EindhovenActueel!
Vereniging voor senioren Eindhoven
Februari 2014

EA!-Nr.1

INHOUD
In deze EindhovenActueel! vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie

* Enkele overwegingen m.b.t. vrijwilligerswerk voor de afdeling Eindhoven

Algemene informatie

* Woord van de voorzitter
* De bereikbaarheid van de vereniging nu het hoofdsecretariaat is verhuisd
* Impressie van de ALV

Clubnieuws

* Open huis kampeerclub op 4 maart
* Tennisclub 'NogFit' gaat verhuizen
* Fotoclub houdt de jaarlijkse tentoonstelling
* Bridgeclub met info over het cursusprogramma

Evenementen

* Op Restaurant is maandelijks etentje op 6 februari begonnen
* Twee nieuwe lezingen: Andy Warhol (10 maart) en de Middeleeuwen (14 april)
* Herinnering aan 'Klassiek rond de lunch' in het AG op 16 februari

Welzijn, wonen, zorg

* Individuele ondersteuning is naast hulp bij belastingaangifte en advisering bij zorgvragen
ook mogelijk bij het op orde brengen van de administratie
* Informatie voor (potentiële) mantelzorgers

Ingezonden

* Infobijeenkomst in Tongelre op 10 februari in het kader van 'Zilveren Kracht'
* Aankondiging verkiezingsdebat op 13 maart van OVO
* De cyclus 'Begijnenhofgesprekken' met interessante thema's
* Een ontspannend verhaaltje over ons mooie Brabantse dialect
* Nostalgie n.a.v. 100 jaar NatLab
* Nog even dit: Er zijn nog kaartjes voor de Contactdag op 16 maart.

Door aanklikken van de blauwe hoofdstukken komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken
van (terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.

1

AGENDA
10-02-2014
16-02-2014
16-02-2014
04-03-2014
06-03-2014
10-03-2014
13-03-2014
16-03-2014
22/23-03-'14
03-04-2014
13-04-2013
14-04-2014

Zilveren Kracht bijeenkomst, De Toeloop (Tongelre)
Klassiek bij de lunch, Academisch Genootschap
Begijnenhofgesprekken, opkomst en neergang religieuze cultuur
Open huis Kampeerclub, Hurksestraat
Op Restaurant, Parkzicht
Lezing Andy Warhol, De Ronde
Politiek debat, Sint Annaklooster
Begijnenhofgesprekken, Matthäus versus Johannes Passion
Tentoonstelling FotoSchouw, 't Slot
Op Restaurant, Golden Garden
Begijnenhofgesprekken, De stilte peilen tot op God zelf
Lezing Middeleeuwen, De Ronde

19.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
18.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
18.00 uur
10.30 uur
14.00 uur

VAN DE REDACTIE
De eerste stappen in dit nieuwe jaar zijn weer gezet. Zo is de ALV in goede orde verlopen – een
impressie van deze vergadering vindt u in deze editie – en al snel vraagt de verkiezing voor de
gemeenteraad onze aandacht. Deze wordt steeds belangrijker nu een groter deel van de financiering
van de zorgverlening in handen van de gemeente komt. Heeft u uw keuze al gemaakt? Misschien is het
iets om op 13 maart naar een verkiezingsdebat te gaan dat door OVO wordt georganiseerd. Elders in
dit blad treft u hier meer informatie over.
De naweeën van het vertrek van de hoofdvereniging zijn nog niet voorbij. In het artikel 'Hart van de
vereniging' gaan we daar verder op in.
Het kwam ook al op de ALV van 30 januari tot uiting, in feite zitten we als afdeling Eindhoven met een
groot probleem. We hebben dan wel veruit de meeste leden, vergeleken met de andere afdelingen,
maar door vacatures kunnen we niet altijd bieden wat van een vereniging als de onze verwacht mag
worden. Daarom een dringende oproep – vooral aan de twijfelaars, want nee, ze staan niet met bosjes
aan de deur, om eens contact op te nemen met onze voorzitter, 040-2550743 of e-mail wimgerriekemps@hetnet.nl, als u actief meer zou willen betekenen voor onze vereniging.
Op het gebied van Public Relations hebben we dringend behoefte aan iemand die onze website bij gaat
houden. Een eerdere oproep heeft niet tot een resultaat geleid. Voor deze vacature kunt u het beste
contact opnemen met Wim Sauerwald: 040-2521429 of wim.sauerwald@gmail.com. U inzetten als
vrijwilliger brengt uiteraard verplichtingen met zich mee, maar leidt ook tot meer sociale contacten en
geeft ook een zekere voldoening. Beide de moeite waard om eens over na te denken.
In deze EA! ook weer de bekende rubrieken met o.a. een artikel over mantelzorgondersteuning. In
deze tijd waarin we meer voor ons zelf moeten gaan zorgen, goed om eens door te lezen.
We wensen u veel lees plezier!
De redactie (terug)
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ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter
De algemene ledenvergadering ligt weer achter ons en elders in deze EA! kunt u
hierover lezen. Als bestuur zijn we volop bezig het verblijf op de Hurksestraat
te continueren met nadrukkelijk meer zelfwerkzaamheid als wij gewend
waren. Als we de onderlinge, goede verstandhouding tussen de binnenclubs
weten te behouden, moet dit lukken.
Onlangs nam ik kennis van de succesvolle breiclubs elders in Nederland. Dat
riep de vraag op of wij als PVGE ook nieuwe activiteiten moeten bedenken om
onze leden met elkaar in contact te brengen. U mag deze zinsnede dan ook
beschouwen als een uitnodiging hierover mee te denken.
Verder zijn we bezig met het invoeren van een compleet nieuw
ledenadministratiesysteem
(leaweb). Dit biedt ons straks veel mogelijkheden om de communicatie te vergemakkelijken via de
digitale snelweg. Het wordt dus steeds belangrijker dat we de e-mailadressen van onze leden in ons
systeem hebben (nu denken wij ongeveer 50% van onze leden te kunnen bereiken). Voor de besturen
van onze clubs zal het nieuwe systeem ook even wennen zijn.
Vanuit het bestuur hebben we weer diverse ledenvergaderingen van de clubs mogen bezoeken. Steeds
valt het daarbij op dat gemotiveerde enthousiaste leden samen invulling geven aan een activiteit. Bij
dezen dan ook een oproep aan al onze leden die niet deelnemen aan een van de vele eigen
clubactiviteiten om zich nog eens de vraag stellen of om eraan deel te nemen het leven niet een stuk
leuker kan maken en in ieder geval eenzaamheidsrisico’s aanzienlijk zal verkleinen.
Tot slot spreek ik graag de hoop uit dat 2014 ons weer een goed verenigingsjaar bezorgt.
Wim Kemps
(terug)

