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Voorlopig is er geen einde in zicht!

VAN DE REDACTIE
Vol optimisme dachten we dat met de genomen
maatregelen, de coronacrisis vol te houden was tot
een vaccin beschikbaar is. Lang was het gelukkig
zonnig en droog maar nu is helaas aan strengere
maatregelen niet meer te ontkomen. Voor ons
allemaal, ook als vereniging, een flinke tegenvaller.
Want waar we als PVGE voor staan – een zinvolle
tijdbesteding met mooie sociale contacten – komt
verder onder druk te staan. We zagen al dat er
activiteiten wegvielen, mooi is dat er enkel clubs
zijn die wel doorgaan mede door inventieve ideeën
waarbij wel steeds de geldende coronaregels in acht
worden gehouden.
Zo houdt de biljartclub een open dag (onder voorwaarden) waarvoor geïnteresseerden worden
uitgenodigd.
Verder besteden we aandacht aan de programma's van de Evenementen-cie, Reis-cie en aan Op
Restaurant. Hier zorgen de coronamaatregelen voor een beperking in het aantal deelnemers.
Over maatschappelijke ontwikkelingen is dit keer weinig te melden en daarom deze keer geen
aparte rubriek. Al langer pleiten organisaties van gepensioneerden, waaronder de Koepel
Gepensioneerden (KG) om meer inspraak bij de verdere invulling van het pensioenakkoord.
Hierover is de KG in gesprek met minister Koolmees. Zodra er meer bekend is, komen we daar op
terug.
We hebben wel nog een artikel over de te verwachten koopkrachtontwikkeling in 2021 . Het zal
niemand verbazen dat die te verwaarlozen is en dat gepensioneerden (weer) achterblijven.
Dan nog even dit:
 We krijgen geregeld wijzigingen door van woon- en e-mailadressen. Op zich is daar niets
mis mee want wij geven het door aan de ledenadministratie. U kunt dit zelf ook doen naar:
ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl.
 Op 14 oktober is er overleg tussen bestuur van onze Eindhoven Vereniging en
clubbesturen. Op deze vergadering zijn leden van de PR&C-commissie aanwezig om samen
te bespreken hoe de bekendheid van de PVGE kan worden vergroot. Deze vergadering is
alleen open voor genodigden.
 In juni lanceerden we de rubriek 'Vintage, het nieuwe tweedehands'. Hiermee wordt de
mogelijkheid geboden om overbodige spullen weg te geven of te ruilen. Wie iets over heeft
kan nog steeds bij ons terecht: ea@pvge-eindhoven.nl.
Wij wensen u veel leesplezier!

Redactieteam

'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op
de website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per e-mail verwittigd zodra een nieuwe
uitgave is gepubliceerd. Kopij kan gestuurd worden naar de redactie (ea@pvge-eindhoven.nl).
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Door aanklikken van de artikelen komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken van
(terug) komt u weer bij de inhoudsopgave.

AGENDA
20/21/23-10
06-11
16-11
14-12
15-12
15/16-12

Open dagen biljartclub, Oortlaan 156 Veldhoven
Op Restaurant, Avant-Garde PSV stadion
Lezing, 'van Delhi naar Mumbai' (Centraal India)
Lezing, 'klassieke cultuur is overal'
Dagtocht Oudenbosch en Halsteren
Op Restaurant (kerstlunch), Watermolen van Opwetten

10.00 uur
18.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
09.15 uur
13.15 uur

WIST U DAT?...EN ANDERE LUDIEKE ONDERWERPEN
Nederland
Wist U dat?
 Nederland de hoogste museumdichtheid ter wereld
heeft?
 De Van Gogh-collecties in het Van Gogh Museum en
het Kröller-Müller Museum de grootste ter wereld
zijn?
 De Amsterdamse grachten, het voormalige eiland
Schokland, de stelling van Amsterdam, de
windmolens in Kinderdijk-Elshout, de Beemsterpolder,
de Waddeneilanden, het D.F. Woudagemaal en het Rietveld-Schröderhuis allemaal op de
UNESCO Werelderfgoedlijst staan?
 U in Deltapark Neeltje Jans in Zeeland kunt zien hoe Nederland tegen het water heeft
gevochten?
 De molens in Nederland symbool staan voor de eeuwige strijd tegen het water?
 Nederland altijd een coalitieregering heeft, waardoor het een land van compromissen is?

Bron: Het internet!

