaats:  ...................................................................  Telefoon (ook 06 nummer):  ......................................  

Introducé, naam:  ...................................................................  

Adres:  ...................................................................  

Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant'  

O Vrijdag 1 april, De Verlenging, aanvang 18.30 uur, aanmelden voor 24 maart  

 

Dit formulier voor uiterlijke aanmelddatum opsturen naar  Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven. 

Inschrijving lezing over de Geul 
Maandag 7 maart 2022 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 opsturen voor 4 maart 2022 naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.  

Inschrijving lezing Groot Brittannië en Ierland  
Maandag 11 april 2022 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 31 maart 2022 opsturen naar de Evenementencie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.  

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Reiscommissie Veldhoven 

 

DAGTOCHT ROTTERDAM 19 november 2021 

 

Het is nog donker en bewolkt als de deelnemers aan deze 

dagtocht bijeenkomen op het verzamelpunt. 

 

De bus arriveert en vóórdat men in mag stappen wordt ieder 

gecontroleerd op het vaccinatiebewijs. Ook hier geldt dat men 2x 

gevaccineerd moet zijn en een ID-bewijs bij zich moet hebben.  

In Werkendam bij ‘De Waterman’ wordt koffie met zelfgebakken 

appeltaart met slagroom geserveerd. 

 

In Rotterdam stapt een gids in de bus om tijdens de rondrit 

informatie te geven over wat we zien. Veel bouwstijlen komen 

voorbij. Ook wijst hij regelmatig op de brandgrens die tijdens het 

bombardement in 1940 nog zichtbaar is. Weetje: tijdens dat 

bombardement kwamen 400 mensen om het leven. Tijdens de 

brand die daardoor ontstond 800.  

We zien het Scheepskwartier, de Stukhaven, de Veerhaven, 

havengebouwen die woningen zijn geworden, de Erasmusbrug, 

de oude spoorbrug, Noordereiland en nog veel meer.  

Na de oorlog zijn er veel chinezen naar Rotterdam gekomen als 

goedkope arbeidskrachten om snel huizen te kunnen bouwen. 

Veel chinezen zijn gebleven.  

 

Er staan heel wat kunstwerken en musea in Rotterdam waarop 

helaas minder wordt gewezen. Wel op het citaat van Jules 

Deelder op een muur: Binnen de perken zijn de beperkingen net 

zo beperkt als daar buiten. Het is moeilijk foto’s maken vanuit de 

bus door de schittering van de zon op de ramen. 

 

Na de rondrit staat bij restaurant De Zwarte Zwaan in de 

Parkhaven de lunch voor ons gereed. Ook hier worden we 

gecontroleerd met de Coronacheck. Hierna lopen we een kleine 

100 meter over de kade naar de cruiseboot.  

 

We worden welkom geheten door de kapitein, de gids en de 

barman. Deze laatste twee combineren de taken. Ook hier op de 

boot krijgen we veel uitleg, verpakt in een gezellig praatje met als 

toegift het lied ‘Ketelbinkie’ vertolkt door de gids. Hij geeft 

antwoorden op vragen en geeft accurate uitleg. Zoals de 

landsvlaggen die op een kade staan. 186 stuks, één voor elke 

nationaliteit van de inwoners van Rotterdam. Echt een 

internationale gemeenschap dus. En ieder leeft gemoedelijk met 

en bij elkaar.   

 

Het voormalig Nederlands passagiersschip ‘De Rotterdam’ was 

tot eind 2000 deel van de trans-Atlantische lijnvaart. Daarna 

werd het een cruiseboot en sinds 2008 ligt het als drijvende 

attractie in de Maashaven.  

 

Na de boottocht staat de bus op de kade klaar om in te stappen 

en ons naar de laatste bestemming in Rotterdam te brengen, de 

Markthal. Het plafond is heel apart beschilderd met voedsel 

taferelen. Er zijn veel kleine zaakjes waar voedsel wordt verkocht 

uit allerlei landen en dus ook met veel verschillende producten. 

Voor iedereen uit alle landen is er wel iets lekkers te vinden. Op 

de buitenkant is al een kerstboom te zien. In deze buurt staan de 

kubuswoningen, ook een foto waard. 

