Deze activiteiten leiden vaak tot bv. een verbetering van een voorziening, een zorgelement of aanpassing van het beleid en dat beperkt
zich dus niet alleen tot onze leden. Bovendien is een bereikt resultaat
meestal niet direct zichtbaar als het gevolg van de inbreng van de belangenbehartiger(s).
Uw vertegenwoordigers hebben zitting in :
Het OVO, d.i. , het Overleg Veldhovense Ouderenorganisaties.
Hierin is de PVGE vertegenwoordigd met 3 personen. Naast de PVGE
hebben er ook 3 mensen van de KBO zitting in. Het OVO is binnen de
gemeente Veldhoven het erkende platvorm voor de belangenbehartiging van alle ouderen in Veldhoven.
In het overleg zijn de onderwerpen deels structureel aanwezig en
deels ad hoc.
Structureel zijn de aandachtspunten die met de gemeente worden
overlegd via tevoren afgesproken actiepunten zoals die in de beleidsnota van de gemeente t.a.v. ouderenbeleid. In samenwerking met het
OVO is hiervoor een werkplan opgesteld met daarin een 12-tal projecten. In het OVO worden deze projecten gevolgd en zo nodig becommentarieerd. De actiepunten hadden in 2010 o.a. betrekking op communicatie mogelijkheden voor ouderen, informatie en advies bevordering, sport en beweging, bevordering ontmoetingen mobiliteit, verkleining generatiekloof, veiligheid en talent benutten.
Ad hoc zijn er initiatieven genomen om te komen tot informatie en
bevordering van palliatieve zorg, voorzieningen in behoeften rond dementie, incidentele verbetering van busroutes. Medewerking is verleend aan de totstandkoming van een scootmobielclub. Een overleg
met Merefelt is er geweest t.a.v. een niet adequate huisvesting van
een bepaalde groep bewoners.
Voorts ligt in het voornemen een initiatief te ontwikkelen waarbij gemeenteraadsleden intensiever de specifieke belangen van ouderen onder de aandacht worden gebracht.
Het LOB, d.i. de adviesgroep Lokaal Ouderen Beleid.
In het LOB zitten de vertegenwoordigers van ouderen samen met aanbieders van zorg door professionele instellingen en met de gemeente.
Het OVO is hier vertegenwoordigd met een PVGE-lid, een KBO-lid en
de onafhankelijke voorzitter van het OVO.
In het LOB wordt met alle belanghebbenden cq deelnemers de voortgang geëvalueerd van de projecten in de gemeentelijke ouderennota
en zo nodig bijgesteld. Daarnaast is er informatie over initiatieven van
zorgverleners en vindt uitwisseling plaats over nut en noodzaak.
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De door he OVO gesignaleerde aandachtspunten worden in deze vergadering besproken.
Behalve in beide bovengenoemde organen bent u ook nog vertegenwoordigd in de WMO-Raad Veldhoven en in de klankbordgroep
WWZ.
Daarover in de volgende Veldpost meer.
Het bestuur.

EVENEMENTEN
Uitslag enquête evenementen
L.S.
Tijdens de contactbijeenkomsten van 17 en 18 november 2010 hebben een aantal van u een enquêteformulier ingevuld. In deze enquête
werd gevraagd naar uw belangstelling voor evenementen te organiseren door het bestuur van de PVGE, afdeling Veldhoven.
Wij hadden u ook beloofd u snel op de hoogte te stellen van de uitslag
van deze enquête. De uitslag vindt u daarom hieronder.
Allereerst wat algemene gegevens .
Algemene gegevens
Bezoekers op twee contactmiddagen:
Ingevulde formulieren:
Daarvan waren er anoniem:
Formulieren met alleen een naam:
Met adres:
Mensen die hun e-mailadres gaven:

Aantal
101
84
8
22
18
36

Percentage
100 %
10 %
26 %
21,4 %
42,8 %

Onze conclusies:
● Een zeer tevredenstellende deelname aan deze enquête.
● Ruim 35 % is in de zomermaanden (2de helft mei tot en met 1ste helft
september) buiten Veldhoven.
● De mogelijkheid om in te schrijven via e-mail moet geboden wor
den.
● Er is veel animo voor toneel, cabaret en film.
● De animo voor muziekuitvoeringen is matig behalve voor koorzang.
● Lezingen, op elk gebied, mogen zich verheugen in ruime belangstel
ling.
● Voor dansmiddagen en een sociëteit is de belangstelling gering.
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Onze plannen:
● We willen in overleg treden met De Schalm om te zien hoe we in de
belangstelling van toneel, cabaret en film kunnen voorzien. We den
ken aan een “Theaterclub” die invloed kan uitoefenen op de pro
grammering in De Schalm, contact kan hebben met de artiesten,
indien gewenst gereserveerde plaatsen e.d. In het volgende num
mer van Veldpost komen we daar op terug.
● Muziekuitvoeringen organiseren in de Rabozaal van Art4U met het
accent op koorzang.
● Doorgaan met het organiseren van lezingen op vele gebieden.
De coördinatie evenementen en lezingen:
Gert Koch en Kees Karman.
Voor een gedetailleerde uitslag zie: http://www.pvge-veldhoven.nl/

Evenementen kalender 2011 PVGE afd.Veldhoven
(voorlopig)
Datum

Activiteit

Waar?

23-2

1. Jaarvergadering

De Ligt

18-3

2. Koorzang

Rabozaal Art4U Ubi Caritas

??-3

3. Ouderenbeleid
Veldhoven
4. De beleving van de
natuur in de eigen buurt

In voorbereiding
’t Tweespan

25-3
15-4

13-5

10-6
17-6
1-7

5. Kamermuziek

Door:

In voorbereiding
Kees van Limpt

Rabozaal Art4U Blokfluitorkest
of
Parelmoer
6. Rust zonder roest: on- ’t Tweespan of Erika Timmer
ze krachten op latere
De Ligt
leeftijd
7. Kamermuziek
Rabozaal Art4U Parelmoer of
Blokfluitorkest
8. Ik Spoor: voorlichting ’t Tweespan
over reizen per trein
9. Lezing: reisverhalen
’t Tweespan
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Omdat St Joris te klein werd verhuisde men naar het biljartcafé de Carambole. Door een wisseling van de eigenaar gingen de
huurprijzen fors omhoog en zocht de club een goedkopere plaats.
Via een aantal maanden in de Ligt biljart men nu, tot ieders tevredenheid, in het Tweespan.
De biljartclub bestaat nu 23 jaar.
Willem Klerks, de huidige coach en competitieleider, legt het
een en ander uit over de huidige situatie van de club. De biljartclub
heeft 22 leden en er is momenteel een ledenstop.
Men speelt een voorjaars- en een najaarscompetitie. De winnaars
van die twee competities spelen vervolgens om de roem en een wisselbeker. Eind 2010 werd door de heren Klerks en Harks om de trofee gespeeld. Theoretisch kan iedereen kampioen worden. Men
speelt n.l. met een soort handicap en dat is het gemiddelde van de
speler over de afgelopen 3 competities.
Voor een extra uitdaging worden daar nog eens 5 caramboles bij opgeteld. Iemand die in 20 beurten 19 caramboles moet maken kan
daarom winnen van iemand die 60 caramboles moet scoren in 20
beurten.Men speelt op 3 biljarts met 2 spelers en een scheidsrechter. Niet iedereen kan dus tegelijk spelen. Er is daarom voldoende
tijd om op die middag de toestand in de wereld en met name die in
Veldhoven te bespreken. En dat maakt volgens een aantal deelnemers dit tot een heel gezellige club .
Wietse Veenstra