Studievrijheid

Brief aan de minister van Onderwijs etc.
Waarom moet ik nu nog zo lang studeren?
Mijn beste jaren vreugdeloos verdoen?
Terwijl ik graag mijn beursgeld zou spenderen,
Zit ik te blokken op de stof van toen.
Waarom moet ik nog kennis integreren?
Als ik iets weten wil zoek ik op Internet.
Breek met dat nutteloos memoriseren!
Gun de student zijn eigen pretpakket.
P.S.
Een mooie titel bij mijn personalia
Bestel ik wel per e-mail in Nigeria!

Joop Glasbergen, Plezierverzen, uit De Torenhaan.

Hersenkraker
Peter's vader heeft vijf zonen. De oudste vier heten
Fefe, Fifi, Fafa and Fufu. Hoe heet de jongste?

(terug)

ALGEMENE INFORMATIE
Woord van de voorzitter

Corona, eerst wat afnemend en nu weer toenames in een
aantal delen van Nederland. Nieuwe maatregelen zijn het
gevolg en wat er nog komt is voor iedereen een groot
vraagteken. In haar of zijn directe leefomgeving kiest iedereen
zijn eigen weg met gepaste voorzichtigheid. Wat past is wel
verschillend en voor ons ouderen is het contact met de
kleinkinderen daarbij heel lastig. Zij gaan naar school en doen
daar heel gewoon en het gezin is het één familie. Zelf betrap ik
me erop dat ik me gedraag als behorend tot dat gezin.
In clubverband wordt er soms wat gedaan met respectering van de 1,5 meter bij andere clubs zijn
er geen activiteiten en kijkt men reikhalzend uit naar de beschikbaarheid van het vaccin. Voor ons
als PVGE een lastige periode. Op Koepel niveau vergaderen we al een aantal maanden via Zoom.
Dit kan voor een bepaalde periode wel maar we missen het elkaar recht in de ogen kunnen kijken.
De diverse commissies vergaderen vaak nog wel maar dan in grotere ruimtes met 1,5 meter
onderlinge afstand. Daarbij doen zich ook weer in toenemende mate discussies voor over de
kwaliteit van de ventilatie. Al met al veel opvattingen over de onzichtbare materie en de
onbekendheid over de toekomstige ontwikkelingen. Voor iedere vereniging vervelend om de
onderlinge relaties kwalitatief te onderhouden en de meerwaarde van het lidmaatschap te kunnen
ervaren. Met elkaar moeten we deze onzekere tijd zien door te komen zonder ten onder te gaan
aan eenzaamheid en gezondheidsproblemen.
Onderwerpen die ons als bestuur buiten het bovenstaande bezighouden zijn:
 Na afronding van de statuten zijn we nu bezig met een update van het huishoudelijk
reglement.
 Het volgen van de uitwerking van het pensioenakkoord en daar waar mogelijk opkomen
voor de gevolgen voor onze doelgroep. (We maken ons de nodige zorgen!)
 Het updaten of vervangen van Leaweb (ledenadministratiesysteem).
 Het intensiveren van de samenwerking met KBO Brabant
 Het voorbereiden van de ALV 2021 die wel doorgaat en wel op donderdag 21 januari 2021
met respectering van de 1,5 meter (met de wetenschap van nu).
 Het vervolgen van de toekomstige structuur voor de Federatie.
Al met al zijn we dus bezig met onze vereniging maar we zouden dat graag doen door zo snel
mogelijk de corona perikelen achter ons te laten.
Sterkte allemaal en help elkaar zoveel mogelijk om het leven te veraangenamen.

Wim Kemps

(terug)

Nieuwe PVGE-leden
De laatste 2 maanden hebben zich weer een kleine 20-tal
nieuwe leden zich aangemeld.
Iedereen van harte welkom toegewenst!
Mw. Inigo van Asten
Hr. Theo Baken
Mw. Roma Garritsen-Gruh
Hr. Peter Hernaamt
Mw. Josee Kraker
Hr. Oeli Lim-Apo
Mw. Elvia Lim-Apo Alvarado
Hr. Guus van Meulebroeck
Hr. Richard Morgan
Hr. Siep Muijzers
Mw. Loes Peters

Mw. Ingrid van Rijswijck
Mw. Angela Stappers-Rothe
Mw. Hanna van Stratum
Hr. Bernhard Vermeer
Mw. Mieke van Vlerken
Mw. Nel Vullings
Mw. Thea van der Zijden-Havenaar

