de Schouw
September 2022 - jaargang 41 - nummer 5.
Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE.
Met ruim 9000 leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant.
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Aanleveren kopij
Nummer 6, november 2022, verschijnt op 1 november
Kopij daarvoor uiterlijk 4 oktober 2022 inleveren.
Kopij bij voorkeur als e-mail met bijlagen:

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.

Wat vindt u in deze Schouw:

• Binnen de PVGE zijn er 175 clubs waaraan u kunt
deelnemen.

• U kunt deelnemen aan uitstapjes maar ook aan meerdagse
reizen.

• U kunt gemakkelijk in contact komen met leeftijdgenoten.
• U kunt kortingen krijgen bij veel bedrijven en winkeliers in
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de PVGE

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.

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: 040 212 7504

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
 040 285 3758
www.pvge.nl/geldrop/
secretaris@pvge-geldrop.nl

• Lid worden? Opgeven via

Helmond
 0493 692 948
www.pvge.nl/helmond/
pvgesecretariaathelmond@gmail.com

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.nl/aalst-waalre/
secretariaat@pvge-awv.nl
Best
 0499 391 623
www.pvge.nl/best/
info@pvge-best.nl
Eindhoven
 040 242 3044
www.pvge.nl/eindhoven/
secretaris@pvge-eindhoven.nl
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Nuenen
 040 283 1037
www.pvge.nl/nuenen/
secretaris@pvge-nuenen.nl
Son en Breugel
 0499 471 042
www.pvge.nl/sonenbreugel/
secretaris@pvge-sonenbreugel.nl
Veldhoven
 040 253 5618
www.pvge.nl/veldhoven/
secretaris@pvge-veldhoven.nl

Informatieblad met contactadressen van
alle clubs en activiteiten van alle lokale
PVGE verenigingen vindt u op www.pvge.nl.
Onderaan elke pagina vindt u een
donkergroene balk met diverse links. Klik
hier op Informatieblad (onder Publicaties).
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Wat doen wij verkeerd?
Het is begin augustus als ik dit voorwoord schrijf. Ik werd vanmorgen badend in het
zweet wakker door een droom. Het is zelden dat ik me kan herinneren wat ik heb
gedroomd maar vanmorgen was het echt prijs.
Ik droomde van een extra journaaluitzending over grote onrust in Nederland. Die zou
gisterenavond zijn begonnen met senioren die verspreid over het land vroeg in de
avond in hun achtertuin een paar rotjes hadden afgestoken uit onvrede over de gang
van zaken bij de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De BOA’s die
zoals gewoonlijk heel snel op de plaats delict kwamen waren nog niet bekend met de
WTP. Ze overwogen in eerste instantie om de onrust te beteugelen door te verbaliseren
maar het bleef bij een forse reprimande. Daarmee leek de kous af maar dat bleek niet
waar.
Vroeg vanmorgen bleken er echter op een groot aantal plaatsen omgekeerde vlaggen
aan de lantaarnpalen en de viaducten over de snelwegen te hangen. Ook hingen er
spandoeken met leuzen zoals “Geen onteigening van mijn pensioengeld” , “Baas over
eigen pensioengeld” en “WTP weg er mee”. Ook al heel vroeg in de ochtend bleken er
forse vertragingen door een paar langzaam rijdende personenauto’s op enkele
toegangswegen naar de Mini Efteling in Nieuwkuijk, naar Radio Kootwijk, naar
Madurodam en de Strabrechtse Heide. En bij diverse Makro’s in Nederland reden al
voor de opening enkele auto’s met senioren tegen het verkeer in met witte zakdoeken
aan de antennes als teken van overgave aan de politici die zich niets gelegen lieten
liggen aan de belangen van ruim 3 miljoen Nederlandse gepensioneerden. De massaal
uitgerukte politieagenten ging in overleg met de veroorzakers van al deze ellende en
ook zij kregen te horen dat het acties waren van senioren tegen de voorgenomen
invoering van de WTP. De politieagenten wisten ondertussen door schade en schande
wijs geworden hoe ze moesten de-escaleren dus kwamen ook deze actievoerders met
de schrik vrij.
Alle onrust was ondertussen ook doorgedrongen tot in Den Haag. Premier Rutte en de
minister zonder portefeuille voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gaven aan
dat ze zonder tussenstap met een bemiddelaar met de vertegenwoordigers van
gepensioneerden aan tafel wilden gaan om de maatschappelijke onrust te bezweren.
Maar toen werd ik zwetend wakker.
Dromen zijn bedrog maar wat zou het fijn zijn als het kabinet en de politiek zouden
luisteren naar de standpunten over de WTP zoals verwoord door veel deskundigen
zoals John Ruben, Rob de Brouwer, Hans van Meerten en Wilma Berkhout die
regelmatig hun stem laten horen in onder andere de regionale media en aangeven dat
WTP ook een heilloze weg is voor gepensioneerden.
Wat doen wij als senioren/gepensioneerden in het pensioentraject verkeerd? Ik hoop
wel dat het gezegde “Beter ten halve gekeerd dat ten hele gedwaald” van toepassing
wordt op de WTP.
Mari Vervaart
marivervaart@gmail.com

Terug naar inhoudsopgave
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Kalenderscoop

Verenigingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden)
Aanmelding – zie website:

Aalst-Waalre en Valkenswaard
23-26 september 4-daagse fietsbusreis Odoorn
15 december
Muziektalent in De Hofnar

www.pvge.nl/aalst-waalre/

Best
09 september
13 september
20 september
26-30 september
20 oktober
30 oktober

www.pvge.nl/best/
Bezoek aan Prehistorisch Museum Eindhoven
Treinreis Leerdam/Breda
Treinreis Helmond
5-daagse reis naar Odoorn – Drenthe
Spelletjesmiddag
Treinreis Helmond

Eindhoven
www.pvge.nl/eindhoven/
26 september
Lezing ‘Australië’ door Dick van Toorn
28 september
Dagtocht naar Rotterdam en Kinderdijk (volgeboekt)
06 oktober
Op Restaurant – IKIGAI (was Avant Garde)
15 en 16 oktober Foto expositie Fotoclub de Schouw
24 oktober
Lezing ‘Andalusië, een Moorse erfenis, smeltkroes van culturen door Frans Loos
25, 26 en 28 oktober
Open dagen biljartclub “De Doorschieters”, zie blz. 19
03 november
Op Restaurant – Novité Son
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
16 september
Excursie wijngaard Zandberg in Bergeijk

www.pvge.nl/geldrop/

Helmond

www.pvge.nl/helmond/

Nuenen
17 september

www.pvge.nl/nuenen/
7-daagse reis naar Duitsland/Hanzesteden en Oostzeekust

Son en Breugel
23 september
Opening seizoen 2022/2023 in het Dommelhuis
28 september
Bijeenkomst leesclubs in de Bongerd 19.30 uur
20 oktober
Wijnproefavond in de Bongerd 19.30 uur
Veldhoven
14 oktober
11 november

www.pvge.nl/sonenbreugel/

www.pvge.nl/veldhoven/
Lezing over Charley Toorop, een eigengereid kunstenaar door Erna Charbon
Lezing over Bijen, Honing en Nectar door Leo Hendriks

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.

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: https://www.pvge.nl/aanmelden/
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Afdelingsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden)
Het nieuwe pensioenstelsel

De Regering had graag de nieuwe pensioenwet (WTP) voor het
zomerreces in de Tweede Kamer willen behandelen. Dit is niet
gelukt onder meer door heel veel op- en aanmerkingen over het
voorstel. Het ziet er nu naar uit dat de behandeling plaats zal
vinden vanaf 12 september.
Tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu meer
tijd om te protesteren. We hebben u al eerder attent gemaakt op
de actie 'Pas de pensioenwet aan!' van de KG, samen met
ANBO, KBO-PCOB en NOOM, dat nu langer blijft lopen. Het is
de bedoeling om de resultaten van deze petitie in een protestactie
aan de Tweede Kamer aan te bieden op 6 september. Via
diverse media zijn we opgeroepen om dan naar Den Haag te
komen. Deze petitie was op 13 augustus door 53.000 mensen
ondertekend.
Omroep MAX, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Nederlandse
Bond voor Pensioenbelangen en Claimstichting Pensioenen,
hebben onder het motto 'Samen sterker' de handen ineengeslagen
in de strijd om behoud van ons huidig pensioenstelsel. Namens
600.000 gepensioneerden voeren zij gesprekken met de
woordvoerders pensioenen van alle politieke partijen om hen te
waarschuwen voor de onuitvoerbaarheid van de nieuwe Wet
Toekomst
Pensioenen. Ook
worden er
plannen
gesmeed voor
het bereiken van
het grote publiek
over deze
stelselherziening.
Terug naar inhoudsopgave