Bridgeclub
Traditiegetrouw hebben we het afgelopen jaar
afgesloten met een gezellige en sfeervolle kerstdrive. Na afloop werd er nog wat nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Er
werd gespeeld in twee groepen. In de eerste
groep behaalden het bridgepaar Paul Ransdorp/
Bob Baarends de hoogste plaats. In groep 2 waren Danielle en George Josiassen de winnaars.De competitie over het tweede halfjaar
2010 werd hiermee afgesloten. In deze competitie wordt een individuele score berekend.
De heren Ransdorp en Baarends bereikten ook in de dinsdagcompetitie een (gedeelde) eerste plek, terwijl de competitie van de woensdaggroep werd gewonnen door Henk Fioole.
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In januari zijn we weer vol goede moed gestart met de competitie
over het 1e halfjaar 2011.
De jaarvergadering is gepland op 16 februari. Door de forse groei van
onze club – op dit moment tellen wij 111 leden – is er een nijpend
ruimteprobleem ontstaan, waarvoor we in de jaarvergadering een definitieve oplossing hopen te bereiken. Uiteraard hoort u in de eerstvolgende Veldpost hierover meer.
Als u belangstelling hebt om eens met ons mee te bridgen, dan bent u
van harte welkom. Een telefoontje naar de secretaris is voldoende.
Mocht u geen bridgepartner hebben dan doen wij ook ons best om een
geschikte partner voor u te vinden.
U kunt zich bij ons ook aanmelden voor bridgelessen, die worden gegeven in het volwasseneneducatiecentrum ‘De Parasol’ in Veldhoven.
Voor nadere informatie hierover kunt u ons bellen.
In de vorige Veldpost hebben wij aandacht geschonken aan het feit
dat een echtpaar van onze bridgeclub, de heer en mevrouw Mentzel,
in november 60 jaar getrouwd waren. Wij kregen van mevrouw Mentzel een bedankbrief, gericht aan alle leden. Zo lief en uit de grond van
haar hart, dat wij deze brief graag in de Veldpost publiceren!
Wim Jansen, secretaris tel. 040 - 253 47 50
Dankbetuiging
Enkele jaren geleden zijn we bij de bridgeclub gegaan in ’t Tweespan
in Veldhoven. Het is een hele fijne club, fijne mensen en zoals ik het
zie een heel goed bestuur met veel vrijwilligers,die het voor ons heel
gezellig maken. Ik zeg altijd net een gezellige grote familie. Kort geleden waren we 60 jaar getrouwd. Ik zag er heel erg tegen op. Ik had
liever alles stil voorbij laten gaan. Maar de kinderen vonden dat het
gevierd moest worden. Daar mijn zus gelijk met mij getrouwd is vierden wij het in Zaltbommel. Het is een geweldig feest geworden. De
voorzitter van onze bridgeclub en een bestuurslid met hun vrouwen
waren helemaal naar Zaltbommel gekomen om ons te feliciteren, wat
we heel fijn vonden. Mijnheer Fioole en mijnheer Jansen nogmaals van
harte bedankt. Tijdens onze bridgemiddag op woensdag kregen we
een hele mooie toespraak van een van de bestuursleden met een hele
grote bos bloemen en een envelop met inhoud waar de hele club aan
meegedaan had.
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Wat zijn we door jullie zo verwend. Dat is nu onze bridgeclub één
grote familie! Lieve mensen allen heel erg bedankt ook namens mijn
man en ik wens jullie een voorspoedig en gezond 2011. Groetjes,
Jannigje.
De afdeling wil ik bedanken voor de
felicitatie en het bloemstukje dat we
gekregen hebben voor ons 60 jaar huwelijksfeest. Voor allen een voorspoedig en gezond 2011.
Met vriendelijke groeten,
J. Mentzel de Jong.