 

De bus vertrekt naar Terheijden. In restaurant De Gouden Leeuw 

wordt een 3-gangen diner geserveerd. In deze Coronatijd moet 

de horeca om 20:00 uur sluiten. Voor die tijd zijn we weer op weg 

naar Veldhoven. Moe maar voldaan sluiten we af, met dank voor 

een fijne en gezellige dag. 

Terug naar inhoudsopgave 

Reizen 

Nieuws van de reiscommissie Eindhoven 
 

In 2017 zijn wij  begonnen om nieuw leven te blazen in een 

opgeheven reiscommissie. In de opstartfase  hebben wij diverse 

leuke dagtochten en een meerdaagse reis georganiseerd. 

Helaas toen kwam Corona en viel alles stil. 

 

Toen er weer mogelijkheden waren en wij diverse dagtochten in 

ons programma hadden, zijn de meeste PVGE-leden 

terughoudend geweest om zich aan te melden voor een dagje 

uit. Ondanks het feit dat we Corona proof konden reizen was de 

belangstelling minimaal, daarom hebben we de meeste 

activiteiten moeten annuleren. 

 

We hebben lang getwijfeld of en hoe we als commissie door 

kunnen gaan. Daarvoor is nu een nieuwe start gemaakt. Samen 

met de afdeling Recreatie en Toerisme van de Rooi  Pannen/

Eindhoven gaan we nieuwe dagtrips en meerdaagse reizen 

organiseren. We zijn druk bezig om hier inhoud aan te geven. En 

we hopen het resultaat in de volgende nummers van de Schouw 

te kunnen publiceren. 

 

Wij zien u graag terug als 

onze mede reizigers.  

 

Reiscommissie Eindhoven 

Edie en Marja 
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Clubs PVGE 

Eindhoven 
 

Opstart Leesclub 

In het Eindhovens Dagblad van 8 januari jl. stond een artikel over 

een Eindhovense mevrouw, Josée Zuiver, die een alternatief 

bedacht voor live boekenclubs tijdens de lockdown. En zoals zij 

aangeeft: 'Online leesclubs zijn een blijvertje'. 

 

Kort daarop werd ik getriggerd door een artikel in het Eindhovens 

Dagblad van 22 januari waarin werd aangekondigd dat er van 24 

tot 30 januari een 'Week van de Leesclub' is. En zoals uit dit 

verhelderende artikel in de krant blijkt, leesclubs zijn populair. 

Leesclubs zijn er voor allerlei genres en daarom ook is er voor 

iedereen wel een leesclub te vinden. 

 

Bij Marij Geene van onze ledenadministratie kwam de naam van 

Josée bekend voor als contactpersoon voor de tafeltennisclub 

Avanti van onze PVGE. En terecht vroeg zij zich af of een 

leesclub als activiteit ook iets zou zijn voor de PVGE-Eindhoven. 

Marij attendeerde mij hierop en toen was er al snel een eerste 

mailcontact met Josée. Dit resulteerde uiteindelijk in de zeer 

gewaardeerde toezegging van Josée om een bijdrage te leveren 

aan de oprichting van leesclubs en de coördinatie daarvan. 

Begonnen zal worden met een online-leesclub, maar een fysieke 

leesclub is zeer zeker ook een optie bij gebleken interesse.  

Hieronder vertelt Josée hoe er gestart gaat worden met een 

online-leesclub voor PVGE-leden. 

 

Jos van den Hurk 

Clubcoördinator 

 

Online leesclub Nederlandse literatuur 

Boekenliefhebbers opgelet: we gaan starten met een online-

leesclub voor Nederlandse literatuur.  

 

Hoe dat werkt?  

In een leesclubs wissel je van gedachten over een boek dat de 

deelnemers gelezen hebben. Immers, niets is leuker dan met 

andere mensen te praten over een boek. De meeste leesclubs 

komen bij elkaar in een bibliotheek of huiskamer, een ‘online’ 

leesclub komt bij elkaar via een beeldprogramma (met Jitsi, dat 

is net zo’n soort programma als bv. Zoom) op je computer, tablet 

of iPad. Je hoeft er dus niet 

voor de deur uit, thuis op de 

bank ontmoet je online 

leuke mensen met dezelfde 

belangstelling. 

 

Een online leesclub bestaat 

uit ongeveer zes mensen. 

