In verschillende wijkcentra in Veldhoven zal dit jaar ook voor U een
programma zijn. Er zijn ook verschillende verenigingen die in de zomerperiode actief zijn.
Het volledige programma is op dit moment nog niet duidelijk. Vandaar
dat we u verwijzen naar de weekbladen als Ahrenberger en/of Veldhovens Weekblad.
Het ligt ook in de bedoeling om eind juni 2011 via verschillende accommodaties een folder te verspreiden met informatie over de zomeractiviteiten die voor u toegankelijk zijn in de periode half juli tot eind
augustus 2011.Maak er gebruik van. Ontmoeten is leuk, zeker in een
stille periode!
Activiteitencoördinator MSO / Gemeente Veldhoven

INSCHRIJFFORMULIEREN
---------------------------------Hierlangs afknippen---------------------

Tennisinschrijvingsformulier
Naam :------------------------Tel
:------------------------E-mail: ------------------------Gelieve dit formulier vóór 10 juli 2011 in te leveren bij W. Lankreijer, De Suikerbakker 20, 5506 EK, Veldhoven of bij de tennisbanen af
te geven (Niet bij de Bar) of per e-mail te melden.
Schrijft in voor:
O – Ontspanningstennis op maandag van 13:00 tot 16:00 uur
O – Ontspanningstennis op donderdag van 13:00 tot 16:00 uur
Opmerkingen/wensen:--------------------------------------------------Wim Lankreijer
De Suikerbakker 20, 5506 EK, Veldhoven. Tel: 040-2531624
E-mail: w.lankreijer@tele2.nl
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INSCHRIJFFORMULIER voor de
dagtocht naar Nationale Taptoe Rotterdam
op zaterdag 1 oktober 2011
Bestemming:
Vertrekdatum/-tijd:

Taptoe Rotterdam
zaterdag 1 oktober om 10.30 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: € 87,- 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 € 87,- 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 na 1 september.
Eventuele dieet en bijzondere wensen en/of beperkingen kunt u hier vermelden:
........................................................................................................................
Datum .........................................

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

Uiterste inschrijfdatum 1 september 2011.
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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

20 juli
28 september
23 november

Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

29 juli
8 oktober
4 december

Voelt u zich eenzaam?

Wij geven u de mogelijkheid om via (06-8200
40 12 ons te bereiken voor een praatje. Waarom?
Omdat het u zomaar kan overkomen! En als u er last van heeft kan
het goed zijn om hier over te praten.
SWOVE werkt hiervoor samen met veel organisaties in Veldhoven.
U belt (06- 8200 40 12, wij luisteren .. .. .. ..
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00
SWOVE Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven
Burg. Van Hoofflaan 70,
5503 BR Veldhoven.

PVGE Ouderen / Ziekenbezoek Betsy van den
Boom (040 253 13 01)
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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
Aanmelden / Opzeggen lid PVGE  040 2127504 (www.pvge.nl)
Kopij Veldpost nr 4, augustus 2011 ,inleveren vóór 20 juli
Adres voor
E-mail:
Adres:
Redactie:
Opmaak:

kopij zonder opmaak:
veldpost@pvge-veldhoven.nl
Veldpost, Rietbeek 6, 5501 CB Veldhoven.
Steef Pas  040 2536612,
Wietse Veenstra  040 2540753
Jos Trommelen  0620561727

Webcoördinator: webcoordinator@pvge-veldhoven.nl
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