Doe mee aan het RABO CLUBSUPPORT project en breng uw stem uit
op PVGE Eindhoven!
De Rabobank ondersteunt clubs met het project RABO CLUBSUPPORT. Om hieraan als club mee te
kunnen doen, is het nodig om een aanvraag in te dienen. Dit wordt door onze penningmeester
verzorgd. Leden van de Rabobank krijgen een verzoek om in de periode 5 oktober tot 11 oktober
2020 hun stem uit te brengen op hun favoriete club. Hoe meer stemmen, hoe groter de subsidie is
die de betreffende club gaat ontvangen. Het ligt voor de hand dat wij aan onze leden, die klant
zijn van de Rabobank, vragen om hun stem uit te brengen op PVGE Eindhoven. U komt in
aanmerking voor het Rabobank lidmaatschap als u beschikt over een rekening bij de Rabobank. Als
u nog geen lid bent, kunt u zich aanmelden via www.rabobank.nl/particulieren/leden.
Bij voorbaat dank voor uw inspanning.

Wim Kemps

(terug)

CLUBNIEUWS

Onze vereniging PVGE-Eindhoven heeft met 17 clubs (zie website www.pvge-eindhoven.nl, onder
clubs) een uitgebreid assortiment, variërend van sportief bezig zijn tot het beoefenen van hobby's.
De rode draad in het geheel zijn sociale contacten, die erg belangrijk zijn en we nu in deze
coronatijd als een extra gemis ervaren.
Voor onze clubs betekent deze crisis een ernstige beperking maar er zijn clubs die hier toch op een
af andere manier een oplossing voor hebben gevonden.
Ondanks de onzekerheid rondom de coronacrisis blijft het goed om u eens te oriënteren op de
mogelijkheden, voor nu en voor een corona vrije toekomst op onze website,
www.pvge-eindhoven.nl, kunt u meer informatie vinden.
Het kan geen kwaad om vrienden en kennissen die geen lid zijn van de PVGE op onze
clubactiviteiten attent te maken.
In deze EA! presenteren zich enkele clubs met recente informatie en ook zijn er bij die nieuwe
leden kunnen gebruiken.

Biljartclub 'De Doorschieters'

Voor mensen boven de 50 jaar, met als doel recreatief
biljarten

Open dagen op 20, 21 en 23 oktober van
10 .00 tot 17.00 uur
In juli zijn we weer begonnen met het biljarten. Uiteraard worden
er de nodige maatregelen genomen, zoals bij binnenkomst de handen desinfecteren. Dan ligt er
voor de registratie een ledenlijst klaar waar men door middel van een kruisje op datum kan
aangeven dat men die dag aanwezig is. Er staan ons elf
biljarts ter beschikking en wij slaan steeds een biljart over
om de 1,50 m regel te handhaven. Er zijn een aantal leden
welke hun deelname hebben uitgesteld i.v.m. een
zwakkere gezondheid van hen zelf of van hun huisgenoten,
we zijn tenslotte een kwetsbare groep.
Afgelopen week hebben we ook onze kampioenen
gehuldigd, te weten bij het drie banden op de grote
matchtafel Huub Manders, en in het libre Hans van
Oirschot.
De beperkingen door de coronacrisis hebben niet veel invloed op onze mogelijkheden en dus is er
plaats voor nieuw leden. Op 20, 21 en 23 oktober van 10 .00 tot 17.00 uur is iedereen welkom om
kennis te maken en een partijtje te spelen. Mocht u vrienden of kennissen hebben die geen lid zijn
van de PVGE, dan zijn die ook van harte welkom! Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen
via DeDoorschieters@gmail.com , of telefonisch met ons secretaris Jan Verbeek: 06 57705323.
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 vier
biljarts en een 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 een en
drie gemiddeld. Op woensdagmiddag kan er ook deelgenomen worden aan
een drie-bandencompetitie 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.

Jan Verbeek

Fietsclub 'De Schouw'
De fietsclub heeft dit jaar een jubilaris, Mw. Herma Rijnders is 25 jaar lid.
Zij is het oudste lid van de fietsclub en fietst nog regelmatig met de groep
mee.
Het clubbestuur heeft haar tijdens de coronatijd thuis in het zonnetje
gezet.
Dit jaar hebben wij helaas weinig kunnen fietsen vanwege de coronaepidemie. Normaal fietsen wij vanaf april tot september, iedere woensdag
vanaf 10.00 uur met een groep van gemiddeld 15 personen. Het is steeds
een tocht van gezelligheid en verrassingen en rond Eindhoven is het mooi
om te fietsen.
Voor informatie kunt u terecht bij Maja Blaak, m.blaak35@chello.nl of 040 2515956.
(terug)

Gymnastiekclub 'GYM 55'
Nieuwe leden welkom!