Hart van de vereniging
Regelmatige bezoekers onder onze leden hebben in de ondertussen al weer achter ons liggende
maand januari – wat gaat de tijd toch verschrikkelijk snel hè? – ongetwijfeld op de Hurk iets gemerkt
van de PVGE-verhuisperikelen.
Duidelijk is dat de afdeling Eindhoven van de PVGE nu echt op eigen benen staat, ook al is het adres
hetzelfde gebleven.
Hurksestraat 42-20 is immers de fysieke locatie waar het merendeel van de PVGE binnenclubs
(overdag tussen 10.00 en 14.00 uur) en bijvoorbeeld uw bestuur en de redactie van
‘EindhovenActueel!’ nog steeds hun thuisbasis hebben. Door de levendige clubactiviteiten blijft de
toegang tot de verenigingsruimte grotendeels gelijk.
Bent u in de buurt loop dan gerust even de centrale leesruimte binnen op de eerste verdieping rechts,
om even lekker te zitten of ook om rustig een kop koffie te drinken.
Het postadres van de afdeling Eindhoven is nog steeds Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven. Wat
bereikbaarheid betreft kunt u , zolang we nog geen nieuwe secretaris hebben, contact opnemen met
Janny Vrijhof, 040-2624087 of jannyvrijhof@hetnet.nl.
Er wordt aan gewerkt om doordeweek op vaste tijden bekende personen – mogelijk uit de Receptie groep – aanwezig te laten zijn, ook om het hart van onze Eindhovense afdeling kloppend te houden.
Zodra daar verder nieuws over te melden is laten wij van EA! dat u weten!
(terug)
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Waarover spraken zij
Impressie ALV van 30 januari
Op donderdag 30 januari verwelkomde de voorzitter Wim Kemps een zestigtal geïnteresseerde leden
van de afdeling Eindhoven in een zaal in “De Ronde” op de Algemene Ledenvergadering. Gezien het
grote aantal leden dat onze afdeling telt, was het aantal aanwezigen aan de magere kant.
Desalniettemin werd het een goede vergadering.
In zijn welkomstwoord richtte hij zich in het bijzonder tot Henk van Oost die ondanks zijn zwakke
gezondheid toch aanwezig was. Ook Caspar Rosenbaum, voorzitter van het hoofdbestuur en
ingezetene van Eindhoven en dus lid van onze afdeling, heette hij van harte welkom.
Tot de voorzitter van de Heemkundestudiekring Kempenland richtte hij zich met de vraag wanneer de
toetreding van de studiekring tot de gelederen van de PVGE zijn beslag zou krijgen. Peter Toben
antwoordde dat op de vergadering van 27 februari daarover beslist zal worden.
Het initiatief van Rita Stuijt (Op Restaurant) betrok hij in zijn inleiding. Dit plan slaat aan en de
initiatiefneemster mag zich verheugen in een groeiend aantal deelnemers. Als je op een diner ca. 100
leden trekt, kun je van een succes spreken.
De “Hurksestraat”. Deze locatie is inmiddels door het hoofdbestuur en het secretariaat verlaten (ze
zijn verhuisd naar de Kastanjelaan), maar is voor onze afdeling behouden. Met toestemming van de
eigenaar Goevaers mogen wij in het pand blijven zitten zonder huur te betalen, maar de variabele
kosten zijn voor rekening van de afdeling. Het bestuur heeft met de besturen van de binnenclubs
consensus bereikt over verdeling van deze kosten. De contributies van de diverse clubs zullen dus
aangepast worden.
De voorzitter benadrukte het belang van het e-mailadres van onze leden. Hij dacht dat 50% ervan
bekend is bij de ledenadministratie. Dit betekent echter wel dat de andere helft of geen e-mailadres
heeft of het niet opgegeven heeft. Deze leden missen dan uiteraard belangrijke informatie. Dus als u
uw e-mailadres nog niet doorgegeven heeft, aarzel niet en doe het meteen, want we willen naar de
100%.
Na de inleiding werd het verslag van de A.L.V. van 2013 goedgekeurd met dank aan de notulist.
Vervolgens kwamen de bevindingen van de verenigingsraadleden aan de orde. De verenigingsraad is
het hoogste bestuurscollege van de vereniging. De leden ervan worden benoemd door de diverse
afdelingen. Dit college benoemt het hoofdbestuur, stelt de begroting vast, alsook het financieel
jaarverslag en stelt vast en beoordeelt het beleids- en werkplan. Wil van Vroonhoven deed verslag van
de vele activiteiten op diverse gebieden. Hij sprak over het project ”Zorgenlooshuis” provinciale en
gemeentelijke subsidies, de nieuwe ledenadministratie (LEA) en vele andere zaken.
Bij agendapunt 6 kwam de vice-penningmeester, Wim Sauerwald, aan het woord. Aan de hand van
sheets legde hij de vergadering uit waar de afwijkingen zaten en wat de reden daarvan was. Hij kweet
zich bijzonder goed van zijn taak, alleen als er een kritische vraag uit de zaal kwam, werd het wat
moeilijker. Duidelijk was, dat de afdeling niet zonder een bekwame penningmeester kan.
Het verslag van de kascommissie leverde geen probleem op m.a.w. de kas etc. werd in orde bevonden.
De samenstelling van het bestuur: Janny Vrijhof treedt af, maar is herkiesbaar en blijft dan ook in
functie. Henk van Oost treedt om gezondheidsredenen af. De voorzitter schetste hem als een
voortreffelijke penningmeester. Als lid van de door hem opgerichte HUBA heeft hij tal van leden
geholpen bij het invullen van het biljet Inkomstenbelasting. Omwille van de vele verdiensten die Henk
voor de PVGE afd. Eindhoven heeft gehad, benoemt de voorzitter hem met instemming van de
vergadering tot LID VAN VERDIENSTE. Hij overhandigde Henk de daarbij behorende oorkonde en een
attentie in couvert, en zijn echtgenote bood hij een prachtig boeket aan. In zijn dankwoord verwees
Henk naar het vertrouwen dat de vereniging in hem gehad heeft. Hij heeft vele hoogte- en
dieptepunten gekend, maar terug kijkend op die tijd waren het toch mooie jaren. Als zijn opvolger
treedt nu aan Piet Jorissen, die als zodanig door de vergadering wordt benoemd. Hem wordt alle
succes toegewenst. Blijft nog het probleem van de secretarisfunctie. Nog steeds is daar geen kandidaat
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voor gevonden. Als tijdelijke oplossing treedt Ingrid Lohuis aan tot zij weer een reguliere baan heeft.
De ledenadministratie is in handen van Marij Geene.
Het bestuur is voornemens een ledenwerfactie op touw te zetten, aangezien het van mening is dat er
vers bloed in onze gelederen moet komen. Gedacht wordt aan jong-gepensioneerden. Dit is in het
belang van de afdeling en van de clubs die erin verbonden zijn, want de vergrijzing schrijdt elk jaar
verder. Hoe? Daar moet nog flink over gebrainstormd worden.
Geschat wordt dat zo’n 1300-1400 leden niet in een of ander clubverband actief zijn. Misschien moet
er een grotere variëteit van clubs komen. Wat te denken van een breiclub voor vrouwen èn mannen.
Serieus? Leden die een goed idee hebben om de participatie van leden te bevorderen, moeten dat
zeker kenbaar maken en eventueel zelf het voortouw nemen.
Tot reservelid voor de Kascommissie wordt Wil van Vroonhoven benoemd.
Toen was er pauze met een consumptie, waarna de absurdist Berry Knapen ons een dik half uur
kostelijk vermaakte met een conference over konijnen, die hij na zijn pensionering zou zijn gaan
fokken. En dat is zo te horen een heel interessante en boeiende bezigheid.
Hierna was er nog tijd voor gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
L.B.
(terug)