Zij kiezen drie boeken uit en 

spreken drie data af waarop 

de boeken worden 

besproken. De leesclub 

werkt samen met Stichting 

Senia, een landelijke 

leescluborganisatie. Senia 

zorgt voor ‘leeswijzers’ van 

de gekozen boeken. Deze 

bevatten informatie over het 

boek, over de schrijver etc. 

en ook discussievragen. De 

leeswijzers geven houvast bij de discussie in de leesgroep 

waardoor begeleiding door een deskundige niet nodig is. 

 

De kosten zijn (naast het lidmaatschap van de PVGE) € 21,50 

voor de leeswijzers, plus eenmalig € 6 voor de aanmelding bij 

Senia. Als u de drie boeken heeft gelezen en besproken, dan 

kan er opnieuw een boekenkeuze worden gemaakt. Of je kunt er 

weer mee stoppen.  

 

PVGE-lid Josée Zuiver verzorgt de coördinatie van de leesclubs. 

Informatie en aanmelden: pvge@zuiver.net. Vermeld s.v.p. uw 

voornaam, achternaam en telefoonnummer.  

Terug naar inhoudsopgave 
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In 2021 zijn verschillende valse DigiD-berichten rondgestuurd 

door oplichters. Het zijn e-mails of SMS-berichten met een foute 

link erin, maar ze lijken zo echt… Helaas kunnen criminelen de e

-mail of SMS versturen alsof het afkomstig is van www.digid.nl. 

Ook het logo wordt misbruikt en alle contactinformatie.  

 

De (normale) berichten van DigiD zijn divers. Momenteel lopen 

veel vaccinaties digitaal en ontvangt u bericht over de covid-test 

via DigiD. Ook kunt u bericht krijgen bij wijzigingen van uw e-

mailadres, wachtwoord of activering. Ook als uw DigiD na 3 jaar 

dreigt te verlopen kunt u een e-mail ontvangen.  

 

Criminelen springen handig in op het laatste: ‘U moet nog snel 

even heractiveren (met betaling). Dat kunt u handig doen via de 

aangeleverde link.'. Zie voorbeeld in gebrekkig Nederlands: NIET 

DOEN! 

 

Medewerkers van DigiD zullen u nooit vragen om uw 

inloggegevens in te voeren en zeker niet inloggen via een link bij 

uw bank. Verwijder deze e-mail, what’s app of SMS. Let op: 

criminelen kunnen u ook bellen met een telefoonnummer zodat 

het lijkt dat ze namens DigiD bellen… 

 

Maak melding van het ontvangen van een fout DigiD-bericht 

naar: valse-email@digid.nl  

 

Bronnen: 

www.digid.nl/veiligheid/herken-vals-bericht  

http://opgelicht.avrotros.nl/dossiers/artikel/digid-fraude/#/  

Herken een vals DigiD-bericht! 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Nieuws van de PCC 

 

Naar fysieke meetings 

Afgelopen maand hebben nog een aantal online meetings plaats 

gevonden. De 3D-Print-groep ging aan het werk met een 

Nederlandstalig lesboek, maar ook de Linux groep (symbool 

pinguïn). Met in acht neming van de bestaande regels worden 

weer bijeenkomsten gepland waarop we elkaar weer normaal 

kunnen zien en horen. Vanaf 1 februari was dat al het geval met 

onze Helpdesk in activiteitencentrum Orka in Tongelre. Juist 

hierbij geeft een direct menselijk contact meerdere toegevoerde 

waardes, zoals gezichtsuitdrukking, …, humeur en weer eens 

contact met andere leden van onze computergroep. 

Advies: Hou de website www.HCC!Zuidoost-Brabant – 

Helpdesk.nl goed in de gaten als je wilt weten welke 

mogelijkheden, waar en onder welke omstandigheden, 

momenteel gepland staan en nog worden!  

 

Mobiel geheugen vol?  