Onder leiding van een gediplomeerd lerares wordt er gegymd in de sporthal aan de
Apeldoornstraat (Strijp). Voor dames is de lestijd op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur of van

15.00 uur tot 16.00 uur. Voor heren is de lestijd op donderdag van 15.45 tot 16.45. Indien
gewenst kan men zich ook opgeven voor gemengd gymmen. De contributie is 25 euro per
kwartaal of 100 euro per jaar. Iedereen kan deelnemen aan twee gratis proeflessen. Aanmelding of
meer informatie over de gymclub is verkrijgbaar bij Rob Cremers, 06 53875784 of
gym55vanpvge@gmail.com.

PCC-Nieuws

Onze computerclub bracht de afgelopen tijd wel – al was het op
afstand – wat leven in de brouwerij.


Als eerste kunnen we melden dat afgelopen week – keurig op tijd – het altijd interessante
PC Active in de brievenbus viel. Een computerblad met antwoorden op digitaal gestelde
vragen, lezerstips, veel leerzaam nieuws en andere zaken om PC, laptop, mobiele telefoon
en hulpapparatuur heen Letterlijk om – mag dat trouwens nog wel? – je vingers bij af te
likken! Daarnaast wordt de leden binnenkort ongetwijfeld het volgende nummer van
„compu…links„ van de hcc-seniorenacademie toegestuurd, vol alledaagse zaken rondom
gebruik van onze computer-„speeltjes‟.



Net als iedereen – inclusief de zakenwereld – zijn onze bijeenkomsten, films en
presentaties overgestapt naar de digitale, online realiteit. Wel een beetje onpersoonlijk,
maar zo komt er toch wat „lering ende vermaak‟ binnen in deze saaie wereld.



Onderzocht hebben we bovendien wat onder de paraplu van de PCC kan worden
bijgedragen om ook andere PVGE-clubs op simpele, maar wel veilige wijze te laten
vergaderen met beeld en geluid. Elkaar geregeld kunnen zien en spreken helpt ongetwijfeld
de onderlinge binding sterk te houden.
Trouwens bleek – op weg naar een demo die we graag willen geven – dat de wifi-kwaliteit
lang niet in alle wijkgebouwen in Brainport-city op voldoende kwaliteit en sterkte is voor „n
storingsvrij verloop!



Zelfs hebben we – in eigen beheer en met aanhouden van de regels – nog kans gezien een
dringende hulpvraag grondig te analyseren en de betreffende PVGE-ers met die ontmoeting
deskundig op gang geholpen.

Dat – ook al resulteert dat werk en het aanbod – (nog?) niet in een extra lidmaatschap van de
PCC!
Trouwens: door verscherping van de van bovenaf opgelegde regels kunnen alleen PCC-leden nu
daadwerkelijk gebruikmaken van de drie eerder vermelde drie links.

Colette, Frans en Jan
PCC Bestuur

pcc@pvge-eindhoven.nl
(terug)

EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN
Lezingen/Evenementen

Tenzij anders aangegeven geldt voor de Evenementen:
Plaats en tijd: 'De Ronde', Tongelresestraat 146, Eindhoven, aanvang 14.00 uur.
Bijdrage: € 2,00 per persoon, meteen te voldoen bij binnenkomst.
Inschrijving: via de opgegeven link of met het formulier in de Schouw. Aanmeldingen worden op
volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Als de zaal is volgeboekt krijgt u per mail of telefonisch
bericht. Ieder lid van de PVGE, ook van buiten Eindhoven, is welkom.
Afmelding: Janny Vrijhof, 040 2624087.