CLUBNIEUWS

Kampeerclub “de Trekvogels”
Op maandag 4 maart bent u van harte welkom op de foto/film-presentatie in ons verenigingsgebouw
aan de Hurksestraat 42-20.
De deur staat vanaf 10.00 uur
voor iedereen open!
Onder het genot van een kopje
koffie of thee kijken we naar de
beelden van de activiteiten in
het afgelopen jaar.

EEN UITSTEKENDE GELEGENHEID OM MET ONZE KAMPEERCLUB KENNIS TE MAKEN EN ZICH
EVENTUEEL BIJ ONS AAN TE SLUITEN!
Voor meer informatie, waaronder het programma 2014, wordt verwezen naar de website www.pvgeeindhoven.nl onder 'Activiteiten en clubs/kamperen'. De contributie bedraagt € 12,00 per jaar.
(terug)
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NogFit gaat verhuizen naar de TU/e campus
Vanaf 1 april 2014 gaat Tennisclub Nogfit, onderdeel van PVGE, verhuizen naar het sportcomplex van
TU/e. Het fantastisch gelegen sportpark in hartje Eindhoven beschikt over zeer goed onderhouden
kunstgrasvelden.
In de maanden april t/m september wordt er lekker getennist door een enthousiaste en sportieve
groep liefhebbers; in principe in dubbelspel.
Jaarlijks wordt een competitie georganiseerd waarbij twee speelsterktes worden gehanteerd. Met
afwezigheid, vanwege vakantie en dergelijke, wordt flexibel omgegaan.
Tweemaal per jaar, verspreid over 2 weken, wordt een toernooi georganiseerd met minimaal 4
wedstrijden per speler. Het voorjaarstoernooi is als eerbetoon vernoemd naar Irma Meis, een van de
grondleggers, circa 22 jaar geleden, van NogFit.
Elke doordeweekse morgen, behalve op donderdag, kan vanaf half negen tot twaalf uur naar
hartenlust worden getennist, daarna kan, onder het genot van een lekker bakkie, nog gezellig worden
nagekletst.
Iets voor u?
Nieuwe leden zijn van harte welkom; voor de prijs hoeft u het niet te laten. De contributie bedraagt
slechts € 45 (naast het lidmaatschap van PVGE). Hiervoor kunt u de hele zomer tennissen wanneer u
maar wilt.
Neem contact op met:
Marij Jansen, secretaris, 040 2419980 christ.marij@kpnplanet.nl
Noel van Stiphout, penningmeester, 040 2452956 noel@on.nl
(terug)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Bridgeclub 'Het Schouwspel'
Omdat onze Algemene Ledenvergadering op 12 februari wordt gehouden (en dat is na de uiterste
inleverdatum van de kopij) kunnen wij u daar pas in het volgende nummer over berichten.
Drives
In verband met de hogere kosten voor huisvesting organiseren wij dit jaar maar één drive, namelijk de
najaarsdrive op zaterdag 15 november in Hotel Van der Valk Eindhoven.
Opleiding
In januari werd gestart met een Ruiten-Hartencursus van 12 lessen. Hiervoor schreven 22 deelnemers
in.
Ook vanaf januari loopt er weer een huiswerkcursus van 16 lessen, voornamelijk bedoeld voor
Klaveren- en Ruitencursisten. Het doel van deze cursus is om de praktijk van het spelen wat meer te
oefenen. Deze groep telt 10 deelnemers.
De Harten-B-cursus van 10 lessen wordt bezocht door 9 cursisten. Deze cursus is een vervolg op de
Harten-A-cursus van eind 2013.
Half januari starten wij een 'B-lijn' op dinsdag, bedoeld voor mensen die minimaal twee cursussen
hebben gevolgd en nu willen ervaren, hoe het is om in een bridgeclub te spelen. Er gaven zich 15
enthousiaste mensen op voor deze groep. Zij worden begeleid door een groepje ervaren bridgers.
In het volgende nummer van de 'Schouw' zullen wij u berichten over de nieuwe serie cursussen die in
september 2014 beginnen.
De middagclubs floreren over het algemeen goed. Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken op alle
middagen, behalve op maandag.
Wilt u eens komen kennismaken met onze bridgeclub, dan kunt u vrijblijvend een of twee middagen
meespelen. Voor alle inlichtingen over de bridgeclub kunt u contact opnemen met onze secretaris: Dini
Lambooy, 040-2915370 of dini.lambooy@chello.nl
(terug)
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Fotoclub ‘De FotoSchouw’ exposeert
Op 22 en 23 maart 2014 organiseert onze fotoclub haar jaarlijkse expositie.
Wij nodigen u uit voor een bezoek aan deze tentoonstelling die bestaat uit drie onderdelen en wel:
afgedrukte foto's, 'fotoketting' en 'audiovisuele (AV) presentaties'. De toegang is gratis.
Foto’s:
We tonen een 100-tal foto’s, er wordt alleen vrij werk geëxposeerd.
Fotoketting:
Er wordt een serie van 28 foto’s getoond. Een fotoketting werkt als volgt:
een eerste deelnemer stuurt een foto naar de tweede deelnemer van de
fotoketting. Geïnspireerd door deze foto maakt die persoon een tweede foto
en stuurt alleen zijn/haar foto met beschreven 'gedachtekronkel' naar de
derde deelnemer etc.
AV-presentaties:
We tonen 12 AV-presentaties (digitale fotopresentaties met effecten en
muziek). Deze presentaties zijn verdeeld over de thema’s 'Natuur' en
'Diversen'. Om een lange zit te voorkomen organiseren we twee
afzonderlijk bij te wonen sessies.
Datum en tijd van de expositie:
22 Maart van 12.00 – 17.00 uur.
23 Maart van 12.00 – 17.00 uur.
Waar:
In wijkgebouw ’t Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen en ’t Slot is met het openbaar vervoer vanuit Eindhoven bereikbaar
met de buslijnen 15 en 19.
Over ons:
De FotoSchouw is een levendige fotoclub van enthousiaste amateurfotografen die wekelijks op
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar komen om elkaars vorderingen en foto’s te bekijken en
onderwerpen met betrekking tot fotografie te bespreken. Wij oefenen onze hobby uit in wijkgebouw ’t
Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven.
Het fotowerk van De FotoSchouw varieert van zwart-wit analoog tot en met digitaal bewerkte
artistieke foto’s en audiovisuele presentaties. Door de verschillende achtergronden en interesses van
de leden zijn er verrassende foto’s en presentaties te zien.
(terug)

EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN
Tenzij anders aangegeven geldt voor de Evenementen:
Plaats en tijd: aanvang 14.00 uur in 'De Ronde', Tongelresestraat 146, Eindhoven.
Bijdrage: € 1,00 per persoon, te voldoen bij binnenkomst.
Inschrijving: met het formulier elders in dit blad of via www.pvge-eindhoven.nl. Het formulier tijdig
inleveren in de brievenbus van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding
'Evenementen afdeling Eindhoven'. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.
Als de zaal is volgeboekt krijgt u per mail of telefonisch bericht.
Afmelden: Janny Vrijhof 040-2624087.
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Op Restaurant
Na een zeer succesvol jaar is op 6 februari het avontuur 'Op Restaurant' weer doorgegaan met een
bezoek aan The Longhorn.
Voor de volgende uitjes kunt u zich nog opgeven, Dit zijn tot de zomervakantie:
* 6 maart: Restaurant Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan 18, Eindhoven. Driegangenmenu met
keuze uit vlees en vis.
* 3 april: Golden Garden, Kastelenplein 88, Eindhoven. Een authentiek Chinees restaurant dat
een oorkonde kreeg als de beste Chinees in Brabant in 2012.
* 1 mei:
de Merckthoeve, Oude Urkhovenseweg 2-4, Eindhoven. Driegangendiner met twee
keuzes uit vlees of vis. Geen pinautomaat, dus graag contant betalen.
* 5 juni: Bistro De Bowling, Vijfkamplaan 6a, Eindhoven. Buffet met veel keuze.
Als u vis wilt eten dit doorgeven aan Rita Stuijt. Er staan namelijk aparte tafels voor het
eten van vis. Ook hier contant betalen.
* 3 juli:
Minos Pallas, Geldropseweg 440, Eindhoven. Driegangenmenu met twee keuzes, bij
mooi weer buiten!
Op enkele uitzonderingen na, worden voor € 16,00 (exclusief drankjes) diners aangeboden. U wordt
verzocht om voor 18.00 uur aanwezig te zijn.
Inschrijven
Het formulier op de laatste pagina, uiterlijk en week van te voren, sturen naar Rita Stuijt,
Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven. Geef bij voorkeur uw e-mailadres op; eventueel uw 06nummer.
Afmelden
Uiterlijk een week van te voren bij Rita Stuijt: rita.stuyt@gmail.com of 040-2423701.
(terug)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialezing: Andy Warhol, de sleutelfiguur binnen de Pop Art
Maandag 10 maart; aanmelden vóór 1 maart
Presentatie: Erna Charbon.

Andy Warhol is een sleutelfiguur binnen de Pop Art. Deze
kunstbeweging, in de jaren vijftig ontstaan in Amerika en het Verenigd
Koninkrijk, speelde twee decennia lang een prominente rol.
Warhol introduceert alledaagse consumentenproducten in zijn
kunstwerken: dollarbiljetten, Campbell soepblikken en Coca Cola
flesjes. Bovendien maakt hij gestileerde portretten van beroemdheden
als Marilyn Monroe en Elvis Presley. De tentoonstelling die hij in 1962
in New York organiseerde sloeg in als een bom.
In de hierop volgende jaren verzamelt Warhol een team van
medewerkers en bewonderaars om zich heen. Zij maken zeefdrukken,
boeken, films en tijdschriften. Zij zijn actief in een atelier dat zich in een
fabrieksruimte bevindt: The Factory. Hier wordt ook de rockband
Velvet Underground opgericht en er vinden happenings en multimediavoorstellingen plaats.
(terug)
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Lezing: Nederland en de Middeleeuwen
Maandag 14 april; aanmelden vóór 5 april
Presentatie: Peter Raedts, historicus en schrijver van het boek
De Ontdekking van de Middeleeuwen.
In alle landen van Europa geldt dat de oorsprong van de natie gezocht
moet worden in de Middeleeuwen. Keizer Frederik Barbarossa is het
beeld van Duitse moed en kracht, Jeanne d'Arc is de ziel van Frankrijk
en de Magna Carta is de oorsprong van de Engelse vrijheid. Alleen in
Nederland heeft het middeleeuws verleden geen nationale betekenis.
Nederland geldt als product van de Opstand tegen Spanje en de Gouden
Eeuw.
In deze lezing zal worden ingegaan op de vraag waarom de
Middeleeuwen geen rol hebben gespeeld bij de vorming van het
nationale bewustzijn in Nederland. De belangrijkste reden is dat
Nederlandse katholieken en protestanten radicaal verdeeld bleven in
hun waardering voor de Middeleeuwen en dus het middeleeuws
verleden niets kon bijdragen aan de schepping van een nationale
gemeenschap.
Frederik Barbarossa

(terug)

______________________________________________________________________________________________________________________

Serie ‘Klassiek rond de lunch’, thema ‘Muziek buiten de oevers’
Zondag 16 februari 2014

