Eindhoven Actueel Nieuws Flits - mei 2019
Geachte lezer,
Met een Nieuws Flits houden we u op de hoogte van actuele onderwerpen die voor u interessant
kunnen zijn. Deze keer komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•

Themabijeenkomst 'Bewegen als dagelijkse routine'
Avondje Theater (nieuwe datum voorstelling Ruud Bos)
Philips Pensioenfonds (Verkiezing Verantwoordingsorgaan)
Oproep: Petitie voor deelname aan pensioenonderhandelingen
Philipskoor op weg naar Rusland (concert 7 juni)

Themabijeenkomst 'Bewegen als dagelijkse routine'

Woensdag 15 mei 2019 van 10.00 tot 12.00 uur
In de nieuwsflits van 21 april hebben we u al attent gemaakt op de hierboven
genoemde themabijeenkomst. Mocht u interesse hebben dan bij deze het
verzoek u aan te melden bij OVO: info@ovoeindhoven.nl.

Avondje Theater

De voorstelling van Ruud Bos op 30 april – zie De Schouw van maart 2019
– is wegens ziekte van Ruud Bos niet doorgegaan. Er is een nieuwe
voorstelling gepland op 14 juni. Wie zich had aangemeld heeft hierover
een bericht ontvangen. Mocht u alsnog interesse hebben, dan kunt u zich
nog aanmelden via www.theaterspeelhuis.nl en gebruik maken van de
korting voor PVGE-leden.

Philips Pensioenfonds

Verkiezing Verantwoordingsorgaan
Wie bij het Philips Pensioenfonds is aangesloten heeft begin april een oproep
ontvangen om te stemmen voor het Verantwoordingsorgaan. Mogelijk heeft
u dit over het hoofd gezien. Mocht dat zo zijn dan willen we u hier nogmaals
op attent maken. U kunt kiezen uit kandidaten van de FPVG – waarbij u als
PVGE-lid bent aangesloten – of van het FNV. Tot uiterlijk 15 mei kunt u
nog stemmen via de website www.philipspensioenfonds.nl/VOverkiezingen.
U heeft hiervoor een unieke kiescode nodig. Deze staat vermeld op het blad
dat u ontvangen heeft.

Petitie voor deelname aan pensioenonderhandelingen

Doe mee aan deze petitie zodat er eindelijk eens naar ons geluisterd wordt!
Eerder deze week informeerden wij (NVOG) lid-organisaties
(o.a. PVGE) over de petitie "Niet korten, wel indexeren. Geen
pensioenakkoord zonder gepensioneerden" die wij samen met
KNVG zijn gestart. Al heel lang strijden wij ervoor om
rechtstreeks te kunnen deelnemen aan de onderhandelingen
over een nieuw pensioenstelsel.
Wij worden wel regelmatig uitgenodigd voor een gesprek met
minister Koolmees van SZW en tijdens die bijeenkomsten
luistert de minister wel naar ons, maar daarmee hebben wij geen invloed op wat aan de
onderhandelingstafel wordt besproken. Dat moet veranderen!

Dinsdag is een petitie gestart op www.mijnpensioenpetitie.nl waarmee wij zoveel mogelijk
handtekeningen willen verzamelen om die op 28 mei aan de vaste Tweede Kamer commissie van
SZW te kunnen aanbieden. Op die website staat uitgebreide informatie over de aanleiding en de
reden van onze petitie. U kunt de petitie tekenen t/m 27 mei a.s. Wanneer u onverhoopt met
bovenstaande link niet kunt inloggen op MijnPensioenPetitie.nl dan kunt u ook rechtstreeks naar
de petitie gaan met deze link: https://bit.ly/2W3Wab5.
De petitie wordt ondersteund door een radio-commercial, waarvan de eerste maandag 29 april
wordt uitgezonden. Hier bekijkt u het uitzendschema van de reclameboodschap.
Wij vragen onze lezers zoveel mogelijk middelen in te zetten om te helpen deze petitie tot een
succes te maken. Stuur deze nieuwsbrief daarom door aan familieleden, vrienden, kennissen en
collega's. Want ook voor hen die nog werken maar straks een goed pensioen willen hebben, is het
nodig dat de vertegenwoordigers van de huidige gepensioneerden nu daarover kunnen meepraten.
Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Bron: Nieuwsbrief 16 NVOG

Philipskoor op weg naar Rusland

Als voorbereiding op hun reis naar Rusland verzorgt het Philips' Philharmonisch Koor
een concert op vrijdag 7 juni om 19.30 uur in de Emmaüskerk in Eindhoven.
Het Philipskoor bereidt zich voor op een
koorreis naar Sint Petersburg en zal daar
begin augustus deelnemen aan het 17e
korenfestival 'The Singing World'. Het
festival wil de koorzang promoten en
topkoren van over de hele wereld elkaar
laten ontmoeten. Meer info:
en.singingworld.ru.
Tijdens dit festival zingt het koor liederen
van Wolf, Bartók, Duruflé en Fauré, naast
een Russisch festivallied. Om de
achterblijvers alvast deelgenoot te maken
van deze muziek worden deze werken ook
in Eindhoven in een concert ten gehore gebracht.
Het festivalprogramma wordt gecompleteerd met de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky.
Stravinsky, geboren onder de rook van Sint Petersburg, zette het boek Psalmen uit de bijbel op
muziek. Hij kreeg de vrije hand bij het componeren, alhoewel zijn uitgever graag 'liefst iets
populairs' wilde. Stravinsky vatte 'populair' echter niet op als passend bij de smaak van een groot
publiek. Hij maakte zelf wel uit wat hij schreef. Het resultaat is een bijzonder stuk voor koor en
orkest onder begeleiding van twee piano’s.
Het Philipskoor wordt op piano begeleid door Mark van Platen en Ben Martin Weijand en staat
onder leiding van dirigent Béni Csillag. De presentatie van de avond is in handen van Yvonne van
de Pol.
Het concert wordt gegeven in de Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven.
De toegang bedraagt € 10,00; kinderen t/m 18 jaar betalen € 5,00 en studenten (op vertoon van
studentenkaart) € 7,50. Tickets zijn verkrijgbaar via http://www.philipskoor.nl of aan de ingang
van de kerk.