Mocht zowel de Tweede als de Eerste Kamer – ondanks alle
acties en bezwaren – toch de nieuwe wet goedkeuren, dan zal
de invoering nog lang op zich laten wachten wegens de grote
complexiteit. Hierdoor zouden we dan nog jaren vastzitten aan
de rigide renteregels die nu gehanteerd worden en die binnen
het nieuwe pensioenstelsel – zo wordt gezegd – verruimd
zouden worden. Het schijnt dat er wat dit betreft een gunstige
ontwikkeling gaande te zijn. De regering heeft een truc bedacht:
als een pensioenfonds te kennen geeft dat ze willen invaren
naar het nieuwe stelsel dan mogen al ruimere indexatieregels
gehanteerd worden. Er zijn pensioenfondsen die daar gebruik
van maken, bijvoorbeeld PMT, ABP en PFZW (bron:
ikwoonleefzorg.nl). De KG (Koepel Gepensioneerden) voegt
daar nog het WOHM – pensioenfonds van Hoogovens.– aan toe.
(bron: Nieuwsbrief 34). Uit navraag blijkt dat het PPF in deze
nog geen besluit heeft genomen.
Ondanks deze 'knieval' van de regering moeten we blijven
protesteren en alle lopende acties blijven ondersteunen. Het
nieuwe pensioenstelsel houdt te veel risico's in! Wie hier meer
over wilt weten, kan bijvoorbeeld kijken op de site:
http//:www.pensioenbelangen.nl
Inmiddels blijft KBO-Brabant, samen met de Stichting Onderzoek
Bedrijfsinformatie (SOBI), protesteren tegen de gehanteerde
renteregels nu het Gerechtshof in Den Haag een al langlopende
zaak op 21 juni niet ontvankelijk heeft verklaard. Bij deze nieuwe
actie wordt de Ondernemerskamer van het Gerechtshof in
Amsterdam aangesproken. Voor meer informatie zie www.kbobrabant.nl/nieuws, 'Lakeman in actie pensioen'.
Meer over dit thema in de voordracht van Leo Bisschops: 'Een
visie op pensioen, zorgen en wonen'.
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Een visie op pensioen, zorg en wonen

voordracht door Leo Bisschops

Saamhorigheid
Leo kenschetst dat het aantal ouderen tot 2030 procentueel en
ook absoluut zal stijgen. Maar we moeten niet blijven hangen in
onheilsberichten en geklaag maar iets doen aan problemen bij
een groeiend aantal ouderen. Hij wees op de positieve kant: we
worden veel gezonder oud en onze welstand neemt toe. Toch
slinkt het aantal leden van KBO Brabant (nu 120.000) wat. Dat is
net zo bij de PVGE. Tot op heden wordt men lid van een
seniorenvereniging als PVGE en KBO vanwege de leuke
activiteiten en de clubs, niet vanwege de belangenbehartiging
die de verenigingen bieden. Hoe realiseer je de overgang van
leuke dingen naar belangenbehartiging? We moeten jonge
senioren bewust maken van het nut van saamhorigheid – ook al
omdat je later zelf ook graag geholpen wil worden als je iets
overkomt. We moeten onderzoeken wat de 50+er en 65+er
motiveert en vanuit die wetenschap hen erbij betrekken. Leo
besloot met te herhalen dat we onze doelen beter bereiken door
meer en intensiever samen te werken, zowel plaatselijk,
regionaal/provincie als naar “Den Haag”.

Al sinds 2015 wordt in het PVGE-koepelbestuur gesproken over
de wijze waarop wij als PVGE invulling kunnen geven aan de
thema’s pensioenen, zorg en wonen. Dinsdag 5 juli kwamen zo’n
vijftien bestuursleden van de zeven PVGE-verenigingen bijeen
om te luisteren naar het verhaal van Leo Bisschops, voorzitter
van KBO Brabant over deze thema’s, daartoe uitgenodigd door
PVGE koepelvoorzitter Mari Vervaart.
Pensioenen
Leo Bisschops: Uitgangspunt voor de KBO is dat het huidige
pensioenstelsel in Nederland, als tweede op de wereldranglijst,
niet vervangen zou moeten worden door iets anders, maar
geleidelijk aangepast moet worden aan nieuwe vereisten. De
voorgestelde radicale omslag naar een nieuwe pensioenwet heeft
nadelen en herbergt een groot risico. Onze overheid heeft al diverse
keren laten zien bij grote systeemaanpassingen te falen in de
uitvoering (zoals: bij de privatisering van de zorg, de jeugdzorg,
de ouderenzorg thuis, en de kinderopvangtoeslagen). Tot nu toe
zijn de gepensioneerden zelf nog nooit betrokken geweest bij het
pensioenoverleg – en dat moet anders. KBO-Brabant wil een
stelsel waarin eigendom, vermogen en collectiviteit goed worden
geborgd en wil daarvoor de druk breed opvoeren bij politici.
Huisvesting en woonomgeving
Veel senioren wonen in te grote huizen, maar gaan niet
verhuizen omdat het huidige huizenaanbod voor senioren
minder geschikt is, zij bij verhuizing hun sociaal netwerk
verliezen en de bereikbaarheid van faciliteiten als arts, apotheek,
winkels en ontmoetingspunten niet zelden verslechtert. Dus we
moeten niet alleen naar een veilige inrichting van seniorenwoningen kijken maar ook naar de woonomgeving van senioren.
Zorg
Als we op dezelfde voet verder gaan als nu, zijn er de komende
jaren 120.000 extra verpleeghuisplaatsen nodig. Ofwel: één op de
drie werkenden is nodig als verplegend personeel. Dat gaat niet
lukken! Er is winst te behalen in het verminderen van de administratieve
last waarin verplegers en verzorgenden nu ca. 30% van hun tijd
verliezen. Inzet van technologie kan helpen, bijvoorbeeld
bewaking en monitoring van mensen of robot-ondersteuning.
De meeste hulp zal toch moeten komen uit inzet van mensen,
zoals het voorbereiden van vrijwilligers die de mantelzorgers
kunnen ontlasten en zelf daardoor betrokken worden in
mantelzorg. Denk daarbij aan de “fitte” senioren in de
leeftijdscategorie 65 – 75 jaar.
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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

Rijbewijskeuringen voor 75-plussers:
Naam

Telefoon of website

Tarief

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

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 45,00

Dè Plek, Noord Brabantlaan 303 – 307

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 55,00

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

€ 45,00

G. Bouten, Vivaldilaan 1

0492 541248

€ 30,00

Regelzorg, Stichting LEV Groep, Penningstraat 55

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 45,00

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 50,00

Regelzorg, Sportcentrum Laco De Drietip, Sportlaan 4/6

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 50,00

Son en Breugel
Regelzorg, Buurtcentrum Braecklant, Amerikalaan 2
Valkenswaard

088 2323300 of via www.regelzorg.nl

€ 45,00

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

Geldrop

Helmond

Mierlo

Coen Itz Medisch Advies, Oranjetipje 5
Nuenen

Veldhoven

Gereedschap, Huis en Tuin

Sport en Fitness

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

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.

Myshop Philips
•
Frederiklaan 10, Eindhoven
Leden van de PVGE kunnen via het secretariaat een pasje
aanvragen voor inkopen in de Myshop (voorheen Philips
Personeelswinkel).
Wereldwinkels
• Hoogstraat 275, Eindhoven
• Nieuwstraat 10A, Son en Breugel
10% korting op fairtrade non-food cadeaus (niet op boeken en
kaarten).

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

Terug naar inhoudsopgave
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Eén van ons – Rita Stuyt
de PVGE in Best. Dat was voor haar het dichtste bij. PVGE?
Daar had ze nog nooit van gehoord. Ze is zich er verder in gaan
verdiepen en ze kwam uit op de eetclub “Op restaurant”. Dat
leek haar wel gezellig. Alleen eten is niks aan. Ze ging kennismaken met de club in Best en het samen eten is haar uitstekend
bevallen. Ze is lid geworden van de PVGE in Best en ze nam
later nog drie vriendinnen mee. Dit heeft ze vier jaar gedaan.
Na die vier jaar ging ze een keertje naar de jaarvergadering van
de PVGE in Eindhoven. Ze vond dat er voor haar persoonlijk
niet zoveel te doen was en kwam met het voorstel om “Op
restaurant” in Eindhoven op te zetten.” Er werd met gefronste
voorhoofden op gereageerd. Zo’n onbekende vrouw, geen
Philipsmedewerker en die wil hier iets gaan organiseren? Het
bestuur had daar wel zijn twijfels over. Wat moet een
gepensioneerde kapster hier nu komen doen?

Vandaag is Rita aan de beurt voor deze rubriek.
Ze had nog natte haren, want het was een beetje in het honderd
gelopen bij de kapper, dus in model föhnen zat er niet meer in,
dan zou ze te laat zijn voor dit interview.
Wie is Rita Stuyt?
Velen kennen haar wel van “Op restaurant”, maar daarover
spreken we later.
De wieg van Rita stond in Purmerend, waar ze ook haar jeugd
heeft doorgebracht.
Ze kreeg kennis aan een vriend die op de TU Eindhoven
wiskunde ging studeren en zo kwam Rita als éénentwintig jarige
ook in Eindhoven terecht. Ze begonnen samen op kamers in de
Schrijversbuurt in Gestel, waar Rita een kapsalon vond om te
gaan werken. Er moest wel brood op de plank komen. Later
nam ze daar een kapperszaak over. Nog weer later hadden ze
een woning op de Boschdijk en kregen ze twee kinderen.
Ondertussen was ze een eigen kapperszaak begonnen op de
Boschdijk en later op het Biarritzplein, die ze 40 jaar gehad
heeft. Altijd werken, werken, werken. Het leven gaat niet vanzelf.
Bij een eigen zaak komt veel kijken: inkopen, personeel
aansturen, reclame maken, financiën bijhouden, klantvriendelijkheid hoog houden en organiseren. Ook gaf ze nog les
aan de kappersschool. Het moest altijd doorgaan. Geen tijd om
ziek te worden, bijvoorbeeld. Zwangerschapsverlof zat er ook
niet aan. Later kocht ze met haar man een nieuw huis in de
Achtse Barrier naast het Driehoeksbos. Toentertijd een
nieuwbouwwijk in Eindhoven Noord.