Het Academisch Genootschap en de PVGE (commissie Kunst & Cultuur) organiseren alweer de zesde
bijeenkomst in de serie ‘Klassiek rond de Lunch' (in het Academisch Genootschap, Parklaan 93,
Eindhoven). Steeds twee blokken van luisteren naar muziek rond een driegangen lunch, dus klassiek
genieten. Presentatie als steeds: Clemens Lasance.De deelnemers aan de eerste vijf bijeenkomsten met
als thema’s ‘Zomer’, ‘Herfst’, ‘Winter’, ‘Lente’ en ‘Eros en Agape’ waren enthousiast over de gezellige
sfeer, de schitterende muziek met prachtige beelden en het humoristische commentaar van Clemens
Lasance. Samen met een culinaire maaltijd een perfecte invulling voor een zondag.
Wij rekenen erop dat de komende bijeenkomst ook weer een succes zal zijn. Clemens schrijft: “Wat
kunt u verwachten voor 16 februari? Ik heb besloten het thema van de eerdere aankondiging (Spelen
met water en vuur) te wijzigen in ‘Muziek buiten de Oevers’. Water in al zijn aspecten heeft de
mensheid altijd gefascineerd. Tenslotte komen we daaruit voort. We gaan kijken en luisteren naar wat
diverse componisten hebben gemaakt van de zee, van regen, wolken, ijs, storm, fonteinen, rivieren,
meren, boten, vissen, en ja, ook tranen horen daarbij. Keuze te over, bekend en onbekend: Händel,
Debussy, Haydn, Delius, Respighi, Dylan, Vaughan Williams, Beethoven, Schubert, Liszt, Bryars, Van
Anrooy, om er maar enkele te noemen. Ik ga elke keer slechts een korte inleiding houden, want de
muziek spreekt verder voor zich. En het geheel wordt visueel verluchtigd door projectie van alle
teksten en van passende beelden.”
Programma
10:30: Inloop met een kopje koffie
11:00: Eerste deel luisteren naar muziek
12:00: Driegangenlunch
13:30: Tweede deel luisteren naar muziek
14:30: Afsluiting met een drankje
Prijs: € 41,00 per persoon
Aanmelden: tot uiterlijk 10 februari, met formulier K4327 op pagina 13 van de laatste Schouw
Contactpersoon: Tjerk Scheepstra, 06-53277762
(terug)
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WELZIJN, WONEN, ZORG
Individuele ondersteuning voor senioren
De VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant), waarbij ook de PVGE is aangesloten, hebben
individuele belangenbehartiging hoog in het vaandel staan. Zo zorgt de VBOB er voor dat er goede
opleidingen zijn voor adviseurs op het gebied van:
* Belastingaangifte
* Ouderenadvisering
* Administratieve ondersteuning
Vrijwilligers van de lokale afdelingen krijgen deze opleidingen (en bijscholing) en gaan dan in hun
eigen woonplaats of omgeving aan de slag. Voor onze PVGE afdeling loopt dit via OVO (Overleg van
Ouderenorganisaties) waar alle Eindhovense seniorenorganisaties bij zijn aangesloten.
Belastingservice
Dit is een algemeen bekende service. Wie hulp wil krijgen bij het invullen van de belastingformulieren
kan zich aanmelden met een formulier dat ieder jaar in de maand januari tegelijkertijd met 'de
Schouw' wordt bezorgd. De belangstelling hiervoor is groot en dit werkt dus naar volle tevredenheid.
Ouderenadvisering (VOA)
De VOA (Vrijwillige Ouderenadviseur) staat opgesteld om hulp te bieden bij aanvragen van
voorzieningen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Denk hierbij aan huishoudelijke
hulp, aanpassingen in huis, vervoersvoorzieningen. Dit zijn zorgvoorzieningen die onder de Wmo
vallen en die door de gemeente worden verleend. De vraag om steun bij deze aanvragen is niet groot.
Toch is het raadzaam om u in deze gevallen u goed te laten voorlichten, want in een gesprek met de
gemeente, waarbij uitgemaakt wordt welke oplossing het beste bij u past, kan extra hulp vaak geen
kwaad. Voor hulp dient u zich te wenden tot:
OVO, Bennekelstraat131, 5654 DD Eindhoven, 040 – 2573832 of info@ovoeindhoven.nl.
Deze service staat open voor alle senioren in Eindhoven, u hoeft niet van een seniorenvereniging lid te
zijn.
Administratieve ondersteuning
Het gaat hier om zaken als verzekeringspapieren, pensioenbrieven, post van de gemeente, van de
woningbouwvereniging. Er komt van alles bij u binnen en soms is het moeilijk om het overzicht te
bewaren. Indien u hulp nodig heeft bij het ordenen van uw administratie kunt u een beroep doen op
de vrijwillige thuisadministrateur. Samen met u bergt hij of zij al uw documenten in een speciaal
daarvoor ontwikkelde ordner met een logische indeling op. Zo nodig komt de thuisadministrateur
geregeld terug om te zorgen dat de boel op orde blijft.
Voor deze service staan nu in Eindhoven, in OVO verband, nog geen vrijwilligers opgesteld. De reden
kan zijn dat deze service via andere instellingen al in voldoende mate aanwezig is. Indien hier
voldoende belangstelling voor blijkt te zijn, kan dit alsnog georganiseerd worden. Iedereen die op dit
gebied problemen heeft wordt verzocht dit te melden bij onze voorzitter Wim Kemps, wimgerriekemps@hetnet.nl.
Hier volgt nog een voorbeeld waarbij hulp op dit gebied geboden is.
Van een echtpaar hield de man steeds de administratie bij. Hij is inmiddels overleden en zijn vrouw komt
er niet alleen uit. De vrouw krijgt voor het eerst in haar leven betalingsherinneringen. De
thuisadministrateur heeft samen met haar de administratie geordend en een schema voor betalingen
opgezet. Ze houdt nu de administratie zelf bij en heeft geen betalingsachterstand meer.
(terug)
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Mantelzorg Verlicht, het steunpunt voor
mantelzorgers in Eindhoven
In deze tijd waarin we steeds meer voor ons zelf moeten gaan zorgen en bij
een beperking hulp in onze eigen omgeving moeten zien te vinden, krijgen we meer dan ooit allemaal
vroeg of laat met mantelzorg te maken. Mantelzorg is dan wel hulp die verleent wordt omdat er een
relatie bestaat met de hulpvrager, maar de kans op overbelasting is altijd aanwezig. Daarom is het
goed om alert te blijven en te weten waar je voor steun terecht kunt. In Eindhoven is dat het steunpunt
Mantelzorg Verlicht.
De nu volgende informatie is ook te vinden in de brochure 'Ondersteuning en activiteiten voor
mantelzorgers 2014'.

Contact en openingstijden

Steunpunt Mantelzorg Verlicht is te vinden bij GGD Brabant-Zuidoost, Clausplein 10 te Eindhoven.
Het steunpunt heeft wekelijks spreekuur op iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen spreekuur.
Op werkdagen is Steunpunt Mantelzorg Verlicht bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Heb je vragen
of wil je een afspraak maken met een van de mantelzorgconsulenten? Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Eindhoven is bereikbaar via telefoon 088-0031288 of via e-mail info@mantelzorgverlicht.nl.