Een mobiele telefoon met een beetje geheugen zal niet zo snel 

vollopen. Op enig moment gaat een fervente gebruiker daar wel 

signalen van krijgen door alle installatiesoftware, apps, 

berichten, foto’s en filmpjes bv. die binnenkomen. Het zou 

kunnen dat ineens bij bv. Whatsapp de boodschap opduikt 

‘gearchiveerd’. Vaak blijkt dan dat een of meerdere adressen – 

plus berichten die erbij horen – naar een andere plaats zijn 

overgezet. Vanzelfsprekend eerstens vervelend omdat je 

beeldscherm er plotsklaps heel anders uitziet. Minstens zo erg 

echter doordat bovenstaande melding onrust opwekt. Door 

‘archief’ aan te klikken ontstaat de keuze alles weer op z’n 

plaats terug te zetten. 

 

Hulpmiddelen 

Onder ‘instellingen’ vindt je bv. ‘geheugen’ met bovenaan een 

gekleurd balkje dat aangeeft hoeveel er in gebruik is en hoe 

groot de beschikbare capaciteit is. ‘Optimaliseren’ geeft:  

 én een beeld van de huidige toestand – met liefst de 

melding 'voldoende opslag' 

 én bovendien een kans om middels de functie ‘opschonen’ 

gecontroleerd wat opruiming te houden. Het apparaat geeft 

om het je gemakkelijk te maken een aantal categorieën met 

het aantal MB of GB dat te winnen is als je zelf daarvoor 

kiest. 

 

Nog meer halen uit mobiele telefoon  

Misschien een tip voor bezoekers van de Bieb: ook de komende 

tijd zijn er daar cursussen en presentaties om te helpen de snel 

oprukkende digitalisering de baas te worden. Onder ander over 

het door senioren vel gebruikte WhatsApp en hoe zo iets veilig 

te doen op een beveiligd apparaat.  

 

Frans, Colette en Jan  

Bestuur PCC  

mailto:valse-email@digid.nl
http://www.digid.nl/veiligheid/herken-vals-bericht
http://opgelicht.avrotros.nl/dossiers/artikel/digid-fraude/#/
https://zo-brabant.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2022/02/15/36883/-/helpdesk.html
https://zo-brabant.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2022/02/15/36883/-/helpdesk.html
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Eindhoven zoals het vroeger was… 
 

We kregen de 

beschikking 

over een serie 

oude foto's van 

Eindhoven. 

Nostalgische 

beelden die 

ons 

opmerkzaam 

maken op de 

grote 

veranderingen 

die hebben 

plaatst 

gevonden, 

terwijl toch nog 

veel heden ten 

dagen 

zichtbaar is.  

Deze keer 

foto's van het 

oude 

stationsplein 

met op de achtergrond, ondanks de vage contouren, de voor ons 

allen herkenbare contouren van de Lichttoren. 

 

Mocht er bij u iets markants, ludieks of bijzonders te binnen 

schieten dan horen we dat graag en kunnen we het opnemen in 

de volgende Schouw. Opsturen naar deschouw@pvge.nl. 

mailto:deschouw@pvge.nl
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Dit jaar willen we als PVGE Best weer zoveel mogelijk activiteiten 

voortzetten of oppakken. In 2020 en 2021 werd van ons heel wat 

improvisatievermogen gevraagd. Eerst waren het alleen de clubs 

die in de buitenlucht hun hobby bedreven die er de regelmaat 

nog in konden houden, zoals de wandelaars en de fietsers.Voor 

andere activiteiten vonden we allerlei manieren om contact te 

onderhouden, zoals via zoom- en teamsessies, groepen vormen 

in Facebook en WhatsApp of zelfs werd door de zanggroep een 

interactieve website opgezet.  

 

Als de regels het maar even toelieten kwamen de leden van 

clubs weer bij elkaar, werden bijeenkomsten gehouden, een 

theatervoorstelling bijgewoond, busreisjes gemaakt en zelfs 

hebben we de vijfdaagse vakantie naar Friesland nog kunnen 

houden. Al met al lukte het elk kwartaal nog wel iets te 

organiseren en hoewel we iets in ledental terugliepen zijn er toch 

ook weer een mooi aantal nieuwe leden bijgekomen, die we 

hebben verwelkomd. 

 

Leden samen met deelnemers uit andere PVGE-verenigingen die 

lid zijn van één van onze clubs, zijn we het jaar 2022 met zo’n 

1200 PVGE-ers begonnen. Onze clubcoaches hebben vol 

enthousiasme hun clubs opgestart en hebben hun activiteiten 

voor het jaar al voorbereid. Voor evenementen, reizen en 

voorstellingen is het jaarprogramma opgezet. Naast onze vaste 

Uw persoonsgegevens beter beschermd! 
 