Maar na veel wikken en wegen gingen ze uiteindelijk toch met
Rita in zee. Rita had inmiddels gegoogeld en zag dat de PVGE
bijna 10.000 leden had, dus daar zat wel potentieel. Ze ging
voortvarend aan de slag. Vanwege haar bedrijf kende ze de
klappen van de zweep en ging op pad met de Schouw onder de
arm en een lijstje restaurants. Ze ging overal kijken.
Verkooppraatje
Ze vertelde over 10.000 gepensioneerde leden en het restaurant
zou drie maal genoemd worden in de Schouw. Ze bedong
meteen groepskorting. Zo ging ze acht jaar geleden al voor de
eerste keer met 55 personen naar het restaurant van de
bowling. Heel knap van haar om voor de eerste keer zoveel
mensen bij elkaar te krijgen. Zo leerde ze de restaurants
kennen. Op dit moment gaan er wel 70 tot 90 personen mee “Op
restaurant”. Het aantal is een beetje afhankelijk van de grootte
van de gelegenheid. De eetclub is dus een populaire bezigheid
voor de gepensioneerden.
Doel
Het belangrijkste doel is natuurlijk om de mensen een gezellige
tijd te bezorgen, lekker te eten, niet meer eenzaam te zijn.
Misschien ontstaan er ook wel eens vriendschappen, zodat je
samen iets kunt ondernemen. Het sociale aspect is eigenlijk het
hoofddoel. Rita wil graag mensen blij maken.

Helaas liep het huwelijk na achttien jaar op de klippen. Het
begrip voor elkaar en de wederzijdse kameraadschap konden ze
niet vinden. Rita stond er nu helemaal alleen voor, maar ze was
manager genoeg om alles door te laten draaien. Het ging haar
goed af. Daarna heeft ze nog een aantal relaties gehad, maar
helaas, kon ze uiteindelijk het geluk niet bij hen vinden. Het
leven gaat zoals het gaat.
Bij de PVGE
Toen ze na 40 jaar stopte met de zaak, zocht ze een andere
invulling. De kinderen waren de deur uit en je wil niet in je eentje
zitten verstoffen. 12 jaar geleden zocht ze op de computer naar
een kaartclubje om Canasta te kunnen spelen. Ze kwam uit bij
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Helaas moet Rita af en toe de mensen duidelijk maken, dat het
niet de bedoeling is om groepjes onder elkaar te vormen en
alvast ver van te voren de stoelen vrij te houden. Een mevrouw,
die net weduwe was geworden, kon nergens gaan zitten, want
anderen hadden de stoelen al bezet gehouden voor het eigen
clubje. Die mevrouw is diep teleurgesteld weggegaan en nooit
meer teruggekomen. Dat is niet sociaal. Een ander punt is dat er
een aantal mensen, direct na de laatste hap opstappen, want ze
hebben nog een ander programma. Misschien is het leuker om
de rest van de middag of avond vrij te houden om nog een
beetje te kunnen natafelen. Het gaat tenslotte om een gezellig
verzetje voor ALLE deelnemers.
Rita legt de mensen ook uit, dat het restaurant wel korting geeft,
maar een deel van de verdiensten haalt uit de drankjes, die
worden besteld. Ook als je geen alcohol drinkt, kan je best een
drankje zonder alcohol bestellen op zo’n avond, i.p.v naar het
toilet te lopen en je glas met water te vullen. Ook kraanwater is
nu eenmaal niet gratis in een restaurant.

De restaurants moeten nogal aan wat voorwaarden voldoen. Er
moet een invalide toilet aanwezig zijn en een lift naar de etage
en een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het restaurant. Ook
deze investeringen moeten terugverdiend worden.
Maar tot nu toe gaat het redelijk goed. Helaas heeft ze mensen
verloren door Covid, of door de leeftijd, maar er komen gelukkig
ook steeds weer nieuwe mensen bij. De oudste is 95 en de
jongste begin 60.
Rita organiseert “Op restaurant” nog steeds met plezier met
behulp van twee leden, die de mensen afvinken op de lijst bij
binnenkomst.
Mochten er mensen zijn die nog suggesties hebben voor nieuwe
restaurants rondom Eindhoven, die Rita nog niet kent, dan kan
je die adressen altijd doorgeven aan de organisatie in
Eindhoven en dat komt dan vanzelf bij Rita terecht.
Suzanne Middeljans

Soms willen mensen voor een laag bedrag een drie-gangendiner, wat op dit moment best wel moeilijk is na de Corona crisis
en alle oplopende prijzen van vlees en groenten. Rita legt het
uit. Ook voor de restaurateurs moet het aantrekkelijk blijven om
de eetclub te ontvangen.

Terug naar inhoudsopgave
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Overwaarde verzilveren? Pas op…
De verkoopprijzen van woonhuizen zijn de laatste Jaren met
meer dan 50% gestegen!
Voor diegenen die hun hypotheek niet verhoogd hebben of
(deels) afgelost ontstaat er een soort ‘kapitaal in de stenen’. Het
verschil tussen de (verwachte) verkoopwaarde van het woonhuis
en de hypotheek wordt de overwaarde genoemd.
Volgens de Vereniging Eigen Huis (=VEH) is de (totale)
overwaarde ondertussen gestegen naar € 600 miljard (!).
Interessant daarbij is dat die overwaarde grotendeels in handen
is van 65-plussers.
Zie: www.hypotheek-rentetarieven.nl en ook www.eigenhuis.nl.
Woonwensen senioren
De meeste 65-plussers hebben minder inkomen, maar nog
steeds genoeg (woon)wensen, zoals:
1. Toekomstbestendig maken van de eigen woning, bijv.
slaapkamer/douche op begane grond.
2. Extra vermogen om voor komende jaren de gestegen
zorg-, energie- en leefkosten te dekken.
3. Doorschuiven van vermogen naar erfgenamen of
verdelen onder partners/familie.
4. Middelen voor een fijne oude dag NU, bijv. koop camper
of wereldreis.
Het verzilveren van de overwaarde op zich is belastingvrij, maar
de manier waarop dat gefinancierd wordt kan grote verschillen in
kosten met zich mee brengen!
VEH raamt de overwaarde bij 40% van de ouderen tussen de
€ 100.000 en € 300.000. De rest huurt een huis of blijft
daaronder. Voor onze rekenvoorbeelden – zie verder op – is van
een gemiddelde overwaarde van € 100.000 uitgegaan, zodat
vergelijken tussen de opties mogelijk wordt. De voorbeelden zijn
geschat. Zie: www.eigenhuis.nl/verzilveren

•

Methoden om overwaarde te verzilveren
Er zijn verschillende methoden om het ‘kapitaal in de stenen’ om
te zetten in extra financiële middelen. Volgens VEH wil meer dan
50% van de senioren het liefst thuis blijven wonen in de bekende
woonomgeving (met familie in de buurt). Elke methode heeft
voor- maar ook nadelen, dus: Pas op…. voor je een handtekening gaat zetten!
Verschillende methoden om overwaarde te verzilveren zijn:
1. Woonhuis verkopen en (goedkoper) huis terug kopen of
huren (in andere stad),
2. Verhoging van de (1e) hypotheek met woonhuis als
onderpand,
3. Een verzilverhypotheek afsluiten (bij een bank),
4. Blijverslening afsluiten (via min. van Volkshuisvesting),
5. Sale-lease-back-constructies, waarbij woonhuis (op
termijn) verkocht wordt en EIGEN woonhuis wordt terug
gehuurd. Hier komen twee varianten aan de orde.
Wat zijn de gevolgen van de gekozen opties?
• ad.1: Het woonhuis verkopen levert de maximale
opbrengst op van de overwaarde. Na aftrek van de
kosten van taxatie, makelaar, overdrachtsbelasting en
hypotheekakte resteert van de € 100.000 overwaarde
nog € 93.000. En dat is vrij besteedbaar.
Het vinden van een levensbestendig appartement in
dezelfde (dure!) stad zal niet meevallen, en ook zeker
niet goedkoper zijn dan een jaren 30-woning.
Overstappen naar een huurwoning met woningwaarde
van bijv. € 400.000 zal marktconform en ca. € 2000 per
maand aan huur gaan kosten! Hierdoor gaat het ‘extra’
potje snel op. Als er genoeg pensioen binnen komt is dat
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•