Ondersteuning

Steunpunt Mantelzorg Verlicht ondersteunt mantelzorgers in Eindhoven of mensen die iemand in
Eindhoven mantelzorg verlenen. We vinden het belangrijk om mantelzorgers te kennen, daarom
ontvangt iedere mantelzorger die ingeschreven staat bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht
het mantelzorgcadeau, een combinatie van informatie, gadgets en voordeeltjes. Het steunpunt geeft
ondersteuning waarbij het belang van de mantelzorger centraal staat. Naast ondersteuning door het
steunpunt kunnen mantelzorgers ook ondersteund worden door andere organisaties. Met name door
medewerkers van WIJeindhoven.

Individuele begeleiding

Voor individuele begeleiding neem je contact op met de mantelzorgconsulent. Zij kan helpen met
advies en bemiddeling, emotionele en praktische ondersteuning en het overnemen van regeltaken.
Voor een afspraak neem je contact op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Groepsgewijze activiteiten

In 2014 worden ook groepsactiviteiten georganiseerd. Het betreft bijeenkomsten 'om er eens uit te
zijn', maar ook bijeenkomsten waar u iets van kunt opsteken. Te noemen vallen:
*
Creatieve koffie
*
Zomerse inloop
*
Praten met lotgenoten
Herkenning en elkaar steun geven.
*
Safe Brein
Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun mantelzorgers en andere
belangstellenden.
*
Mantelzorg salon
Voor mantelzorgers van mensen die een beroerte hebben gehad.
*
Workshops
In thema's worden verschillende onderwerpen behandel zoals voorkomen van stress en
overbelasting.
*
Ondersteuningsgroep ex-mantelzorgers
Doorgang kan afhankelijk zijn van het aantal dat zich heeft aangemeld. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de website en het steunpunt.

Aanmelding en locatie

Je kunt je opgeven door een telefoontje naar Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven: 088- 0031288
of een e-mail naar info@mantelzorgverlicht.nl.
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De meeste activiteiten van Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven zijn gratis. Voor enkele
activiteiten vragen wij een eigen bijdrage. Neem contact op met het steunpunt wanneer deze bijdrage
een belemmering voor deelname vormt. Vind je het moeilijk om degene die je verzorgt alleen te laten?
Overleg dan met het steunpunt over opvangmogelijkheden.
De meeste bijeenkomsten vinden plaats in de Kroon, Kronehoefstraat 21-29 te Eindhoven. Maar kijk in
M-nieuws of op de website www.mantelzorgverlicht.nl voor actuele informatie.
Daarnaast worden diverse activiteiten in samenwerking met andere organisaties aangeboden. Vaak
vinden deze in verschillende buurten en stadsdelen plaats. Informatie over deze activiteiten vind je op
de agenda www.mantelzorgverlicht.nl/agenda. Alle activiteiten zijn terug te vinden in
M-nieuws, de nieuwsbrief voor mantelzorgers. Meld je bij het steunpunt en ontvang M-nieuws drie
maal per jaar gratis.
Steunpunt Mantelzorg Verlicht kan heel gemakkelijk inspelen op vragen 'van mantelzorgers en
organisaties. Heb je behoefte aan een vorm van ondersteuning die hier niet bij staat of wil je graag dat
er wat bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Neem contact op met het steunpunt.
(terug)

INGEZONDEN
55 plussers op weg naar nieuwe doelen: “Zilveren kracht“

Informatiebijeenkomst in De Toeloop (Tongelre) op 10 februari om 19.30 uur
Rond de leeftijd van 55 jaar treden er voor veel mensen vaak belangrijke veranderingen op. Is er een
gezin met kinderen, dan zijn of gaan de kinderen het huis uit. Mensen kunnen ook hun baan kwijt
raken. Dat is heel vervelend, maar wel de praktijk van vandaag. Zo kan er ineens een ongewenste
leegte in iemands leven ontstaan. De vraag is dan wat moet ik nu? Daarbij is het zaak om niet bij de
pakken neer te gaan zitten. Als die leegte blijft bestaan, kan het grote invloed hebben om vitaal oud te
kunnen worden. Vitaal oud worden vereist een combinatie van regelmatig bewegen, gezonde voeding
en goede betrokkenheid bij de woonomgeving met sociale contacten. Maken deze drie zaken geen deel
uit van iemands leven, dan kan er een leegte ontstaan die zelfs tot vereenzaming kan leiden. En dat wil
niemand. Maar toch gebeurt dat ook. Daarom dient die leegte te worden doorbroken. Nieuwe doelen in
het leven zijn nodig om je nuttig te voelen en voldoening te geven. Het geeft energie en doet een
beroep op je talenten en vaardigheden.
Inhoud geven aan nieuwe doelen is een uitdaging voor iedereen. Let wel: veel 55 plussers bezitten de
mooie combinatie van de 3T’s: tijd, talent en toewijding. Dat biedt volop mogelijkheden. “Zilveren
Kracht” in Tongelre zet zich in om mensen te ondersteunen bij het traject van nieuwe doelen. Op 10
februari wordt een informatiebijeenkomst in De
Toeloop georganiseerd. Het thema van de
bijeenkomst is: 'Bewust vitaal ouder worden'. Het
woord bewust betekent dat er keuzes nodig zijn.
Daar gaan we op in. “Wat is vitaal oud worden en
hoe kun je dat doen?” is een onderwerp dat aan
de orde komt. Maar ook de keuze waar
allochtonen voor staan: Wil ik hier oud worden of
in het land waar ik ben geboren? Hoe kom je hier
tot een keuze?
Bij de informatiebijeenkomst zal wethouder
Lenie Scholten – gekozen tot beste wethouder
van Eindhoven in 2012 – ook aanwezig zijn. Zij
heeft het initiatief genomen voor het project
“Zilveren Kracht”. De wethouder zal dan haar visie op vitaal oud worden hier ook toelichten. Als
projectgroep “Zilveren Kracht“ zijn we heel blij met de toezegging van de wethouder om aanwezig te
zijn.
Tijdens de avond is er gelegenheid tot vragen stellen en uitwisseling van informatie. Het belooft een
heel leuke en inspirerende avond te worden. Dus kom ook naar De Toeloop op 10 februari 2014. Het
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programma van deze avond begint om 19.30 en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Het is een vol
programma dus kom op tijd.
(terug)
______________________________________________________________________________________________________________________