Lezing 'De Spaanse Jacob/komt de ware Jacob uit Spanje?' op 26 oktober kan
wegens afwezigheid van de inleider niet doorgaan.
Lezing: 'Klassieke cultuur is overal'

Maandag 14 december, aanmelden voor 4 december
Inleider: Hans Teuwen
Mijn lezing, of beter mijn verhaal, gaat over
elementen in ons dagelijks leven die op de een of
andere manier te maken hebben met de klassieke
Griekse en Romeinse cultuur. Daar zijn er meer van
dan je zou denken. De namen van voetbalclubs als
Ajax en Heracles liggen voor de hand. Maar minder
voor de hand liggen merken als Asics en Nike. Echt
heel dagelijks is de klassieke cultuur te vinden in onze portemonnee: de euro en wat denkt u van
dit stukje waarvoor ik het alfabet gebruik? Sport en theater danken we via lange wegen aan de
oude Grieken en één van onze schoolsoorten heet gymnasium. Dit zijn maar een paar voorbeelden
waarover ik wil vertellen op deze bijeenkomst. Ik hoop velen van u daar te treffen.
Aanmelden: www.pvge-eindhoven.nl of het formulier in de Schouw
(terug)

Op Restaurant

De opkomst voor de diners in augustus en september waren boven verwachtingen. Er kon weer
zoals van ouds genoten worden ook al omdat de opgelegde beperkingen door de coronacrisis op
een inventieve manier waren opgelost. Als afsluiting van dit jaar bezoeken we Avant-Garde en de
Watermolen van Opwetten (kerstlunch).
 Diner op vrijdag 6 november, aanmelden
voor 15 oktober, aanvang 18.30 uur.
Avant-Garde, Philips stadion ingang 8. Op
donderdag is er voetballen dan kunnen we
daar niet terecht. Het andere restaurant waar
we al eens waren is te klein. Dit restaurant is
veel ruimer en groter..... coronaproef!
Prachtig gedekte tafels, bij binnenkomst een welkomstdrankje, de andere drankjes zijn exclusief –
de drankenkaart ligt op de tafels - geen verrassingen meer en redelijke prijzen. Na het diner bij de
koffie – die niet inbegrepen is – wel bonbons.
Het diner kost € 39,50 voor vier gangen inclusief welkomstdrankje. Vooraf betalen !(XXX)
We gaan er een heerlijke avond van maken dat hebben we welverdiend na de coronaregels! Vrij
parkeren op het terrein bij de Philips winkel als dat vol mocht zijn dan naar de overdekte
parkeergarage, na afloop een uitrijkaart vragen!



Kerstlunch op dinsdag 15 december en
woensdag 16 december, aanmelden voor
24 november, aanvang 13.15 uur. Watermolen
van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
Driegangenlunch €23,50 inclusief een glas wijn/bier
of frisdrank, altijd vlees met het kerstgebeuren.
Vooraf betalen! (XXX).
Wegens de coronaregels dit jaar op twee dagen met
per dag maximaal 30 gasten. Bij de inschrijving uw
voorkeursdag aangeven.

Er wordt verwacht dat u ruim op tijd aanwezig bent. Het team is er al om u welkom te heten.
Ieder lid, ook van buiten Eindhoven, is van harte welkom!
(XXX) Vooraf betalen!
Eerst aanmelden en pas betalen als u een bevestiging van uw deelname heeft ontvangen! Het
verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL62 INGB 0003 8600 86 t.n.v. M. Stuijt met
duidelijke vermelding van naam restaurant, PVGE-lidnummer(s) en eventueel uw keuze vlees of
vis. Het bedrag moet uiterlijk 14 dagen (tenzij anders aangegeven) van tevoren op genoemde
bankrekening staan.
Aanmelden: www.pvge-eindhoven.nl of met het formulier in de Schouw.
Afmelden
We willen u nog speciaal attent maken op de regels rondom afmelden: bij afmelden korter dan één
week van tevoren dient u toch het diner te betalen. U mag altijd zelf iemand vinden om uw diner
over te nemen, neem contact op met Rita.
U kunt zich afmelden via 040 2423701 of 06 40671920 of oprestaurantpvge.ehv@gmail.com.
(terug)

Nieuws van de reiscommissie

U kunt zich nog aanmelden voor de dagtocht naar
Oudenbosch

Yakult en Wijn Almere, woensdag 4 november 2020 GAAT NIET DOOR!
Het bezoek aan Yakult en ook de wijnproeverij is i.v.m. Covid-19 niet mogelijk.

Oudenbosch en Halsteren, dinsdag 15 december 2020

Aanmelden bij voorkeur voor 20 november
Vertrek: 09.45 uur – Eindhoven parking Tongelreep (A. Coolenlaan)
Vandaag beginnen we in Oudenbosch, wat vooral bekend is vanwege de grote Basiliek van de
H.H. Agatha en Barbara. Deze basiliek is tussen 1865 en 1892 gebouwd. Twee Romeinse kerken
hebben als inspiratie gediend voor de bouw van dit imposante bouwwerk De koepel van de basiliek
is een verkleinde kopie van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek en de voorgevel is een kopie van
de voorgevel van de Sint-Jan van Lateranen in Rome. De architecten zijn P.J.H. Cuypers en
G.J. van Swaay.