niet erg. Voordelen: geen onderhoud meer, een flink
vermogen en flexibel wonen!
ad.2: De extra hypotheek gaat meestal niet verder dan
50% van de overwaarde (boven de woningwaarde). Dit
maximum dekt het risico dat de banken lopen als de
daling van de huizenprijs hoger is dan de totale
hypotheek. Vaak wordt hiervoor een clausule opgenomen
in de hypotheekakte om de eigenaar tegen dit verlies te
beschermen.
Veel banken, zoals Woonfonds, ASR stellen bij het
verstrekken van een 2e hypotheek hoge(re) eisen aan het
inkomen van de eigenaar(s). Helaas is het inkomen van
ouderen onvoldoende o.a. door stil staan van pensioenen,
wegvallen van lijfrentes of inkomen van partner.
Overigens wordt er ook een hogere hypotheekrente
gevraagd bij 2e hypotheek,
zie: https://www.hypotheekberekenen.nl.
Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het afsluiten van
een 2e hypotheek, zoals: advieskosten, taxatie, boeterente/oversluitboetes (!), hypotheekakte. Uiteraard worden
hypotheekkosten hoger, maar ze blijven aftrekbaar.
De 2e hypotheek wordt gestort in een bouwdepot en kan
alleen besteed worden aan verbetering van de eigen
woning. Resteert ca. € 50.000 – € 90.000 (na aftrek
kosten) van de overwaarde. Is dat voldoende voor
ombouw slaapkamer/douche? Is er ruimte en vergunning
mogelijk voor uitbouw?
ad.3: De verzilverhypotheek of ‘opeethypotheek’ geeft
geen extra hypotheeklasten omdat de schuld verhoogd
wordt met de rentelasten. Helaas gaan banken, zoals
Florius, ABN AMRO, Rabo-bank, die deze lening
verstrekken niet verder dan ca. 80% van overwaarde.
Vaak moeten ook bestaande hypotheken (van andere
banken) overgesloten worden, tegen hogere rente%. In
ons voorbeeld blijft er dan maar 80% van € 100.000 –
kosten = € 75.000 over tegen niet aftrekbare, hoge
Terug naar inhoudsopgave
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•

rentekosten. In de uitzending van Radar van 7 september
2019 met onderwerp: Overwaarde Hypotheek, wordt
geconcludeerd: ‘Met deze verzilverprodukten ben je te
duur uit’. Zie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/
gemist/item/overwaardehypotheek-wat-zijn-de-voordelenen-risicos/
ad.4: De blijverslening is een hypothecair krediet met
oplopende schuld via www.svn.nl.
De verstrekking is beperkt tot max. 10 jaar voor ingang
AOW en tot maximal 80% van de woningwaarde. Het
geld wordt maximaal 24 maanden in een bouwdepot
gestort en alleen beschikbaar gesteld voor ‘investeren in
comfortabel en veilig wonen’ (in eigen huis).
ad.5a: Sale-leaseback-contructies of terughuren van
het woonhuis wordt beperkt tot ca. 80% van de
woningwaarde. Dus, de (drie) aanbieders Levius,
Thuiszorg, ZilverWoonfonds zullen een woonhuis met
geschatte verkoopwaarde van € 400.000 voor slechts
80%, is € 320.000, gaan kopen. Dan is een overwaarde
van € 100.000 minus de kosten al verdampt.
Uiteraard zal de staat van onderhoud van het (eigen)
woonhuis een grote rol spelen bij de koopprijs. Immers de
‘nieuwe’ huurder zal het onderhoud van het oude huis
uitbesteden. Al eerder is betoogd dat het marktconform
huren van een huis veel duurder is dan betalen van
(aftrekbare) hypotheekrente. Voordelen zijn er zeker: De
vrijgekomen koopsom is onbelast en vrij besteedbaar,
bijv. voor schenking aan kinderen of extra vermogen voor
beter leven NU! En de ouderen blijven wonen in eigen
huis en omgeving. Deze methode is niet geschikt voor de
langere termijn omdat de veel hogere huurkosten sterk
drukken op het maandelijkse budget.

Terug naar inhoudsopgave
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ad5b: Verkoop op termijn + woongarantie. ‘Mijn
Behouden Huis’ biedt een uniek concept aan:
Blijven wonen in eigen huis, geen huur, woongarantie (tot
de dood) en een maandelijkse toelage! Te mooi om waar
te zijn? Nee!
De maandelijkse toelage is het enige wat de oude
eigenaar ontvangt bij de verkoop van het woonhuis. De
koopsom wordt dan een soort lijfrente die ‘Mijn Behouden
Huis’ jaren blijft uitbetalen. Vanaf 2019 zijn er
aanvullende clausules opgenomen in de contracten
waarbij de uitkering van de maandelijkse toelage ook
door gaat na verhuizing uit het eigen woonhuis.
De hoogte van die maandelijkse toelage is gebaseerd op
ca. 80% van de executiewaarde van het woonhuis,
waarbij achterstallig onderhoud wordt meegenomen. De
kosten gaan in aftrek.
Overigens valt ‘Mijn Behouden Huis’ niet onder de AFMgaranties, zoals banken wel zijn….
Duidelijk is dat nabestaanden niet blij zullen zijn met ‘Mijn
Behouden Huis’, want niet alleen de overwaarde
verdampt maar ook de woningwaarde zelf. Voor senioren
die in financieel zwaar weer zitten en/of hulpbehoevend
zijn, is dit wel een riante oplossing! Maar verhuizen
naar een (duur) appartement wordt dan onbetaalbaar.
Zie: https://www.mijnbehoudenhuis.nl

Aanbevelingen
Ga niet af op de ‘schreeuwerige’ advertenties van commerciële
aanbieders, maar…
Bedenkt eer ge begint (aan verzilveren van overwaarde). In
tijden van stijgende hypotheekrentes en afvlakken van
verkoopprijzen van huizen zijn dit extra aandachtspunten.
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De vraag is dan altijd wat de objectieve meetbare definitie is van
'een klein pensioen' en 'het financieel moeilijk hebben'. Uit
privacyoverwegingen mogen we terecht niet allemaal in de
portemonnee kijken van iedereen. Wij moeten ons dus beperken
door “ontevreden te zijn” over de inkomstenkant.
Laten we dat alles dan ook maar overlaten aan de mensen die
er echt verstand van hebben. Gebruik die negatieve (protest)
energie liever om de mensen die het om welke reden dan ook
echt moeilijk hebben te ondersteunen met positieve energie op
basis van eigen kennis en ervaring. Daarom heb ik de petitie ook
ondertekend, zodat ik me zelf met andere positieve zaken bezig
kan houden.

INGEZONDEN
We kregen de volgende reactie op het artikel 'Teken de
petitie' in de Schouw van juli
Als trouwe lezer van de Schouw heb ik nooit de behoefte
gevoeld om te reageren op artikelen in het blad, omdat ik er van
uit ga dat de artikelen goed bedoeld zijn, ook als ik het er niet
mee eens ben. Zo werkt dat in een democratische gemeenschap
waarin iedereen mag zijn en zeggen wie en wat hij wil.
In het nummer van juli 2022 werd ik echter getroffen door de
noot van de redactie in het artikel op pagina 7 met als titel:
'Teken de petitie'.
Hierin staat het woord 'tevreden'. In onze moderne tijd zie je dat
woord niet zo vaak meer. Maar wij zijn kennelijk toch een
tevreden generatie. Ik voel me daarin ook prima thuis.
Helaas lees ik dan verder dat de redactie eigenlijk van mening is
dat dit niet meer iets van deze tijd is en roept op om toch vooral
te doen alsof je ontevreden bent. We tellen kennelijk alleen maar
mee als we wekelijks op het Malieveld staan, wegen blokkeren
en in het openbaar schelden op de (direct en indirect) door
onszelf gekozen (semi)overheid, enz. enz.

Er is nog zo veel ruimte om als vrijwilliger je in te zetten voor hen
die de kennis en ervaring niet hebben. Uit meer dan 55 jaar
ervaring als vrijwilliger op allerlei gebied kan ik u verzekeren dat
dit over het algemeen zeer dankbaar werk is, behalve als je te
maken hebt met mensen die zonder verstand van zaken altijd
iets te klagen hebben.
Gelukkig zie ik in de Schouw dat er op veel gebieden activiteiten
zijn die mensen gelukkig maken, zoals de vele clubs en
commissies, die mensen die daar behoefte aan hebben zinvol
bezighouden.
Ook buiten de PVGE is er voldoende ruimte om kennis, ervaring
en belangstelling in te zetten voor je medemens. Helaas is het
daarbij steeds lastiger om toch die vrijwilligers te vinden die dat
kunnen en willen. Waar zijn die tevreden mensen dan? Staan
die op het Malieveld te klagen?
Of moeten we zo ontevreden zijn dat we door al die tijd die we
daaraan besteden geen tijd meer hebben voor de zaken die er
werkelijk toe doen? Zijn we bang dat we er niet meer bij horen
als we tevreden zijn?
Daar ben ik nu ontevreden over!
Henrik Hijzen, Someren

Aan het einde van de noot van de redactie staat dan uiteindelijk
als argument dat we dan als we niets anders weten dan maar
ontevreden moeten zijn uit solidariteit met de mensen met een
klein pensioen.
Voor alle duidelijkheid: ik behoor niet tot de groep mensen die
het financieel moeilijk hebben. Voor mij hoeft u dus niet te
demonstreren.