Politiek debat op 13 maart
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht organiseert OVO een politiek debat. Iedereen is welkom.
Dit debat wordt gehouden in het
Sint Annaklooster, Aalsterweg 285-C, 5644 RE Eindhoven
op
donderdag 13 maart van 13.30 – 16.00 uur
Diverse politieke partijen zullen aan de hand van stellingen, hun partijprogramma verhelderen. De
stellingen hebben betrekking op onderwerpen zoals welzijn en zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg,
wonen.
Wellicht dat u na dit debat een meer bewuste keuze kunt maken bij de verkiezingen van 19 maart.
(terug)

____________________________________________________________________________________________
Begijnenhofgesprekken

De Begijnenhofgesprekken hebben tot doel een platform te
zijn voor gesprekken over levensbeschouwelijke vragen
vanuit een christelijke achtergrond.
Iedere belangstellende is welkom.
Graag aandacht voor de lezingen in februari, maart en
april.
16 februari: Opkomst en neergang van de religieuze cultuur (Leon van Liebergen, Uden)
Ook Noord-Brabant, tot voor kort een toonbeeld van katholieke cultuur, is niet ontsnapt aan de
krachtige secularisering van de moderne tijd. Met de afname van de belangstelling voor kerkelijke
zaken is ook de verering van Maria op een lager pitje komen te staan.
Léon van Liebergen, voormalig directeur en momenteel conservator van het Museum voor Religieuze
Kunst in Uden, kan als geen ander uit de doeken doen hoe tegen deze achtergrond de opkomst en
neergang van het Mariadevotie in onze contreien verliep.
16 maart: Matthäus versus Johannes Passion (Kees van Houten, Boxtel)
In Nederland vinden jaarlijks een kleine honderdvijftig uitvoeringen van Bachs Matthäus en Johannes
Passion plaats. De Matthäus geniet de voorkeur, maar daarmee wordt de Johannes tekort gedaan,
vinden velen.
Organist en Bach-kenner Kees van Houten maakt in deze lezing aanschouwelijk hoe de passies zich tot
elkaar verhouden.
Meer informatie is te vinden op de website van Kees van Houten (Boxtel)
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13 april: De stilte peilen tot op God zelf (Hein Blommestijn, Nijmegen)
Mystieke teksten kunnen ons openen voor het geheim van ons leven. Antoine de Saint-Exupéry is een
moderne mysticus. We kennen hem van zijn verhaal De kleine prins.
Hein Blommestijn is onze gids als we teksten lezen van Antoine de Saint-Exupéry, een Franse piloot
die op 31 juli 1944 niet terugkeerde van een geallieerde verkenningsvlucht.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10:30 tot 12:30 uur. Na een inleiding van
een uur volgt een kwartier pauze met (gratis) koffie of thee. Daarna kunnen de bezoekers met de
inleider over het behandelde thema in gesprek gaan.
De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
van rond de € 5.
De locatie: ‘De Herberg’ is het gemeenschapshuis van Eckartdal en is voor iedereen toegankelijk.
Nuenenseweg 1, 5631KB, Eindhoven. Er is plaats voor max. 100 pers.
Er is o.a. parkeergelegenheid tegenover Eckartdal bij ‘De Combinatie’, Nuenenseweg 4. Van daar is
het 4 minuten lopen naar ‘De Herberg’ op het terrein van Eckartdal. U kunt ook op het terrein
parkeren, neem daarvoor de ingang aan de Amazonelaan, vandaar nog 6-8 minuten lopen. Wie slecht
ter been is kan doorrijden en achter 'De Herberg' parkeren.
Met de bus: lijn 21 of 22, nieuwe halte 'Eckartdal' en nog 5 minuten lopen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.begijnenhofgesprekken.nl. Hier worden
eventuele wijzigingen doorgegeven en na afloop zijn de meeste lezingen te beluisteren.
(terug)

Ons mooie Brabant

Het dialect van onze mooie, maar nogal eens slecht geurende provincie is misschien wel de krachtigste
Nederlandse taalvariant. Lees maar eens even hoe het er hier zakelijk aan toegaat!

Nederlander(NL)

Brabander(BR)
Da ken!

Hieromtrent kunnen we geen enkele zekerheid
bieden.
Zou u dat nog ‘ns willen herhalen?

We witten ut echt nie!
Wa?

Iets dergelijks ben ik niet van plan.

Denkut mar nie!

Ligt dat in de lijn van de verwachtingen?

Zou da?

Daarmee verwachten we geen enkel probleem
te gaan krijgen.

Da’s hendig zat.

Dit wordt door ons als een bijzonder spijtig
en pijnlijk geval ervaren!

Das sunt!

Wat u me nu vertelt verbaast mij ten zeerste!

Wa zeddu nou

Deze informatie is totaal nieuw voor me.

Daor wit ik niks van!

Het leven van u als Brabander gaat niet
over rozen hoor ik.

Tis wa?

Even wachten: ligt dat wel binnen het kader
van uw bevoegdheden?

Madde gij da wel?

Het lijkt me verstandig om onze huidige
samenwerking te beëindigen!
(terug)

Houdoe hè!

Dit behoort wel tot de mogelijkheden ..
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MEEVALLERtje-2!
In de extra-editie van uw nieuwsbulletin ‘EindhovenActueel!’ werd in januari al medegedeeld dat er dit
jaar toch nog een kleine meevaller zit tussen alle prijsverhogingen van rijk, gemeente en bedrijven.
Vanaf 1 januari 2014 is namelijk de leeftijd voor de verplichte keuring bij vernieuwing van een
autorijbewijs A en een motorrijbewijs B opgetrokken tot 75 jaar. Het dan weer verworven rijbewijs
heeft vervolgens een looptijd van vijf jaar.
Voor wie dit jaar zijn 75e verjaardag viert, zitten er dus twee mogelijke voordeeltjes in:
= de prijs van dat – voor onze mobiliteit o zo belangrijke – pasje is door het Ministerie op een lager en
vast tarief van € 38,48 vastgelegd.
= verloopt uw rijbewijs voor uw verjaardag, of vernieuwt u – uiteraard in goede gezondheid! – dat
bewijsje vóór die datum dan is geen keuring nodig!
In dat laatste geval kunt u voor een nieuw exemplaar simpelweg direct met het oude rijbewijs plus een
pasfoto die aan de gestelde eisen voldoet naar het gemeentehuis gaan.

Nog een tip: onze altijd aardige PVGE-secretaresses (040-2127504) leveren de leden graag het adres
van een keuringsarts in uw regio die een aangepast tarief hanteert!