De gidsen van de Basiliek vertellen op een interessante manier
alle feitjes en weetjes over deze prachtige kerk. Na de
rondleiding vertrekken we richting Halsteren voor een bezoek
aan de enorm grote kerstshow bij Intratuin (een
winkeloppervlakte van 21.000m²). Voordat u gaat struinen door
deze prachtige winkel geniet u eerst van de lunch; deze bestaat
uit een kop soep, broodje kroket, belegd broodje en een
drankje. Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid de winkel
bezoeken. Op een afgesproken tijdstip wordt u bij de touringcar
verwacht en rijden we in een rustig tempo naar ons dineradres
voor een driegangendiner. Het hoofdgerecht bestaat uit twee pannetjes gevuld met
runderstoofvlees bereid met La Trappe bier en kip in stroganoffsaus geserveerd met twee soorten
groenten, gemengde salade, aardappelkroketjes, frites, appelmoes en fritessaus. Na het diner is
het echt tijd om naar huis te gaan!
De prijs van deze tocht bedraagt: € 66,00 p.p. (indien wenselijk kunt u bij ons een
annuleringsverzekering à € 4,50 per persoon voor deze dagtocht afsluiten). Inclusief: busreis –
entree en rondleiding Basiliek Oudenbosch – lunch en het diner.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden per e-mail naar het volgende adres: reiscieeindhoven@outlook.com
Vermeld u dan het volgende: de uitgekozen dagtocht, uw volledige naam, straatnaam, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer; het aantal deelnemers, of u een
annuleringsverzekering wenst en of u gebruik maakt van rolstoel of rollator. Telefonisch aanmelden
kan ook via nummer 06 29045678 (Edie Deckers).
(terug)

WELZIJN, WONEN, ZORG
Maatregelen met invloed op de koopkracht in 2021
Met de Miljoenennota en de CPB-prognoses zijn, op basis van
het Kabinetsbeleid voor 2021, vrij gedetailleerde ramingen voor
2021 op tafel gekomen. Deze zijn meer dan andere jaren
voorzien van allerlei voorbehouden, zoals: “mits geen tweede
Corona-golf”, “tenzij harde Brexit”, etc. En uiteraard geldt ook
het voorbehoud, dat de plannen nog door het parlement
moeten worden goedgekeurd, dan wel kunnen worden
geamendeerd. Desalniettemin kan het geen kwaad om eens
naar de cijfers te kijken.
Eerste samenvatting
Huishoudens van gepensioneerden zijn er in 2020 in doorsnee nog zo‟n € 20 per maand op
vooruitgegaan qua koopkracht. Voor 2021 ligt dit op circa € 10 per maand.
De AOW stijgt naar verwachting met 0,7% ten opzichte van 1 juli 2020 en er is uitgegaan van een
stijging van de prijzen van 1,5%.
Fiscale maatregelen
De stijging van de lagere en middeninkomens komt enerzijds door de stijging van de AOW en
anderzijds door diverse fiscale maatregelen zoals:
 De algemene heffingskorting wordt verhoogd. De maximale korting gaat omhoog met € 82
naar € 2837, maar de afbouw naar nul (beginnend bij een inkomen van € 21.043 en
eindigend bij € 68.507) gaat iets sneller.
 De maximale ouderenkorting wordt verhoogd met € 55 naar € 1703.
 Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting wordt met 0,25% verlaagd naar
19,2% voor AOW-gerechtigden.




Het heffingsvrije vermogen (box 3) wordt verhoogd naar € 50.000 per persoon resp.
€ 100.000 voor partners. Maar het belastingtarief in box 3 gaat van 30% naar 31%.