Keramiek.
Al een stuk of zes jaren volg ik een cursus keramiek bij de Parasol.
Nu wil ik helemaal niet beweren, dat ik een volleerd pottenbakker
ben. Verre van dat. Maar ik ga graag mijn eigen gang. Op zich is dat
geen probleem op die cursussen, maar om in groepsverband keramisch bezig te zijn, heb ik geen cursus nodig. Wat ik nodig heb zijn
de faciliteiten, zoals lokaliteit en materialen, en de gezelligheid van
een groep, waar je van elkaar kunt leren, ideeën op kunt doen, hulp
kunt krijgen, enzovoorts.
Dus, wie is er nog meer geïnteresseerd? Als de groep groot genoeg
is, is er wellicht het een en ander te realiseren. Neem contact op
met Gert Koch, clubcoördinatie 040 2533921
Arnold Bögemann.

Uitnodiging: kom eens rikken
In de rikclub wordt ernaar gestreefd om enkele uren per
week gezellig bij elkaar te zijn.
Waarbij het mooie kaartspel RIKKEN gespeeld wordt.
De rikclub speelt het gehele jaar op de maandagochtend.
Het begint vanaf 09.15 uur in de grote zaal van de Ligt.
Adres van de zaal is : Ligt 157 in Veldhoven.
Er wordt in competitieverband gespeeld. Hieraan zijn wat kleine prijsjes verbonden.Op 1 januari 2011 j.l. hadden we 18 leden. Dit wil zeggen dat nieuwe leden van harte welkom zijn.
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De bijdrage bedraagt Euro 3,-- per maand en dit bedrag wordt grotendeels gebruikt om gezellig met elkaar uit te gaan eten.
Contactadres:
Coach: Willy van Laarhoven Juno 6 5505 TB – Veldhoven
2537680.

040 –

Of kom gezellig een keer op de maandagochtend in de Ligt.

ZO MAAR EVEN
Sneeuwengeltje.
Het nadeel van een woonerf is dat er niet gestrooid wordt als het
sneeuwt. Ook rijden er te weinig auto’s om de sneeuw tot pap te pletten. Het resultaat is wekenlang een levensgevaarlijke, gladde, glibberweg voor de deur. Ik merkte dat ik agressief werd als ik iemand hoorde dromen van een witte kerst. Hem met kracht op zijn gezicht slaan
zou hem wel leren zo misdadig te dromen en het zou mij enorm opluchten. Ook het dagelijks ijsvrij maken van de oprit was een karweitje wat me weinig vreugde bracht. Maar je moet wel om te verhinderen dat de krant samen met de bezorger dwars door het glas van de
voordeur op de deurmat terecht komt.Iedere keer weer opnieuw moet
je de auto uit zijn winterjas helpen. Rijden op een woonerf is als het
spelen van Russisch roulette, in iedere bocht
dreigt het gevaar de juist daar geparkeerde auto
te rammen.
Een nachtmerrie Christmas zou het gaan worden,
vreesde ik, toen de voorspellingen richting een
sneeuwbui wezen op kerstavond. Gelukkig viel dat
mee. Overweldigend was de stilte op straat, weldadig met een licht accent van het knerpen van de
sneeuw onder mijn voeten. Een contrast dat de stilte nog intenser
maakt, een vredigheid die me ontvankelijk maakt voor de boodschap
van Kerstmis.Voor de kleinkinderen was het feest. Lekker ravotten in
de sneeuw, op de slee getrokken worden door opa, sneeuwballen
gooien, warme chocolademelk. Natte voeten en ijskoude handen, ze
maakten het allemaal mee.
Op zeker moment hoor ik Stein iets zeggen over een sneeuwengeltje.
Ik begrijp niet wat hij bedoelt.
Hij kan het niet goed uitleggen. “Opa, ik zal het laten zien”. Hij wil zijn
skipak aan, laarzen, das, muts, handschoenen.
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Dan gaat hij buiten languit op zijn rug in de sneeuw liggen. Hij
maakt zwembewegingen, benen open en dicht, armen omhoog en
omlaag door de sneeuw. Dan staat hij op en wijst trots op de sneeuwengel die achterblijft. Een dikke knuffel is mijn beloning voor zijn
engel, die nog dagenlang plezier biedt, tot hij met de dooi vertrekt.
Steef Pas

