Door mogelijkheden te gebruiken verslijten ze niet maar komen ze in
een betere conditie. In het boek staan vele voorbeelden over de invloed van een positieve levenshouding. Levenskunst van ouderen.
Liebje Hoekendijk, ISBN:9789066656758 2e druk 2006. Zie ook de
website: www.levenskunstvanouderen.nl. Zij schrijft over de actieve
ouderdom en de afhankelijkheid als levensfases. Veel onderwerpen,
die met ouder worden samenhangen, komen aan bod. Zij geeft het
advies: Beschouw ouderen niet alleen als hulpbehoevend maar ook als
mensen die hulp kunnen geven als vrijwilliger of mantelzorger.
In de bijlage staan een aantal voorbeelden om zelf
een zinvolle invulling van het bestaan na de werkzame periode te komen. Zoek contact met vrijwilligersorganisaties, die zich bezig houden met zorg,
educatie, maatschappelijk werk, musea en anderen.
Kijk eens rond in de buurt. Zoek contact met zelfhulp en patiëntenorganisaties. Mensen met een bepaald probleem sluiten zich bij elkaar aan en geven
onderling steun en voorlichting op basis van ervaring. Ook de ouderenbonden zoals PVGE zijn belangenorganisaties.
Arie Slob.

Welke hoed draagt de derde leerling?.
Een tovenaar had 3 leerlingen en probeerde met een proef zijn opvolger te vinden. De proef gaat als volgt: Hij heeft 2 witte hoeden en 3
zwarte hoeden.
Iedere leerling krijgt een van de hoeden op, ze
kunnen wel de hoeden van de anderen zien,
maar niet hun eigen hoed. De tovenaar vraagt nu
welke kleur hoed heb je op?
De Eerste zegt Ik weet het niet.
De Tweede zegt Ik weet het ook niet.
De Derde zegt Ik weet het wel
Wij kunnen nu beredeneren welke kleur hoeden de leerlingen op hebben en waarom de derde het wel weet.
Oplossing van de vorige keer van breinbreker van Arie
De kans is 0, want als de kleuren van de stukken verschillen, worden
ze weggegooid, dus er blijven steeds even veel witte als zwarte op
tafel zodra de doos leeg is.
Arie Slob
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RECEPT
Recept en vacature Indische kookclub
“Selamat Makan”
In voorgaande recepten hebben we voor de rijsttafel enkele hoofdgerechten van vlees en groenten beschreven. Deze keer beschrijven
we een bijgerecht t.w. gebakken maïskoekjes, die overigens ook lekker smaken bij de borrel!

Frikadel djagoeng (gebakken maïskoekjes met garnalen)
Ingredienten: 1 blikje maïskorrels ( 285 g. uitgelekt), 60 g. (1/2
pakje) garnalen, fijn gesneden, 2 sjalotten,gesnipperd, 3 tenen
knoflook, geperst, selderij,fijngesneden, 2 eieren, losgeklopt, 40 g
(2 cm.) santen (kokos) blok, geraspt, 4 eetlepels (zelfrijzend) bakmeel, 1.5 t.l. (teelepel) ketoembar (koriander), 1 t.l. djinten
(komijn), 2.5 t.l. kemirinoten-pasta, 1 t.l. trassi (garnalen pasta),
peper en zout, zonnebloemolie.
Bereiding: Pureer met een staafmixer de helft van
de maïskorrels, de gesnipperde sjalotten, knoflook,
ketoembar, djinten, koenjit, kemirinoten-pasta,
trassi, en geraspte santen. Doe hierbij de geklopte
eieren, het meel, de garnalen, selderij, de andere
helft van de maïskorrels,en meng deze goed zodat
er een dik beslag ontstaat. Breng op smaak met
wat peper en zout. Verhit olie in een koekenpan en
doe als proef 1 volle eetlepel beslag in de pan en
bak er een plat koekje van, deze mag niet uit elkaar vallen, anders
moet er nog wat meel bij. Bak nu 4 tot 6 maïskoekjes tegelijk goudbruin aan beide kanten. Leg ze dan op keukenpapier zodat ze wat
olie kunnen kwijtraken. Serveer ze lauw bij de rijsttafel. “Selamat
Makan” (=smakelijk eten)

Vacature.
Indische kookclub “Selamat Makan”. De club heeft een vacature. De
kookclub komt iedere derde dinsdag van de maand om 1700 uur bijeen in de keuken van de Kempen Campus in Veldhoven om gezamenlijk een gevarieerde Indische maaltijd te bereiden en deze daarna gezellig te consumeren in de eetkamer naast de keuken. Wegens
ondervertegenwoordiging van mannen in de groep nodigen wij vooral een man uit om zich aan te melden, hoewel een vrouw ook welkom is hoor.
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U kunt zich aanmelden bij de coach Wim Kooyman, per e-mail:
w.kooyman@hetnet.nl of voor nadere informatie ook telefonisch:
0497.515573.