Zorgpremies, eigen risico en zorgtoeslag
 De IAB (Inkomensafhankelijke Zorgpremie) gaat voor o.a. gepensioneerden, van 5,45%
naar 5,75%.
 De Wlz-premie blijft gelijk (9,65%).
 De nominale zorgpremie (basisverzekering) zal met circa € 5 per persoon per maand
stijgen (verwachting VWS).
 Het eigen risico in de Zvw (Zorgverzekering) blijft € 385.
 De maximale zorgtoeslag wordt verhoogd met circa € 3,70 per maand, maar vervolgens
wel sneller afgebouwd naar nul.
Woonlasten
 Het eigenwoningforfait daalt van 0,6% naar 0,5%.
 Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente voor de eigen woning mag worden
afgetrokken, daalt van 46% naar 43%.
 De bijtelling bij geen of geringe eigenwoningschuld stijgt van 6,6% naar 9,9% (in 30 jaar
naar 100%).
 N.B. M.b.t. huren: er ligt een wetsvoorstel dat voorziet in het recht op eenmalige
huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een (voor dat inkomen) hoge huur
die een woning huren bij een woningcorporatie.
'Puntenwolk' uit de SZW-begroting (zie grafiek)
Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat de koopkracht van gepensioneerden in doorsnee, achterblijft bij
werkenden en dit geldt ook voor de meeste uitkeringsontvangers.
Er wordt tevens van uitgegaan dat de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks worden
geïndexeerd, en in deze grafiek is dus ook geen rekening gehouden met eventuele kortingen.

De veranderingen in de koopkracht worden berekend met een micro-simulatiemodel op basis van
een representatieve steekproef van ongeveer 100.000 huishoudens. Dat kan worden beschouwd
als een betrouwbare afspiegeling van alle huishoudens in Nederland. In de berekeningen worden
alle verschillende componenten van het inkomen (uit arbeid, onderneming, uitkeringen, toeslagen,
pensioen, inkomen uit vermogen en eigen woning, aanmerkelijk belang en eventueel ontvangen
alimentatie) meegenomen.

Bron: Nieuwsbrief 35 van de KG (Koepel Gepensioneerden)
(terug)

Glimlachje …





Beter een geestige dwaas dan een dwaze geest!
Werken is een deugd, niets doen is een vreugd!
Goede voornemens zijn als palingen, men maakt ze gemakkelijk maar
houdt ze moeilijk vast!
Te ontvreden zijn over zichzelf is ‟n zwakheid; tevreden zijn is een dwaasheid!

HtD
(naam bij EA! redactie bekend)

Blijf in beweging
Blijf bewegen voor „body and soul‟.
Schijnbaar o zo simpel, wel veilig, effectief en op een ontspannen manier!


Rechtop zitten op een bankje met knieën haaks en voeten
goed op de grond, buik in, hoofd recht omhoog: dan rechter
schouder ontspannen en linkerhand naar beneden brengen.
Hetzelfde herhalen door nu links de schouder laten hangen
en rechts de hand omlaag.
In een rustig tempo – laten we zeggen – tienmaal herhalen.



Armen uitstrekken met een handpalm open naar boven, de
ander omlaag.
Rustig een aantal keren omdraaien.



Pak voor de verandering de leuning van een stoel met beide
handen en zwaai rechtop staand een been naar links,
vervolgens een been naar rechts; achtereenvolgens een
aantal keren.



Ga nu weer zitten met de handen middels gebogen armen
op schouderhoogte: een hand met de duim aan je pink, je andere duim aan de wijsvinger.
Raak met de duim alle vingers per hand aan en begin opnieuw, zoveel keer je wilt.



Zittend, linkse been recht vooruit doen, grote teen naar je toe trekken, even vasthouden
en weer loslaten. Hetzelfde doen aan de rechter kant.

Hersenkraker: Bent u er ook ingetuind met de naam van de
jongste zoon?

(terug)

INGEZONDEN
Eros, de god van de liefde
In de Griekse mythologie is Eros de god van de liefde en het
schoonheidsverlangen, en de drijvende kracht achter aantrekking en
binding, blinde passie voor iets of iemand, en voortplanting in de
natuur. Zijn equivalent in de Romeinse mythologie is Cupido (ook
Amor genoemd). Eros was de zoon van Aphrodite en Ares. Eros
maakt gebruik van pijl en boog om op mensen te schieten. Als hij dan
iemand geraakt heeft, is deze op slag verliefd. Zelfs de goden waren
niet veilig voor hem.
Eros is in de Griekse mythologie ook het derde kind van Chaos, (naast
Nyx en Erebos) en personifieert dan de universele, allesomvattende
liefde, de kracht die het universum samenhoudt. Eros was een klein
jongetje dat niet groter wilde worden. Aphrodite vond het maar niets
dat hij zo klein bleef, dus vroeg ze raad aan Themis (de godin van de wijsheid). Zij zei haar dat
Eros alleen kon groeien als hij een broer of zus had, die hem ook liefde terug kon geven. Anteros
(letterlijk wederliefde) werd geboren en same met hem kon Eros goed groeien. Anteros strafte
mensen die wel liefde kregen, maar dat niet teruggaven.
Volgens de Griekse schrijver Plato toonde Socrates aan dat bij Eros zelf de liefde ontbrak waardoor
hij gericht was op de ander om die liefde te verkrijgen. Dit feit kan een esoterische verklaring zijn
waardoor wederliefde nodig is om te groeien en er anders sprake is van uitputting van de ander
waar de liefde uit afgetapt wordt. In tegenstelling tot Eros sluit Agape, liefde voor de ander zoals
voor jezelf, ook wel goddelijke liefde genoemd, niet uit.
Over Eros bestaat een gedichtje waarin hij bij Aphrodite uithuilt nadat hij zich heeft geprikt aan
een doorn. Aphrodite repliceert: "Als jij nu al zo'n pijn voelt, hoe moeten de mensen zich dan niet
voelen als ze door jouw pijlen getroffen worden?"