BIJDRAGEN VAN LEDEN
Breinbreker van Arie
Gegeven: Uit een doos met een complete set schaakstukken worden
steeds blindelings twee stukken gepakt. Als de stukken dezelfde
kleur hebben worden ze op tafel gezet, de witte rechts en de zwarte
links.
Als de stukken van kleur verschillen worden ze weggegooid.
Vraag: Hoeveel keer komt het voor, dat er meer witte stukken dan
zwarte stukken op tafel staan, nadat alle stukken uit de doos zijn
gehaald.

Douglasspar
Een douglasspar te Vorden
was op een slanke den verliefd geworden.
Nu weet een ieder hoe ’t is gesteld met bomen,
ze kunnen moeilijk tot elkander komen.
Maar kijk, na een nacht van herfstig stormgeweld
liggen ze zij aan zij, in echtvereniging geveld.
Jan Prins

Vlieg
Een eendagsvlieg uit Volendam
ging op zijn step naar Monnickendam.
Onderweg bedacht hij snugger
vliegen gaat waarschijnlijk vlugger.
Maar hij verdwaalde bij de Zaan.
Daar ziet men nog zijn stepje staan.
Cor Smits.
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RECEPT
Dit is een smakelijk, exotisch visgerecht voor wie vis
eens anders dan anders wil serveren. De verschillende
kruiden maken het tot een verrassend geheel. Smakelijk eten

Afrikaanse vis, garnalen met kokos en
spinazie saus.
500 gram witvisfilet
1 el. limoen of citroensap
½ tl. knoflookpoeder of een teentje
1 tl. gemalen kaneel
½ tl. gedroogde tijm
½ tl. paprikapoeder
½ tl. zwarte peper
zout
bloem
bakolie
Doe de vis in een platte schaal, sprenkel er het limoensap overheen.
Meng de kruiden en strooi de helft er overheen. De rest is om de
bloem te kruiden.
Afdekken met folie en marineren in de koelkast.
Spinaziesaus.
25 gram boter
I gesnipperde ui
1 teen knoflook uit de knijper
3 dl kokos melk
100 gram verse spinazie in reepjes
250 gram gepelde garnalen.
1 rode chilipeper zonder zaadjes en fijngehakt.
Rijst
Verhit de boter en fruit ui en knoflook zacht in 5 min.
Breng in andere pan spinazie en kokosmelk aan de kook.
Kook een paar minuten zachtjes tot de spinazie geslonken en de kokos ingedikt is. Weg zetten en iets laten afkoelen .
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Pureer spinaziemengsel en giet het mengsel in de pan bij de ui .
Doe de garnalen en chilipeper erbij en laat een paar minuten sudderen.
Snij de vis in kleine stukken en haal die door de gekruide bloem
Bak de vis in porties in een koekenpan met wat olie.
Laten uitlekken op papier.
Serveer de vis op een voorverwarmde schaal en schenk er naar keuze
de saus over heen. Saus kan ook apart.
Serveer er rijst bij.

INGEZONDEN
Les in Franse conversatie.
De heer R.Minczeles is bereid om voor een groepje leden Franse
(conversatie)les te geven. Hij denkt daarbij aan 1 à 1,5 uur per
week.
Tijd en plaats nader te bepalen.Voor informatie of om u aan te melden kunt u hem van maandag t/m donderdag overdag bellen op
nummer 06-10675211.