INGEZONDEN
Kampeerclub de Trekvogels.
Niet zo lang geleden publiceerden wij ons kampeerprogramma voor
het jaar 2011 op onze website in PVGE-verband. www.pvgeeindhoven.nl/kampeerclub.htm
Onze Kampeerclub is toegankelijk voor alle leden van de PVGE.
De kampeeractiviteiten bestaan uit:
• 3 á 4 vakantieweken in Nederland
• een kamp van 3 weken in de omringende landen
Een grote rondreis van 6 tot 8 weken naar verder gelegen landen.
Wij verzorgen ook nazomer- en winteractiviteiten.
Voor informatie:
"De Trekvogels" Maarten de Fockert - Trompstraat 9 - 5151 NA
Drunen - Tel 0416 376005 of 0622210026
Voor het uitgewerkte programma of aanmelden:
www.pvge-eindhoven.nl/kampeerclub.htm

Weekendje weg voor mantelzorgers.
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch
zieke partner, kind, familielid of andere
naaste kan erg zwaar zijn. Even afstand
nemen, nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking met OpKracht een
ontspanningsweekend op
27, 28 en 29 mei 2011 in Hotel Boschoord in Oisterwijk.
Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is exclusief voor leden van PuntExtra.
Wanneer iemand per direct lid wordt, kan hij/zij ook deelnemen aan
het weekend.
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Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend wordt een eigen
bijdrage van € 75,- gevraagd. Dit is een all-in prijs, alleen drankjes
zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan t/m 6 mei; deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. Reageer snel en bel met
tel. 040 – 23 08 538. Meer informatie is ook te vinden op
www.puntextra.nl

Bedankje
Op een gegeven moment kwam Betsy van den Boom
bij mij op bezoek en bracht een prachtig boeket bloemen mee namens bestuur en leden van de PVGE Als opkikkertje voor mijn ziekte en tevens als dank voor de
vele jaren coachschap. Ze bleef een gezellig uurtje
praten, wat ik heel erg op prijs heb gesteld.
Hiervoor hartelijk bedankt,
Henk Beumer.

Scootmobiel

Scootmobiel vereniging Veldhoven is een belangenvereniging voor
iedere Veldhovenaar die zich in een scootmobiel moet verplaatsen.
Het voornaamste doel is om deze gebruikers uit hun sociaal isolement te onttrekken en deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale verkeer. Ook organiseren we regelmatig een cursus
scootmobiel rijden voor wie dat nodig heeft.
Met ingang van 1 januari 2011 is de contributie 25 euro per jaar per
persoon.
Scootmobiel vereniging Veldhoven, Citadel 18, 5509 NV Veldhoven
of bezoek onze website op : www.scootmobielveldhoven.nl

Stichting Dodenherdenking nodigt u uit….
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de Ceciliakerk
Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00 uur
Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk om 21.00 uur
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Na afloop van de Dodenherdenking is er om 21.00 uur
een gratis toegankelijk Herdenkingsconcert door het
Veldhovens Kamerkoor. Uitgevoerd wordt het Requiem
van Cherubini.
http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl.

Lotgenoten in verdriet
In Veldhoven start in september weer een
nieuwe ontmoetingsgroep voor mensen in rouw. Wie meer informatie wil
kan daarvoor telefonisch contact opnemen met Jeanneke de Bot, tel. 2531476,
of José Roestenberg, tel. 2547760.

INSCHRIJFFORMULIEREN
Aanmelding voor de lezing: “Rust zonder roest,” door Erika
Timmer
op vrijdag 13 mei in ’t Tweespan, Mira 2,
aanvang 14.00 uur
Naam/namen
Lidnummer(s)
telefoon
e-mail
Dit strookje uiterlijk 29 april 2011 in de PVGE-bus in ’t Tweespan
deponeren
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INSCHRIJFFORMULIER voor de
dagtocht naar Millingerwaard en Kleve
op vrijdag 5 augustus 2011
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Millingerwaard en Kleve (Kleef)
vrijdag 5 augustus 2011 om 08.45 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: € 68,- 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 € 68,- 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 5 juli..
Eventuele dieet en bijzondere wensen en/of beperkingen kunt u hier vermelden:
........................................................................................................................
Datum .........................................
Uiterste inschrijfdatum 5 juli 2011

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Millingerwaard en Kleve (Kleef)
vrijdag 5 augustus 2011 om 08.45 uur;
vanaf kerkplein d’Ekker
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INSCHRIJFFORMULIER voor de
dagtocht naar Terschuur op de Veluwe
op vrijdag 26 augustus 2011
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Oude ambachten- en speelgoedmuseum
vrijdag 26 augustus 2011 om 09.00 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: € 65,- 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 € 65,- 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 26 juli.
Eventuele dieet en bijzondere wensen en/of beperkingen kunt u hier vermelden:
........................................................................................................................
Datum .........................................
Uiterste inschrijfdatum 26 juli 2011

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Oude ambachten- en speelgoedmuseum
vrijdag 26 augustus 2011 om 09.00 uur;
vanaf kerkplein d’Ekker
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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

26
27
28
23

Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

4
6
8
4

mei
juli
september
november

3
4
5
6

juni
augustus
oktober
december

OPROEP
WMO-Raad Veldhoven zoekt medewerkers.
Weet U met een PC om te gaan, wilt U zich creatief uitleven, wilt U in teamverband leuk en nuttig werk te doen, en
hebt U daar enkele uren per maand voor over, leest U dan
verder.
Onze raad is een adviesraad voor de gemeente en met name voor B&W.
Wij adviseren over alles wat met de WMO , de Wet maatschappelijke ondersteuning, te maken heeft. De WMO heeft tot doel
alle burgers zo veel mogelijk en zo lang mogelijk mee te laten doen
met het maatschappelijke leven. De WMO is dus voor de gewone burger en dat zelfde geldt voor de WMO-Raad.
Om zo goed mogelijk te weten wat er nodig is, willen wij een goede
band met de burgers van Veldhoven opbouwen. Daarvoor zoeken wij:
mensen die mee willen werken om samen met ons de website te
onderhouden, uit te breiden en te optimaliseren
mensen die hun creativiteit willen gebruiken om voor de website
en kranten artikeltjes te schrijven
Lijkt het U wat, heeft U nog vragen of wilt U een vrijblijvend gesprek,
neemt U dan contact op met onze secretaris Ruud Cramer op telefoon
040 2535197.
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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 3, juni 2011 inleveren vóór 26 mei 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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