PVGE heeft afgelopen maanden een project uitgevoerd om uw 

persoonlijke gegevens die in het ledenadministratie systeem Leaweb zijn 

opgeslagen, beter te beschermen. 

 

De alarmerende verhalen over bedrijven waarvan persoonsgegevens uit 

hun geautomatiseerde systemen door hackers zijn gestolen, waren voor 

het bestuur van PVGE aanleiding om ook de bescherming van de 

persoonsgegevens in de ledenadministratie te verbeteren. 

 

Ook in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(A.G.V.) voelde het bestuur van PVGE zich verplicht hierin verbetering aan te brengen. 

 

Er zijn 3 verbeteringen doorgevoerd: 

• De gebruikte systeem software is up-to-date gebracht 

• De persoonsgegevens worden versleuteld in de database opgeslagen 

• Aan de wachtwoorden voor toegang tot het ledenadministratie systeem worden hogere eisen gesteld, terwijl ook de 

wachtwoorden versleuteld in de database worden opgeslagen. 

 

Maar in veel gevallen die de kranten halen, blijken niet de databases gehackt te zijn, maar is sprake van menselijk falen bij de 

omgang met kopieën van de informatie (op USB-sticks of onbeveiligde persoonlijke computers). 

 

In de komende tijd willen wij training aanbieden aan de Ledenadministrateurs van alle verenigingen, waarbij aan dit aspect ook 

aandacht zal worden besteed.  

  

Rob Bol, Projectleider Leaweb, Penningmeester PVGE-Best en Petra Bruens, Functioneel Beheer Leaweb 

programma’s zijn we ambitieus begonnen aan het opzetten van 

twee projecten waarin leden kunnen werken aan hun 

gezondheid. We plannen alle activiteiten alsof er géén 

beperkingen zijn en zien dan verder. Kan er iets toch niet 

doorgaan, dan wordt iedereen die zich daarvoor opgegeven 

heeft tijdig op de hoogte gesteld. Dus als je iets ziet waar je bij 

zou willen zijn, schrijf gewoon in en geniet de keren dat het weer 

kan! Graag tot ziens. 

Hoe gaat het in PVGE Best dit jaar? 

Terug naar inhoudsopgave 

De SOOS, sociëteit voor alle alleenstaande PVGE'ers 

Mannelijke danspartners gezocht! 

In de vorige Schouw werd u al over deze ontmoetingsclub 

geïnformeerd. Er is nu een  nieuw initiatief: dansen! 

Dames van De SOOS zijn op zoek naar enthousiaste heren die  

met hen op danscursus willen gaan. 

Die cursussen vinden plaats in Dans & Zalencentrum 

Verspaandonk in Eindhoven, starten in oktober 2022 en lopen tot 

mei 2023 op donderdagmiddag. De kosten zijn € 25,00 per 

persoon per maand inclusief wekelijkse lessen van een uur voor 

beginners, gevorderden en vergevorderden. 

 

Lijkt het u leuk om weer eens ontspannen over de dansvloer te 

zwieren? Neem dan contact op met Petra van den Boogaart via 

    pvdbogaart61@gmail.com of Glenn Goldstein  06 43 48 33 43 

mailto:pvdbogaart61@gmail.com
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Puzzel 32: 
Het Rijke Roomse leven (deel 2) 

 

Puzzel 31 heeft 229 inzendingen 

opgeleverd, een nieuw record en met 

veel leuke reacties. Uit dit alles blijkt dat 

de puzzel een gewaardeerd onderwerp is.  

De oplossing: MENSEN STRUIKELEN 

NIET OVER BERGEN ALLEEN OVER 

MOLSHOPEN. 

De volledige oplossing is te vinden op de 

website www.pvge.nl onder Actualiteiten/

Verenigingsblad de Schouw. 

 

Prijswinnaar is deze keer mevrouw 

Annemiek Dirksen uit Valkenswaard. 

Gefeliciteerd! Het boek 'Jong van Geest van 

Jan Auke Walberg wordt u thuis gestuurd. 