Lezingen over filisofie .
Op verzoek van en georganiseerd door de KBO afdeling Veldhoven zal
ondergetekende een introductie in de filosofie geven. Deze introductie
zal in principe over ca. 9 dagdelen gegeven worden en wel op de donderdagen vanaf 24 februari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur met een koffiepauze na ca. drie kwartier (koffie eigen rekening).
De daarop volgende data zijn: 3, 10, 17 en 31 maart, 7, 14 en 28
april, 5 en 12 mei 2011.
De prijs bedraagt € 5,00 per dagdeel, totaal € 45,00, te betalen op de
eerste bijeenkomst. De bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis
D’n Bond aan de Rapportstraat.
Op het moment van het schrijven van dit bericht was het nog niet bekend hoeveel leden van de KBO de introductie willen bijwonen en of
de zaal vol (15 personen) zal zijn. Daarom wordt de gelegenheid geboden aan leden van de PVGE afdeling Veldhoven om ook deel te nemen.
Het betreft een “Thematische inleiding tot de filosofie” (gebaseerd op
wat Immanuël Kant vond dat het onderwerp van de wijsbegeerte
moest zijn).
Het curriculum van een 9-tal lessen is voorlopig als volgt:
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1.Weet ik wat ik weet?
• De grot van Plato.
• De twijfel van Descartes.
• Ruimte en tijd en andere categorieën van het verstand.
• Wetenschap en niet-wetenschap.
2. Doe ik wat ik moet doen?
• De noodzaak van de vrije wil.
• Het onvoorwaardelijk gebod.
• Deugden (Aristoteles).
• Plichten (Kant).
• Het doel heiligt de middelen (Machiavelli).
● Nuttigheid (Bentham).
3. Wat mag ik verwachten van de toekomst?
• Heeft de wereld een begin en een eind?
• Bestaat God?
• Is er een leven na de dood?
• Heb ik een ziel?
● De religie als andere weg naar de waarheid (Averroës).
Tijdens de eerste bijeenkomst zal in overleg het programma (vorm,
inhoud en duur) definitief worden afgesproken.
Aanmelden kan per telefoon op nummer 2541922, per e-mail via
adres kees.karman@onsmail.nl of per post naar adres De Beemd 14,
5501 CD Veldhoven.
Kees Karman.

OPROEP
Gezocht Reisbegeleid(st)er
De reisgroep is op zoek naar enkele leden, die de reizen, die we organiseren willen begeleiden.
De Reisbegeleid(st)er is naast de chauffeur/reisleider verantwoordelijk
voor de correcte uitvoering van een reis. Zij/hij vertegenwoordigt onze PVGE op de dagtochten en de meerdaagse reizen. Denkt u dat dit
een leuke job is voor u, laat ons dat dan even weten. We kunnen dan
samen over deze interessante baan afspraken maken.
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Neem a.u.b. contact op met Henk Rutgers op telefoonnummer 040
2545543 of per e-mail: henk.rutgers@onsbrabantnet.nl.
We hopen snel geschikte kandidaten te ontmoeten.
Henk Rutgers

INLEVER DATA 2011
Als U uw tekst aanlevert voor de aangegeven datum wordt hij geplaatst in het corresponderende nummer. Onder:”klaar” ziet u de datum waarop het betreffende nummer zeer waarschijnlijk klaar is en
verspreid kan worden. Wanneer de Veldpost de lezers bereikt is dan
afhankelijk van de bezorgers
aangeleverd voor