____________________________________________________________________________________________
Nieuw leven in 'nostalgie'
Iedere vitale '100 jarige' verdient op zich zonder meer al aandacht, zeker in een periodiek als
EindhovenActueel! Geen wonder dat het jubileum van een dermate prominente Senior als het NatLab,
tegenwoordig Philips Research, het hele jaar gevierd wordt.
De basis van dit industriële onderzoekslab lag
aanvankelijk in het stadsdeel Strijp, op de plaats
waar nu de gelijknamige 'moderne cult-tempel' het
hoofd omhoog moet zien te houden.
Ondertussen krijgen de veelzijdige uitkomsten van
dit wereldwijd bekende instituut – nu deel van de
High Tech Campus – op verschillende manieren en
plaatsen in ons land de nodige aandacht.
Naar de mening van menig NatLab-er – dat blijf je
levenslang als je enige jaren binnen dat team hebt
mogen werken! – is er nog veel te weinig aandacht
voor een laboratorium van deze omvang.
Voor wat er al gaande is, de volgende opsomming.
* Museum Boerhaave trapte vlak voor Kerst vorig jaar de bal af met een op zich leuke, door research
topman Henk van Houten geopende tentoonstelling '100 Jaar Uitvindingen, Made by Philips Research'.
Al heel wat NatLab-ers en andere collega's zijn daarvoor naar hartje Leiden gereisd. Tussen de
traditionele museumonderwerpen met onder meer topstukken uit de microscopie-wereld en
aansprekende anatomische modellen zijn baanbrekende, historische uitvindingen in beeld gebracht.
Vaak aan de hand van de originele apparaten, modellen en instrumenten.
Intussen is er ook een boekwerk “Philips Research” vol van die prachtig uitgebeelde vindingen
uitgegeven door Museum Boerhaave (ISBN 9789066305717; 300 pagina's, € 19,95).
* Op de Emmasingel in Eindhoven zelf vraagt het Philips Museum op de eerste verdieping aandacht
voor de roemruchte historie van het NatLab. Naast een aantal toekomstgerichte producten (onder
meer de Woodstove uitgedacht voor ontwikkelingslanden en SmartHome toepassingen), maken
vindingen zoals radio, TV, röntgen- en camerabuizen, transistortechniek, Philishave en CD/DVD, nog
altijd deel uit van ons leven.
* Een grotere collectie Philips memorabilia is te vinden in de tentoonstelling Philips Historische
Producten dat zich ook op de Hurk bevindt, schuin tegenover het Eindhovense PVGE hoofdkwartier op
de Looyenbeemd 24, zie voor opening: www.philips-historische-producten.nl .
* Verschillende landelijke media zoals NRC, ED, de Ingenieur, Omroep Brabant en Studio040 keken
intussen al terug op dit markante jubileum of gaan dat doen – o.a. via de website ‘100jaarslim.nl’.
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U kunt erop rekenen dat wij van onze kant in 2014 minstens aan genoemde zaken extra aandacht
zullen besteden.
Daarnaast roepen we onze eigen lezers op om de in 2012 gepubliceerde serie 'Nostalgie' voort te
zetten met een persoonlijke bijdrage. Met z'n allen moet het toch mogelijk zijn om over het hele jaar
gespreid een interessant en doorlopend 'Rondje Nostalgie NatLab 100' op papier te krijgen, ja toch?
Jan Wijers/Henk Hagenbeuk
(terug)
______________________________________________________________________________________________________________________

Nog even dit:

Voor de contactdag met een uitvoering van het Revuetheater in het Parktheater zijn nog kaartjes
beschikbaar. Het betreft een leuke voorstelling van het Revuetheater met hun nieuwste voorstelling
'Durf'. In 'de Schouw' van januari kunt u daar meer over lezen.
De voorstelling is op 16 maart om 20.00 uur in het Parktheater in Eindhoven.
In de pauze treedt het orkest van Senior Jazz Men op.
De kaartjes kosten €10,-- per stuk inclusief 2 consumpties.
U kunt de kaartjes afhalen op het PVGE kantoor, Kastanjelaan 400, Gebouw SFH ½, 5616 LZ
Eindhoven. Neem uw pasje mee, zo krijgt u toegang tot het gebouw. In 'de Schouw' van januari staat
een plattegrond van het complex en hoe u bij het gebouw kan komen.
Bel voor alle zekerheid even naar het secretariaat om te horen of de kaartjes nog beschikbaar zijn
voordat u onderweg gaat: 040 -2127504.
(terug)
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INSCHRIJFFORMULIEREN
Inschrijving lezing over Andy Warhol
Maandag 10 maart, 14.00 uur

Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
e-mail: .............................................
Telefoon: .............................................
Geeft/geven zich op voor de lezing over Andy Warhol in 'De Ronde’, Tongelresestraat 146, 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 € 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij
binnenkomst.
Dit formulier dient uiterlijk 28 februari in de brievenbus van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652
AL Eindhoven gedeponeerd te zijn.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Inschrijving lezing over Nederland en de Middeleeuwen
Maandag 14 april, 14.00 uur
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ...........................................
Straat en huisnummer: .........................................................................
Postcode en plaats: ..............................................................................
e-mail: .............................................
Telefoon: .............................................

Geeft/geven zich op voor de lezing over de Middeleeuwen 'De Ronde’, Tongelresestraat 146,
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 € 1,00 per persoon gevraagd, te
voldoen bij binnenkomst.
Dit formulier dient uiterlijk 4 april in de brievenbus van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL
Eindhoven gedeponeerd te zijn.
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Inschrijfformulier 'Op Restaurant'
Naam: ......................................................................................
Lidnummer: ............................................
Naam: .....................................................................................
Lidnummer: ............................................
Straat en huisnummer: ...........................................................
Postcode en plaats: ...............................................................
e-mail: .............................................
Telefoon (*): ...........................................................................
Introducé, naam: ....................................................................
adres: ......................................................................................
Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant' (aankruisen wat van toepassing is) op:
Ο 6 maart Parkzicht, Alberdingk Thijmlaan 18
Ο 3 april Golden Garden, Kastelenplein 88
Ο 1 mei De Merckthoeve, Oude Urkhovense weg (2-4)
O 5 juni Bistro De Bowling, Vijfkamplaan 6a
O 3 juli Minos Pallas, Geldropseweg 440
(*) Graag ook 06-nummer zodat altijd gewaarschuwd kan worden, mocht het door een calamiteit
niet door kunnen gaan.
Dit formulier uiterlijk één week voor de genoemde data opsturen naar Rita Stuijt, Dordognelaan
31, 5627 HB Eindhoven.
(terug)
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