 

De oplossing van de nieuwe puzzel 

opsturen voor dinsdag 5 april naar 

puzzel@pvge.nl of naar PVGE 

secretariaat, Primulastraat 46, 5582GL, 

Waalre. Vergeet niet uw naam, adres en 

lidnummer te vermelden. 

Horizontaal: 

1. Strooien bruidjes bij een processie op de weg 

9. Landcode van Canada 

11. Een eivormige etenswaar 

12. Appel, peer. pruim, bijvoorbeeld 

13, Christus geschilderd als een dier. Welk dier? 

14. Hiermee kom je sneller in de hemel 

18. Technische Universiteit (afk.) 

19. Voor Adam een verrassing 

20.  Gabriël, Lucifer, Michael, bijvoorbeeld 

22. Ondernemend, drukdoende 

24. Tot … zult gij wederkeren 

25. Scheikundig symbool voor Cerium 

26. Vogel op z’n Engels 

27. Tollenaars waren ….. om hun afzetterij 

30. Niet Parkeren (afk.) 

31. Dit sacrament krijg je op je 7e toegediend 

34. Dit kun je in de lucht springen 

35. …. (2x), wat is dit? 

36. Goud in het Frans 

37. Egyptische godheid 

39. Dit wordt je als je dreigt te sterven 

40. Degene die je ter wereld heeft gebracht 

42. Omwisselen 

Verticaal: 

2.  ….... van geloof, hoop en liefde 

3. Dit werd vroeger veel gespaard voor de 

    missie (als je een reep chocola kreeg) 

4. Brutaal, lomp, onbehouwen 

5. Bosgebied – op het eind van plaatsnamen 

44. Vadertjelief 

45. Besef, begrip, inzicht (kan flauw zijn) 

47. Precies 100 m2      

48. Meer dan wenselijk is 

50. Kleiner kan niet 

52. Hiervan slaat de duivel op de vlucht 

56. Ik zou niet weten hoe hij heet (afk,) 

57. Wijze vogel, maar niet als hij nog jong is 

61. Niet mals. Maar dubbel wel lekker. 

64. Verstandelijke beperkingssyndroom 

66. Het allerbelangrijkste voor een gelukkig leven 

      op aarde, zegt ook de bijbel 

69. Vergeving na het biechten van je zonden 

71. Frans lidwoord 

72. …. peerd! En hij stopte terstond 

73. Het berijden van een aangespannen paard 

74. Nieuwe, jonge priester in een parochie 

6. Komt goed van pas als het regent 

7. Verleden tijd van eet 

8. Vroegere echtgeno(o)t(e) 

9. Boekwerk met het antwoord op de vraag 

    ‘Waartoe zijn wij op aarde?;  

10. Beschermend of gelukbrengend voorwerp 

15. Dat heeft hij van zijn vader, wordt gezegd 

16. Rivier die uitmondde in de Zuiderzee 

17. Dit mag je niet plegen (6e gebod) maar ook 

      niet begeren (9e gebod) 

20. Landcode van de Arabische Emiraten 

21. Kastje op altaar om hosties in te bewaren 

22. Als het water laag staat in de zee 

23. In deze toren voelt men zich heel wat 

32. …. van fortuin of ….. van avontuur 

33. Pas op, het loopt helemaal in de ……. 

38. Leefregel en aansporing: ‘…. et labora’ 

39. Bijbel: ‘In het …. was het Woord’  

41. Vrouwelijke zangstem 

43. Was vroeger een eiland in de Zuiderzee 

45. Het omgekeerde van eb, maar niet vloed  

46. Nee, ik weet niet wie u bent 

48. Waar elke motorrijder eens naartoe moet 

49. Hoe lang blijf je in de hel? 

51. Liga Nord (afk.) 

53. Nederlands fietsmerk, beresterk en elegant 

54. Standbeeld in Rotterdam van Zad….. 

55. Jezus is van de …... van Juda 

58. Grote opslagplaats  van goederen 

59. Klaar voor de start? ….!  

60.  Borrel, glaasje sterke drank 

62. Legendarische voetballer uit Friesland 

63. Nederlandse bank en beleggingsfonds 

64. Diarree: …. in de broek 

65. Oude Testament (afk.) 

67. Rivier in Utrecht, stroomt naar IJsselmeer 

68. Meerdere diskjockeys  

69. Kort meisjesnaam, omgekeerd 

70. Frans lidwoord 
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