geplaatst in

klaar

25
30
26
27
28
23

Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

6
9
4
6
8
4

januari
maart
mei
juli
september
november

1
2
3
4
5
6

februari
april
juni
augustus
oktober
december

INSCHRIJFFORMULIEREN
Aanmelding voor Koorzang door dameskoor Ubi Caritas in de Rabozaal van Art4U, Veldhoven. Vrijdag 18 maart 2011 van 14:00 tot
16:00 uur
Naam/namen*………………………………………..
Lidnummer(s)……..…………………..
Aantal personen………… Telefoon nr:……………..
Dit strookje uiterlijk 28 februari in de PVGE-bus in ’t Tweespan deponeren.
De kosten hieraan verbonden zijn € 3,- per persoon, te voldoen door
overschrijving naar rekeningnummer 150 106 815 t.n.v. C. Karman,
Veldhoven
doorhalen s.v.p. wat niet van toepassing is.
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Aanmelding voor Voorlichtingsmiddag Ouderenbeleid Veldhoven
door een beleidsmedewerker van de gemeente Veldhoven gevolgd
door een discussie. Woensdag 16 maart, donderdag 17 maart,
woensdag 23 maart of donderdag 24 maart 2011 van 14:00 tot
17:00 uur, in de Ligt, D’Auwe School, D’n Bond of Patronaatsgebouw.
Naam/namen*…………………………………..
Lidnummer(s)……..……………………….
Aantal personen………… Telefoon nr:……………..
Dit strookje uiterlijk 28 februari in de PVGE-bus in ’t Tweespan deponeren.
doorhalen s.v.p. wat niet van toepassing is.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Kees Karman, tel 2541922

Aanmelding voor een lezing “De beleving van de natuur in eigen
buurt” door Kees van Limpt op 25 maart 2011 van 14:00 tot 16:00
uur in ‘t Tweespan
Naam/namen*………………………………………
Lidnummer(s)……..……………………………….
Aantal personen………… Telefoon nr:……………..
Dit strookje uiterlijk 28 februari in de PVGE-bus in ’t Tweespan deponeren.
doorhalen s.v.p. wat niet van toepassing is.

Aanmelding voor kamermuziek door Parelmoer in de Rabozaal van
Art4U, Veldhoven. Vrijdag 15 april 2011 van 14:00 tot 16:00 uur
Naam/namen*………………………………………..
Lidnummer(s)……..…………………..
Aantal personen………… Telefoon nr:……………..
Dit strookje uiterlijk 15 maart in de PVGE-bus in ’t Tweespan deponeren.
De kosten hieraan verbonden zijn € 3,- per persoon, te voldoen door
overschrijving naar rekeningnummer 150 106 815 t.n.v. C. Karman,
Veldhoven
doorhalen s.v.p. wat niet van toepassing is.
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INSCHRIJFFORMULIER voor de
5 daagse reis naar BRAUNLAGE / HARZ DUITSLAND
van 26 t/m 30 september 2011
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Braunlage / Harz / Duitsland
26 september 2011 om 08.00 uur

Naam (naam zoals in het paspoort of identiteitskaart staat; dus bij dames de meisjesnaam)
Deelnemer 1: ..............................................................................................
Geboortedatum: ......................

Lidnummer PVGE: .....................

M/V

Deelnemer 2: ..............................................................................................
Geboortedatum: ....................

Lidnummer PVGE: ....................

M/V

Straat en huisnummer: ................................................................................
Postcode Woonplaats: .................................................................................
Telefoon: ............................... E-mailadres:..................................................
Thuisblijversadres: (naam, adres, woonplaats)
..............................................................................................Tel .....................

Ik geef me / wij geven ons op voor bovenstaande reis.
Prijs: € 350,- per persoon (bij minimale deelname door 40 personen).
Toeslag eenpersoonskamer € 23,-.
Aanbetaling: € 100,- per persoon te voldoen vòòr 31 maart 2011.
De rest van de reissom te betalen vòòr 1 augustus 2011.
Betaling:
□
Ik heb de aanbetaling (€ 100,- p.p.) van rekeningnr ..............................
overgemaakt naar rekeningnr 8244902 t.n.v. PVGE-Philips.
Denkt u wel aan een annuleringsverzekering?!
U ontvangt van ons een bewijs van inschrijving nà 31 maart.
Eventuele dieet en bijzondere wensen en/of beperkingen kunt u hier vermelden:
........................................................................................................................
Datum .........................................

Handtekening ...........................