Bron: Wikipedia

Wijsheden uit ’t leven gegrepen





Succes hebben is gewone dingen buitengewoon goed
doen!
Een diploma geeft alleen aan wat je geleerd hebt, niet wat
je kunt!
Het belangrijkste in communicatie is dat te horen wat er
niet gezegd wordt!
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

(terug)

Wie kent er nog een?
Er is een conferentie van bierbrouwers in München. Na
afloop van de dag duikt iedereen het café in. De
directeuren van Grolsch en Heineken komen samen aan
een tafeltje te zitten, samen met de abt van de Abdij van
Westmalle. Vanzelfsprekend bestelt de directeur van
Heineken een flesje Heineken en de directeur van Grolsch
een fles Grolsch. De abt van Westmalle bestelt echter een
kop koffie. De twee directeuren kijken vreemd op en
vragen: “Waarom bestelt u koffie?” Waarop de abt
antwoord: “Ja als jullie geen bier drinken, doe ik dat
natuurlijk ook niet!”

Wil, Karel en Mart

Goed bericht voor 75+er
Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat maakte eind september dit jaar
bekend dat 75+ senioren op grond van de tijdelijke regeling door mogen rijden
tot 1 juni 2021 op een verlopen rijbewijs. Voorwaarde is wel dat de vereiste
gezondheidsverklaring tijdig wordt ingediend: en wel voordat het rijbewijs
verloopt!

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden.
Zolang u dit kunt blijven doen, behoud u uw vrijheid.
Maar u wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van
uw aandacht. Hoe zorgt u dat u mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis
meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de
gemeente Eindhoven en in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen organiseren we een
opfriscursus verkeerskennis voor de ervaren automobilist.
De cursus is op (u wordt beide dagen verwacht):
Vrijdag 13 en 20 november 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Eindhoven
Bent u ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente Eindhoven en is
dit iets voor u? Meld u dan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan op onderstaande
link of bel tijdens kantooruren met 088 5248850. vvn.nl/opfriscursuseindhoven
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de
bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we u een online
versie aanbieden)
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de
locatiegegevens.

(terug)

WETENSWAARDIGHEDEN
In deze rubriek verwijzen we u naar informatie op allerlei gebied waar u mogelijk belangstelling
voor kunt hebben. Het betreft maatschappelijk gerelateerde onderwerpen zoals pensioenen,
belastingen, zorgvoorziening.
Via links wordt u verbonden met sites waar u meer inhoudelijke informatie kunt vinden.
Deze rubriek blijft in iedere editie hetzelfde, krijgt zo nodig een update of wordt aangevuld.
Zorgthema's
Voor een eerste oriëntatie (hoe was het ook weer?) kunt u terecht op onze
website www.pvge-eindhoven.nl onder 'Belangenbehartiging'. Hier vindt u uitleg
over zorgwetten, ondersteuning bij een zorgvraag, mantelzorgondersteuning en
zorg en hulp in de eindfase van het leven.
Een interessante site met duidelijke informatie op het gebied van zelfstandig
wonen, hulp en zorg, actief blijven en financiën is: www.ikwoonleefzorg.nl.
Pensioen en zorgontwikkelingen
Landelijke organisaties van gepensioneerden zoals de
KG (Koepel Gepensioneerden) – hierbij zijn wij via de
FPVG aangesloten – houden ons middels
nieuwsbrieven op de hoogte van landelijke
ontwikkelingen. De meest recente nieuwsbrieven staan op de website www.pvge.nl onder
actualiteiten.
(terug)