de Schouw 5 pagina 12, september 2022

Noot van de redactie
Mogelijk waren onze overwegingen bij het artikel niet duidelijk
genoeg. Het was geenszins de bedoeling om tevreden mensen
te bewegen om ontevreden te zijn. De intentie was alleen om
mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen
zodat die eerder kunnen toetreden tot de tevreden ouderen.
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Evenementen
Best
Doen in ’t Tejaterke
Ja, een doorslaand succes was het zeker, het DOEN-gebeuren
in ‘t Tejaterke op de zomerse zondag van 24 juli. De circa
tweehonderd bezoekers op die middag liepen geïnteresseerd
van foyer naar zaal naar zaal om kennis te maken met de meer
dan twintig clubs die PVGE Best telt. Die presenteerden zich zo
goed mogelijk en soms was dat verrassend. Zoals bij de
Genealogieclub, waar een vrouw die in 1875 was overleden je nu
levendig toesprak op een beeldscherm: haar foto van toen was
bewerkt door slimme software zodat ze nu met beweeglijke
gezichtsuitdrukkingen, mond en ogen sprak alsof ze voor je zat.
Bij de Schilderclub kon je gebiologeerd raken door de priemende
ogen van een statige uil, geschilderd door een van de clubleden
in prachtige brokaatachtige kleuren. Heel wat schilderijen van
clubleden werden geveild in de foyer.
Verrassend was ook het optreden in de grote toneelzaal van de
nieuwe Jazz-dansgroep. Perfect synchroon en expressief waren
hun pasjes en bewegingen. Ze dansten vol overgave. Ze
vervolgden met een twist (‘Let’s do the twist again’). Vanuit het
publiek kwamen vijf vrouwen spontaan meedansen.
De stemming kwam er echt helemaal in met ZangGroep
Bestleuk, toen iedereen vanaf de tribune uit volle borst meezong
met de bekende liedjes van toen. Al met al was het een
Plezierige, Verrassende, Gezellige en Enerverende middag –
waarop ook nog aardig wat mensen zich hebben opgegeven als
nieuw lid van hun favoriete club.
Wie meer wil weten van wat allemaal door PVGE Best wordt
georganiseerd, of zelfs lid wil worden van een van de clubs,
bezoek onze website www.pvge.nl/best onder de tabs
Activiteiten of Clubs, of  06 5063 8128.

Eindhoven

mijnstadjes Broken Hill en Silverton in ‘the Outback’.
We reizen door South Australia, naar Flinders Ranges Nationaal
Park, vliegen er overheen, zien authentieke Aboriginal rotskunst
in ruige rotsachtige natuur en vele soorten kangoeroes.
Dan volgen we de Zuidelijke Oceaankust, 1200 km door de
boomloze Nullarbor Vlakte. We zien ontelbare kangoeroes,
gigantische vogels, prachtige bloemen, reptielen en… lachte
daar een walvis? We bereiken op deze tocht West Australia en
varen er langs de zuidkust, met hagelwitte stranden, azuren zee
en bijzondere dieren. Op bezoek in het ongerepte Stirling Range
Nat. Park zien we de zeldzame Australische eekhoorn en een
unieke flora.
Na vijf weken avontuur eindigt deze prachtreis in havenstad
Fremantle aan de Indische Oceaan. We ontmoeten kleurrijke
mensen en eindigen met maritieme historie.

Lezing: ‘Australië’

Lezing: Andalusië, een Moorse erfenis,
smeltkroes van culturen

Maandag 26 september om 14.00 uur
Aanmelden voor 19 september met het formulier in dit blad of
via www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij
binnenkomst.
Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalseweg 3 Eindhoven.
Informatie: Janny Vrijhof  040 262 4087
Inleiders: Greet en Dick van Toorn

Maandag 24 oktober 2022 om 14.00 uur
Aanmelden voor 16 oktober met het formulier in dit blad of via
www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij
binnenkomst.
Plaats: 'De Lievendaal', Lievendaalse weg 3 Eindhoven.
Informatie: Janny Vrijhof. 040 262 4087
Inleider: Frans Loos.

Op onze verre reizen hebben we heel wat meegemaakt en
interessante dingen gezien. U gaat deze middag mee op een
avontuurlijke camperreis dwars door Australië, van het
noordoosten naar het zuidwesten, een afstand van 15.000 km. U
maakt kennis met dit enorme land, de mensen, hun cultuur in
ontzaglijke ruimte en schitterende natuur.
De start is in Cairns, tropisch Queensland, met het Barrière Rif,
tropisch regenwoud en gouden stranden. Dan reizen we door
ruig binnenland met vogels en bloemen naar Brisbane en de
prachtige 'Gold Coast'. Daar vinden we interessante Aboriginal
cultuur.
Via de mysterieuze Blue Mountains van New South Wales reizen
we naar Sydney, met het Royal National Park en de ruige Pacific
Coast.
Dan westwaarts, door Victoria in voorjaarstooi, naar de

Andalusië is altijd een
geliefde regio geweest
voor veroveraars. In de
loop der eeuwen vonden
er invasies plaats van
Grieken, Carthagers en
Romeinen. Deze
volkeren stichtten hier
koloniën, zoals Sevilla en
Gades (Cadiz ). In het
begin van de 5de eeuw
drongen de Vandalen uit Noord Europa over de grenzen. Hun
naam vinden we nog steeds terug in Vandalitia, Al-(V)andaluz
( land van de Vandalen) Andalusië. De Vandalen moesten in de
6de eeuw hun macht afstaan aan de Westgoten (de Visigodos),
die ook weer afkomstig waren uit Noord-Europa.
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Cordoba werd in 756 de schitterende politieke en religieuze
hoofdstad van het Kalifaat, het werd het centrum van het Moorse
Spanje, een stad met veel invloed op het gebied van landbouw,
wetenschap en kunst.
Overal in
Andalusië ontstond
een zeer
bijzondere cultuur
met schitterende
gebouwen en
prachtige tuinen.
Lange tijd leefde
men hier in
harmonie naast en
met elkaar, christenen en joden werden door de islamieten ook
wel de mensen van het boek genoemd. Wel zouden tolerantie en
vervolging elkaar gedurende de islamitische heerschappij
afwisselen. Deze periode van macht en aanzien duurde tot het
jaar 1031 .
Toen zette het verval in, want het gebied werd verdeeld in drie
kleine afzonderlijke Moorse rijken, Sevilla, Cordoba en Jaén.
Deze koninkrijkjes zouden o.a. door koning Ferdinand III (12331250) van Castilië tijdens de reconquista (herovering van het
Iberisch Schiereiland) worden veroverd. Granada bleef het
laatste islamitische bastion tot ook deze stad in 1492 door de
Katholieke koningen veroverd werd.
Na bijna 800 jaar verdween de Moorse macht. Duizenden
ontwikkelde en vredelievende bewoners zouden toen door de
onverdraagzaamheid van de Christenen naar Noord-Afrika
verdreven worden.
Een mooie lezing welke het ontstaan van het huidige ZuidSpanje in woord en beeld laat zien.

Op Restaurant

•

Donderdag 6 oktober, aanmelden voor 8 september:
Japans restaurant IKIGAI, voorheen Avant Garde, 4 de
etage Philips Stadion. Een 5-gangen diner met amuse
voor € 38.50 exclusief drankjes, wel klasse! Klaar
gemaakt door eigen chef-koks. Vlees en vis, alles zeer
uitgebreid en gaar. Alles kunt u opzoeken op de site:
ikigai-eindhoven.nl.

•

Donderdag 3 november, aanmelden voor 27 oktober:
Novité, Kanaaldijk 1a Son en Breugel. 3-gangen menu
€ 32,50. Nieuw klasse restaurant aan het water pal voor
de brug rechts, waar we vorig jaar ook waren, geweldig!
Parkeren op de groenstrook langs het kanaal.

Aanvang
Voor alle diners is dit 18.30 uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig
te zijn. Het team is er al een uur van tevoren om u welkom te
heten.
Aanmelden
Via www.pvge.nl/eindhoven/activiteiten of met het formulier in
de Schouw. U krijgt altijd een bericht.
Afmelden één week van tevoren
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.
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Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Excursie wijngaard ZandBerg, Bergeijk
Vrijdag 16 september 2022, aanvang 13.30 uur
Deze excursie stond al
vermeld in de Schouw van
juli. Abusievelijk was de
verkeerde dag/datum
vermeld.
Toegang: € 10 voor leden
PVGE GM-HL, € 15 voor niet
leden (inclusief flesje wijn om
thuis na te genieten) te
betalen aan PVGE
organisatie bij entree.
Aanmelden: Max van
Hofweegen:
MaxvHofweegen@Gmail.com
of  040 226 3334. Er is
plaats voor 30 personen.
Locatie: in Bergeijk vanaf de
Meester Pankenstraat de Riethovensedijk inrijden. Na ongeveer
200 meter is de bekende Ploegfabriek rechts. Na nog eens 200
meter zandpad links in en totaal 300 meter verder ligt de
wijngaard voor u. Er zijn vijf parkeerplaatsen bij de wijngaard,
langs het pad ervoor meer mogelijk, ee worden aanwijzingen
gegeven.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Schouw van juli.

Bezoek aan Groendomein ’t Wasven

soorten bos,
vlinderweiden. Het was
een complete
verrassing voor
menigeen, vooral als je
de omgeving kende
maar niet in de gaten
had wat hier gaande is.
Terug bij het
hoofdgebouw kon nog
worden nagepraat: men
was het eens: een
zinvolle middag over
een verrassend stukje
Eindhoven.