Uiterste inschrijfdatum 31 maart 2011
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INSCHRIJFFORMULIER voor de
dagtocht naar LUTTELGEEST en
DE WEERRIBBEN
op vrijdag 27 mei 2011
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Orchideeën- en Vlindertuin Luttelgeest
en boottocht op de Weerribben.
vrijdag 27 mei 2011 om 08.00 uur;
vanaf kerkplein d’Ekker

Naam:
Deelnemer 1: ..............................................................................................
Lidnummer PVGE: .....................................

M/V

Deelnemer 2: ..............................................................................................
Lidnummer PVGE: .....................................

M/V

Straat en huisnummer: ................................................................................
Postcode Woonplaats: .................................................................................
Telefoon: ............................... E-mailadres:..................................................
Thuisblijversnaam en telefoonnummer
Naam:................................................................... Tel ..................................
Ik geef me / wij geven ons op voor bovenstaande reis.
Prijs: € 66,- per persoon (bij minimale deelname door 40 personen).
De totale reissom dient binnen één week na inschrijving te zijn overgeboekt op onze
rekening. Pas dan is uw inschrijving compleet.
Betaling:
□
Ik heb de reissom van € 66,- p.p. van rekeningnr ..............................
overgemaakt naar rekeningnr 8244902 t.n.v. PVGE-Philips.
Denkt u wel aan een annuleringsverzekering?!
U ontvangt van ons een bewijs van inschrijving nà 27 april.
Eventuele dieet en bijzondere wensen en/of beperkingen kunt u hier vermelden:
........................................................................................................................
Datum .........................................
Handtekening ........................................
Uiterste inschrijfdatum 27 april 2011
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INSCHRIJFFORMULIER voor de
dagtocht naar HECHTEL-EKSEL en LEUVEN
op donderdag 28 april 2011
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Chocolaterie Hechtel-Eksel en Leuven
donderdag 28 april 2011 om 08.30 uur;
vanaf kerkplein d’Ekker

Naam:
Deelnemer 1: ..............................................................................................
Lidnummer PVGE: .....................................

M/V

Deelnemer 2: ..............................................................................................
Lidnummer PVGE: .....................................

M/V

Straat en huisnummer: ................................................................................
Postcode Woonplaats: .................................................................................
Telefoon: ............................... E-mailadres:..................................................
Thuisblijversnaam en telefoonnummer
Naam:................................................................... Tel ..................................
Ik geef me / wij geven ons op voor bovenstaande reis.
Prijs: € 57,- per persoon (bij minimale deelname door 40 personen).
De totale reissom dient binnen één week na inschrijving te zijn overgeboekt op onze
rekening. Pas dan is uw inschrijving compleet.
Betaling:
□
Ik heb de reissom van € 57,- p.p. van rekeningnr ..............................
overgemaakt naar rekeningnr 8244902 t.n.v. PVGE-Philips.
Denkt u wel aan een annuleringsverzekering?!
U ontvangt van ons een bewijs van inschrijving nà 28 maart.
Eventuele dieet en bijzondere wensen en/of beperkingen kunt u hier vermelden:
........................................................................................................................
Datum .........................................
Handtekening ........................................
Uiterste inschrijfdatum 28 maart 2011
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Informatie over:
Actueel nieuws: www.pvge-veldhoven.nl
Belangenbehartiging: Andries Smaal  040 2538049
Bezorging Veldpost: Ad Standaar  040 2535116.
Clubcoördinatie: Gert Koch,  040 2533921
Evenementen: vacature
Ouderen/ziekenbezoek: Betsy van den Boom,  040 2531301
Reizen: Henk Rutgers,  040 2545543
Kopij voor nr 2, april 2011 inleveren vóór 30 maart 2011

Kopij sturen naar:
e-mail:
veldpost@pvge-veldhoven.nl
Adres:
Veldpost, Rietbeek 6, 5501 CB Veldhoven.
Redactie: Steef Pas  040 2536612,
Wietse Veenstra  040 2540753
Opmaak: Jos Trommelen 0620561727

Webcoördinator: webcoordinator@pvge-veldhoven.nl
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