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Muziektalent in De Hofnar
Donderdag 15 december om 14.00 uur
Plaats: Theater De Hofnar, De Hofnar 10, 5554DA Valkenswaard
Een sprankelend kamerconcert! Twee jonge veelbelovende
talenten, Rachel Daniels en Rosanna Tait spelen, samen met
Frans van Tuijl, pianotrio’s van Ludwig van Beethoven, Felix
Mendelssohn Bartholdy en werk van Fritz Kreisler.
Voor meer informatie ga naar www.pvge.nl/aalst-waalre/
kunstcultuur
Aanmelden, uiterlijk 30 september: k-en-c@pvge-awv.nl, of
 040 – 201 09 80

Het Wasven is een stukje puur natuur in Eindhoven, liefst 5 ha
groot, vlak bij de Berenkuil en het Lorentz-Casimir lyceum.
Ingeklemd tussen de spoorlijn, de Eisenhouwerlaan en ’t Hofke.
Het wordt met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers op een
unieke manier beheerd. Met focus op een duurzame, groene
toekomst.

Kosten: € 25. Betalen nadat u bericht van inschrijving hebt
ontvangen.
Rekeningnummer: NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE afd.
AWV KenC, onder vermelding van ‘Concert 2022’.

We hebben het met onze PVGE bezocht. De belangstelling voor
deze excursie was zo groot dat we met ’t Wasven besloten om er
twee excursies van te maken: 17 juni en 15 juli. We werden
gastvrij ontvangen met koffie/thee en een gebakje(uit eigen
bakkerij).
Hierna kregen we een uiteenzetting over ’t Wasven, hoe het is
ontstaan in 1998 vanuit een actiegroep. En hoe er nu zaken
zoals ecologisch landschapsbeheer, een tuinderij en zorg wordt
gecombineerd.
Onze gids nam ons mee op een rondleiding, door het
Beukenlaantje (waar alles destijds begon), door allerhande
Terug naar inhoudsopgave
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Een dagje er op uit, DAF en Philips Museum
We zijn langzamerhand in de nazomer aangeland en zocht u iets voor een dagje uit dan is een bezoek aan een museum misschien
een optie. Dicht bij huis hebben we dan het DAF en het Philipsmuseum, beide terugkijkend naar een voor ons nostalgisch verleden.
Het DAF Museum
Zowel met regen als met warm weer, in het DAF Museum is het
altijd droog en koel!
Op de plek waar Huub en Wim van Doorne in 1928 zijn begonnen,
staat nu een modern museum met 7000 m² tentoonstellingsoppervlakte. De eerste constructiewerkplaats is nog in tact en in een
tijdlijn loopt u zo
door de mobiele
geschiedenis
van DAF met zijn
aanhangwagens,
vrachtauto’s,
autobussen,
legervoertuigen,
personenauto’s,
prototypes,
motoren en
allerlei memorabilia. Uniek zijn de vele patenten die Van Doorne op
zijn naam heeft geschreven.

Het Philips Museum
Op de Emmasingel tegenover de Witte Dame in het fabriekje
waar Gerard Philips in 1891 zijn eerste gloeilampen maakte, is
het Philips Museum gevestigd. Er wordt ingegaan op de rol die
Philips heeft gespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen door
innovatieve technologieën. Eerst met elektrisch licht, later bij
radio, televisie en de komst van het digitale tijdperk. Het is niet
alleen terugkijken maar ook wordt er vooruit gekeken naar
nieuwe ontwikkelingen, vooral op het gebied van de
gezondheidszorg.
Er worden rondleidingen en workshops verzorgd en er wordt
gebruik gemaakt van interactieve hulpmiddelen.
Voor meer informatie ga naar www.philips-museum.com
Op vertoon van uw PVGE ledenpas krijgt u 50% korting op het
toegangsbewijs.

1. Wist u dat de DAF 600 tijdens zijn introductie op de AutoRAI
van 1958 de allereerste in serie gebouwde kleine
automatische personenauto ter wereld was?
2. Wist u dat de befaamde Variomatic zoals die in de DAF 600
zit door Hub van Doorne en zijn team is doorontwikkeld tot
wat nu CVT heet (Continue Variabele Transmissie) en dat
de 60 miljoenste CVT inmiddels is gebouwd?’
3. Wist u dat het DAF Museum een educatieprogramma heeft
ontwikkeld en daarmee onder de naam ‘Trucknasium’
samenwerkt met tientallen scholen?
4. Wist u dat het DAF Museum gerund wordt door meer dan
165 vrijwilligers? Zij verwelkomen u graag met de bekende
Brabantse gastvrijheid.
Voor meer informatie zoals entree en openingstijden:
www.dafmuseum.nl.
Foto: foto: Norbert van Onna, Architectuurfotografie
Koninklijke Philips

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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Inschrijfformulier ‘Op Restaurant’
Naam:

...................................................................... Lidnummer: ................................................................

Naam:

...................................................................... Lidnummer: ................................................................

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

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

Introducé, naam:

...................................................................... N.B: Introducé(e) die geen lid is van de PVGE kan slechts

Adres:

...................................................................... een keer deelnemen.

Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant'
O

Donderdag 6 oktober, IKIGAI (was Avant Garde), PSV-stadion, aanmelden voor 8 september

O

Donderdag 3 november, Novité, Son en Breugel, aanmelden voor 27 oktober

Dit formulier voor uiterlijke aanmelddatum opsturen naar Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inschrijfformulier lezing over Australië
Maandag 26 september 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 19 september naar de Evenementencommissie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SVP alles duidelijk leesbaar invullen—vooral ook uw e-mailadres! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inschrijfformulier lezing over Andalusië
Maandag 24 oktober 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 16 oktober opsturen naar de Evenementencommissie Eindhoven, Emilie Wertheimlaan 4, 5626 GN Eindhoven.

Terug naar inhoudsopgave
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Clubs PVGE
Eindhoven

Kampeerclub 'de Trekvogels'
Begin maart 2022 werd tijdens
de koffieochtend het kampeerseizoen geopend met een paar
filmpjes van de vorige jaren.
We hadden er weer zin in en
hoopten dit jaar niet gehinderd
te worden door Corona
maatregelen.
23 april ging de eerste kampeerweek van start op camping
'Nieuw Beekdal' te Otterlo. Er was een goede opkomst. Het was
druk op de camping want de voorjaarsvakantie was ook
begonnen, maar iedereen vond een plaatsje. De weergoden
waren ons goed gezind en we genoten van fietstochten en
wandelingen in de omgeving. De liefhebbers gingen een avond
op stap met de boswachter, die ons wees op het leefgebied van
de zwijnen en reeën. Natuurlijk waren de happy hours ook weer
erg gezellig.
14 mei de tweede kampeerweek ging naar camping 'Roland' te
Afferden, een mooi gelegen goed uitgeruste
camping. Het is een prachtige omgeving om
te wandelen en het weer was prima, op de
laatste twee dagen na. We werden toen
overvallen door een heftige onweersbui met
felle windstoten. Helaas kwam niet iedereen
hier zonder kleerscheuren van af, maar met
vereende krachten werd alles zo goed
mogelijk hersteld en opgeruimd. Om 5.00
uur zaten we toch weer buiten bij elkaar
tijdens het happy hour. De volgende dag
werd er een 'supercell' verwacht. Iedereen was op het ergste
voorbereid, luifels werden weggedraaid losse spullen ingepakt,
maar toen kwam er alleen een flinke regenbui. De week werd
afgesloten met een heerlijke maaltijd in het campingrestaurant.
11 juni konden we dan eindelijk naar camping 'Chènefleur' te
Tintigny in België. Corona had al twee keer 'roet in het eten
gegooid'. Het is een mooie camping aan de rivier de Semois. We
maakten mooie wandelingen onder leiding van Jan en anderen
maakten per auto uitstapjes in de omgeving.
Vanuit Tintigny ging de tocht naar camping 'du Barrage' te
Rosport. Het is een populaire camping vanwege de mooie ligging
aan de rivier de Sûre. We stonden in een gezellig straatje bij
elkaar. Het was warm weer dus er werd gezwommen in de rivier
of in het zwembad. Wandelliefhebbers trokken er op uit, anderen
gingen met de auto op pad. Donderdag werd er een barbecue
georganiseerd twee mensen deden de boodschappen en
maakten salades. ’s Avonds werd er door een paar mensen
vlees gebakken. De tafels werden in een lange rij aan elkaar
gezet. Het was erg gezellig!
Zaterdag 25 juni keerde iedereen naar huis of naar een volgende
bestemming, het waren erg gezellige weken, We hebben nog
een kampeerweek in september in het vooruitzicht.
Mocht iemand denken, dat ziet er gezellig uit, er is nog plaats voor
nieuwe leden. Info: mordinebrans@gmail.com. 06 53 39 77 25.
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PCC Clubnieuws
Niemand denkt er graag aan, maar ook in vakantietijd kan het
best weleens gebeuren dat onze laptop, smartphone of tablet
niet wil doen wat anders wel lukt.
Ondersteuning voor onze PCC-leden staat nu – aan het eind van
het voorseizoen 2022 – even klaar in een andere dan de net weer
gewende fysieke vorm. Immers, veel van de HCC-vrijwilligers
waarop we steunen, genieten nu ook van een welverdiende
vakantie. In augustus loopt op diverse plaatsen wel de digitale
hulpverlening door. Kijk voor de klaar staande telefonische
helpdesk op de AGENDA van de website, in Nieuwsbrief
nummer 10 Kort Nieuws 2022 of onze speciale pagina.
Ledenpas
Om diverse redenen is (voorlopig) besloten je HCC ledenpas niet
te vernieuwen. Die blijft de komende tijd echter wel degelijk geldig.
Overal – dus zeker bij het legitimeren op onze bijeenkomsten
straks – krijg je meteen toegang tot alle fysieke activiteiten die
daar lopen. Wil je toch een nieuwe pas: graag aanmelden bij de
ledenadministratie. Dan wordt daarop als geldigheid
aangegeven: 'tot beëindiging lidmaatschap'. Intussen zoeken
we de voor-/nadelen uit om ook daarmee digitaal te gaan.
Korting voor 50PlusBeurs
Vanzelfsprekend mag je als HCC – een van grootste in
Nederland opererende computerclubs – niet ontbreken op het
Jaarbeurs in Utrecht bij de daar georganiseerde activiteiten.
Reden om voor onze PCC leden door middel van deze link
toegang – minstens financieel – nog aantrekkelijker te maken:
https://www.hcc.nl/kennis/5331-naar-de-50plusbeurs-metkorting-via-hcc
Wat ons betreft zien we jullie allemaal aan onze balie verschijnen.
Op z’n minst om de opgestelde computergerelateerde techniek
te bewonderen en uitgelegd te krijgen door onze deskundigen,
of het nu soft- of hardware betreft. En dat van Android over
Apple gebonden apparatuur en toepassingen, over een nog
jonge hobby als 3D Printen, wat brengt je een Drone, de ins en
outs van Flight Simulation, tot antwoord op je vragen en een
probleemoplossing ter plaatse.
Zoek ons eens op in de Jaarbeurs, wedden dat het de moeite loon!
PCC Bestuur, Colette, Frans en Jan pcc@pvge-eindhoven.nl

Fotoclub 'De FotoSchouw'
expositie op 15 en 16 oktober 2022
In de Corona periode bestond de
PVGE-fotoclub 'De FotoSchouw'
veertig jaar, helaas door alle
beperkingen in stilte. Maar nu het weer
kan, vieren we deze mijlpaal in het
weekend van 15 en 16 oktober met
een bijzondere expositie. Thema van
de expositie is natuurlijk ‘40’ en
daaraan hebben de leden op creatieve
fotografische wijze invulling gegeven.

Terug naar inhoudsopgave

Naast de Themafoto’s ‘40’ zal ook het beste vrije werk van de clubleden
dat weekend te zien zijn. Bij het vrije werk kunnen bezoekers rekenen op
ruim 100 foto’s over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast worden
er ook weer twee series met audiovisuele presentaties getoond.
De drie onderdelen tezamen beloven een verrassende expositie
op hoog niveau waarvan je meerdere uren zult genieten en het is
daarom zeker de moeite waard om dit in je agenda te noteren.
Natuurlijk zijn op beide dagen ook de Fotoschouw-leden aanwezig
en geven indien gewenst alle nodige uitleg over hun creaties.
De expositie vindt plaats op zaterdag 15 (12.00 – 17.00 uur) en
zondag 16 oktober (12.00-16.00 uur) in gemeenschapshuis Genderdal,
Boccherinilaan 6 in Eindhoven. Gratis entree en gratis parkeren.
De FotoSchouw is een club van enthousiaste amateurfotografen van
50 jaar en ouder. De club werd ruim veertig jaar geleden opgericht
als onderdeel van de PVGE en is sindsdien uitgegroeid tot een zeer
actieve fotoclub met momenteel 30 leden (17 mannen en 13 vrouwen).
Leden met veel diversiteit aan kennis en kunde die op fotogebied een
zo hoog mogelijk niveau nastreven. De leden fotograferen met alle
mogelijke modellen camera’s, variërend van onder meer compact
camera's, camera’s in mobiele telefoons, systeemcamera's en
spiegelreflexcamera’s. Zij komen op dinsdagochtenden bij elkaar
in wijkcentrum ’t Slot of maken een foto-wandelingen of uitstapje.
De kwaliteit van de foto’s wordt vooral verkregen door de werkwijze
op de clubbijeenkomsten. Er wordt veel aandacht besteed aan fotoopdrachten en aan bespreking van zowel afgedrukte als digitale foto’s.
Ook technische vragen over camera’s en accessoires krijgen de
aandacht. Binnen de fotoclub is ook een audiovisuele groep actief
die zich bezighoudt met het maken van fotopresentaties. Verder
worden er lezingen georganiseerd. Bij alle activiteiten speelt ook
het sociale element een belangrijke rol.
Meer informatie via: www.fotoschouw.nl.
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Open dagen biljartclub 'De Doorschieters'
Op 25, 26 en 28 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
Biljartclub 'De Doorschieters',
onderdeel van de PVGE
Eindhoven, zoekt nieuwe
leden. Wij zijn een biljartclub
voor mensen boven de 50 jaar,
die als doel heeft om recreatief
te biljarten.
Wij spelen van maandag t/m
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur in Biljartcentrum 'La Carambole',
Oortlaan 156 te Veldhoven. Op maandag en donderdag kunnen
we alleen in de ochtend terecht tot 12.30 uur. Wij beschikken
over 4 biljarts en 1 matchtafel.
Er is een variabel aanbod. Zo is het mogelijk om op
dinsdagochtend deel te nemen aan een interne libre-competitie.
De speelsterkte ligt tussen de 1 en 3 gemiddeld. Op
woensdagmiddag kan er ook deelgenomen worden aan een 3bandencompetitie op twee matchtafels. Beide competities lopen
van september t/m april. Op de overige dagen is het 'vrij biljarten'
en kunt u spelen met clubleden die dan aanwezig zijn.
Op 25, 26 en 28 oktober hebben wij open dagen van 10.00 tot
17.00 uur. Kom op de open dagen vrijblijvend kijken om kennis te
maken en een partijtje te spelen.
Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen via
DeDoorschieters@gmail.com, of telefonisch met ons
secretariaat: 06 57 70 53 23
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Te warm in huis? Dit kun je doen
Het is inmiddels september en zijn de echte warme dagen
achter de rug? Zo niet dan kun je alsnog hiermee je voordeel doen.
• Zet ‘s ochtends meteen na het opstaan (als het nog koel is
buiten) alle ramen en deuren tegenover elkaar open. Houd
voor de rest van de dag de ramen en deuren zo veel
mogelijk dicht.
• Voor huizen met mechanische ventilatie: zet overdag de
ventilatieroosters aan de zonkant dicht en aan de
schaduwkant open. Zo komt er minder warme lucht in huis.
• Zet ventilatieroosters 's nachts open of ramen op een kier in
ruimtes waar inbrekers niet bij kunnen komen.
• Houd eventuele gordijnen overdag dicht. Hiermee blokkeer
je vooral licht en geen warmte. Het effect is daardoor
minder dan bij gebruik van buitenzonwering.

• Zet lampen, stofzuigers, televisies, ovens en laptops als het
kan uit. Deze kunnen flink wat warmte afgeven.
• Droog de was niet in de droger, maar op een wasrek, en als
het mogelijk is: liever buiten.
• Zet 's nachts een ventilator op de hoogste stand in de
deuropening tussen de slaapkamer en de gang of voor het
raam. De ventilator blaast de warme lucht de kamer uit.
• Zet een aantal flessen met bevroren water voor de
ventilator. Hierdoor is de lucht die de ventilator verspreidt
koeler.
• Gebruik 's nachts een fles bevroren water of een
koelelement als omgekeerde kruik in bed.
Bron: nieuwsbrief 15 van Vereniging Eigen Huis

De nieuwe website, ga eens op bezoek!
De nieuwe website is nu alweer enkele maanden in de lucht,
verfrissend en overzichtelijk. Heeft u al een bezoek gebracht en
vindt u dit ook of zijn er er toch dingen opgevallen die minder
duidelijk waren? Via een contact-pagina kunt u vragen stellen.
Dit hoeft niet per se over de website te gaan, het kan ook
betrekking hebben op andere onderwerpen.
Het Koepelbestuur gaat iedereen via de site op de hoogte
houden over zaken die voor ons en de PVGE van belang zijn,
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dus niet in de Schouw. Een voorbeeld zijn de notulen van de
laatste Verenigingsraadvergadering.
Als u geïnformeerd wilt blijven houdt dus in geregeld op de
website kijken. Wie geen internetaansluiting heeft wordt
mogelijk op de hoogte gehouden via de lokale PVGEnieuwsmedia.
Ga naar pvge.nl

Terug naar inhoudsopgave

Tips om te besparen op brandstofverbruik

•

•

Het zal geen enkele automobilist ontgaan zijn: nog nooit was
tanken zo duur als nu. De accijnsverlaging van 1 april 2022
temperde de prijzen tijdelijk, maar ondertussen worden er weer
hoogterecords verbroken. Maar gelukkig kan het goedkoper, ook
in deze tijden. Hierbij tips om brandstof te besparen.
Natuurlijk is het slim om zo goedkoop mogelijk te tanken, maar
je kunt ook proberen zo min mogelijk te rijden. Door de fiets te
pakken, te carpoolen of de te trein nemen kun je tientallen liters
per jaar besparen. Die keus heb je lang niet altijd: vaak is de
auto de enige optie. Probeer dan zo zuinig mogelijk te rijden. Dat
kan zo:
• Pas je rijstijl aan
Met ‘het nieuwe rijden’ (zoals ver vooruitkijken, vloeiende
rijstijl, anticiperen, snel opschakelen, remmende werking
motor gebruiken, motor niet stationair laten draaien) verbruik
je zo’n 10 tot 20 procent minder brandstof. Wees ook zuinig
met brandstofvreters zoals airco, stoel- en raamverwarming.
Besparing op jaarbasis (10.000 km per jaar/verbruik 1 op 15
en 15% minder brandstof): € 220.
• Bedwing je rechtervoet
De meeste auto’s hebben het laagste verbruik bij een
snelheid van tussen 60 en 80 km/u de hoogste versnelling.
Bij toenemende snelheid neemt het verbruik door de hogere
luchtweerstand snel toe. Voorbeeld: bij 130 km/u gebruik je
gemiddeld 1,3 liter méér per 100 kilometer dan bij 110 km/u.
Besparing op jaarbasis (5000 km lang 110 km/u i.p.v.
130 km/u): € 143.
• Weg met bagage en dragers
Géén overtollige bagage, ballast of accessoires mee. Ruim
de kofferbak op en verwijder dakkoffer of fietsendrager als je
die niet nodig hebt. Voorbeeld: 100 kilo bagage zorgt voor
zo’n 0,6 liter extra per 100 kilometer.
Besparing op jaarbasis bij 10.000 kilometer rijden: € 132
(100 kg minder ballast) en € 440 (zonder dakkoffer).
• Check regelmatig je bandenspanning
Laat je banden niet te zacht worden. Uit Duits onderzoek
blijkt dat je met 0,8 bar (in plaats van de voorgeschreven
2 bar) 0,7 liter meer verbruikt per 100 kilometer.
Besparing op jaarbasis bij 10.000 kilometer rijden: € 156.
• Plan slimme routes
Vermijd rijden door een stad, maar neem liever een stuk
extra ringweg. Door telkens stoppen, wachten en optrekken
kost rijden flink wat meer brandstof dan rijden in hetzelfde
tempo. Bekijk vooraf op de ANWB Routeplanner niet wat de
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•

•

•

kortste, maar wat de snelste route is – liefst met zoveel
mogelijk snelweg.
Besparing op jaarbasis: sterk afhankelijk van het aantal
gereden kilometers en type routes, maar kan makkelijk
oplopen tot € 250 per jaar.
Combineer ritten
Heb je meerdere korte ritten op een dag, probeer die dan
achter elkaar te plannen. Een auto is na een kwartier op
temperatuur, dan rijd je dus pas op z’n zuinigst.
Volg je schakelindicator
Je rijdt veel zuiniger als je rond de 2000 toeren doorschakelt.
Eventueel vertelt een schakelindicator voor je in het
dashboard je wanneer je moet schakelen. Heb je een
automaat? Haal dan je voet iets van je gaspedaal zodat de
auto sneller doorschakelt.
Alles uitschakelen
Daar bedoelen we mee: airco, stoel-, achterruit- en
stuurverwarming. Die vragen veel van de motor. Houd de
ventilator op stand een of twee, dat verbruikt het minst
elektriciteit. Schijnt de zon volop en is je auto heet van
binnen, zet dan eerst je ramen open om de ergste hitte eruit
te laten. Daarna zet je pas de airco aan.
Auto uitrollen
Steven je af op een rotonde, kruispunt of rood verkeerslicht,
rem dan zo min mogelijk, maar laat je auto zover mogelijk
uitrollen.
Laatste suggesties
– Vermijd file: optrekken en remmen verbruikt meer
brandstof.
– Zet de auto niet in sportstand, maar in de eco- of normale
stand.
– Gebruik je start-stopsysteem, als je dat hebt.
– Pak vaker de (elektrische) fiets of het ov.

N.B. Bij de prijsvoorbeelden zijn we uitgegaan van de adviesprijs
van € 2,20 per liter benzine.
Bron: Nieuwsbrief ANWB van 15 juli
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Eindhoven zoals het vroeger was… (4)
Deze keer een foto van de Rechtestraat gezien vanaf de Demer.
Het moet een foto zijn van voor 1938 want de markante oude
glazentoren van V&D staat er nog niet op. Het deel van de
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Demer is niet herkenbaar. Dit komt omdat de getoonde
bebouwing in 1944 door een bombardement van de geallieerden
vernietigd is.
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Puzzel 35:
Figuren in jeugdboeken van toen
De oplossing van puzzel 34: BIJEN ZUIGEN
HONING UIT BLOEMEN EN ZOEMEN
DAARNA ALS DANK. De volledige
oplossing is te vinden op de website
www.pvge.nl/de Schouw.
Puzzel 34 heeft 154 goede inzendingen
opgeleverd. Prijswinnaar is deze keer mw.
Wilma Guichelaar-van Berkel uit Nuenen.
Gefeliciteerd! Het boek 'Jong van Geest' van
Jan Auke Walberg wordt u thuis gestuurd.
De oplossing van puzzel 35 opsturen voor
dinsdag 4 oktober naar puzzel@pvge.nl of
naar PVGE secretariaat, Primulalaan 46,
5582 GL, Waalre. Vergeet niet uw naam,
adres en lidnummer te vermelden.

6.
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
21.

Oplossing

Horizontaal
1.
9.
10.
11,
17.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
31.
32,
36.
37.
40.
41.
43.
45.
47.
48.
49.
51.

Boek over een strijder in het Wilde Westen
Meest voorkomende letter in Ned. teksten
Schooltype van vroeger
Strik in een stuk koord
…… de Poeh, een beer die kan praten
Dat gaat de verkeerde kant op
Hij/zij maakt je beter, althans probeert het
‘Alles’ als voorvoegsel, bijv. in …..voor,
…..versum en …..potent
Jongensnaam, ook van veel pausen
Elke ….hoorn is dol op nootjes
Politie die vaak moet uitrukken (afk.)
Heer van stand met voornaam Ollie
Dit stond vroeger vaak onder je bed
Mooie Zwitserse stad aan een meer
Lief vrouwtje; ziet op naar de heer 27 hor.
Zegt men over een veter op 1 april
Krijg je ervan, als je er genoeg van hebt,
Agnus …., eerbiedig gezang in de r.k. mis
Als je iets niet weet, kun je het wel eens in
…. (op z’n Duits) horen donderen
Kopen bij de …. is sparen bij de koop.
Dit zit in een pen, printkop en/of potje
In de genoemde plaats
Congresgebouw in Amsterdam
Jongensboek: opperhoofd der Apachen
Ter plekke (afk.)
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
62.
64.
66.
67.
69.
70.
72.
76.
77.
80.
82.
83.
84.

Wees, hoofdpersoon in Alleen op de wereld
Voorleesboek over Tante …,
Vroegere Duitse munt (afk.)
Hoera, dit ben je elk jaar één dag
Wat je in één keer kunt opeten
Schrander wit kereltje bij 27. hor.
Dorp in het noordoosten van de Veluwe
Ongeveer de lengte van je arm
Het getal 1002 op z’n Romeins
Onzin, botweg gezegd
Meest voorkomende achternaam (Chinees)
Zing je alsmaar als je de tekst niet kent
Vol pus, klierig
Geeft aan hoeveel puur goud er in een
sieraad zit (afk.)
Boezemvriend van Sjimmie
...bal: verandert al zuigend steeds van kleur
Het getal honderd op z’n Romeins
Geliefde filmster ….. Hepburn
De …. tweeling, meisjesboek over Ellis en
Thelma

Verticaal
1.
2.
3.
4.
5.

Zo geven Engelsen de ochtenduren aan (afk.)
Stroefheid; niet glad
Mooiste pianostuk voor beginners: Fúr ……..
Zijn er nu nog maar weinig in een klooster
Sjors en ….., onafscheidelijke vrienden

Broer of vriendje van Sien
Hij staat boven alles
It’s … in the game!
Van u
…. Waggel, onnozele hals bij 27 hor.
Vlaamse Tijl hield iedereen voor de gek
Da’s ….; lijkt Overtoom wel!
Lichtgevend vriendje bij Willy Wortel
Engeland bij de EU? … !
Die …., waarvan er geen tweede is
Japans bordspel; uitroep bij de start van
een hardloopwedstrijd
27. …... en Bonestaak, nogal lompe stripfiguren
28. Het …..gat in de atmosfeer aan de Zuidpool
29. Dit hebben alle notarissen voor hun naam
33. Oppergod in Noordse mythologie
34. Legoblokjes worden gemaakt in ….marken
35. Jolige jongen die het liefst achterstevoren op
een varken zit
35a. Afnemende maan (afk.)
38. Dit zeg je als je een ezel bent
39. Jeugdboek over Rotterdamse straatjongen
42. Jongen met aapje op een schoolplaat
43. Indiase rok van soms wel 7 meter lang
44. Straatartiest, bekommert zich om 53 hor.
46. Kinderboek Tim en …, spelende broertjes
50. Ik heb geen geld meer, niks, ….pes.
52. Hinderen; iemand de …. afsnijden
57. Eeuwige bijbelse plek voor verdoemden
59. Boek over een kostschoolmeisje, dat ’s nachts
heimelijk feestjes hield op de slaapzaal
63. …., wat is-ie nu zonder Muk?
65. Datgene wat een mop of verhaal grappig
maakt, oftewel de pointe
67. Fameuze wielerronde door Italië
68. Hiermee ploegden de boeren het land
71. Tv-zender van de Duitse publieke omroep
73. Shakespeares question: ... be or not … be
74. Appelminnende partner van Adam
75. Muzieknoot
78. Vaak gegeven antwoord op een belangrijke
vraag in kerk of gemeentehuis
79. Afkorting voor senior
81. Hoge of lage stand van het water
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