Belangenbehartiging op elk niveau
Belangenbehartiging is een hoofddoelstelling
van de PVGE
Op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau zijn
de vereniging en haar afdelingen vertegenwoordigd
in overleg- en adviesorganen.
Via de vereniging bent u betrokken bij zaken die
voor ouderen van belang zijn.
Waarom lid worden?
U kunt gebruik maken van:
* goede vertegenwoordiging in overkoepelende
organisaties
* georganiseerde recreatieve, vormende en
culturele activiteiten in de buurt
* mogelijkheden om reizen te maken naar mooie en
boeiende bestemmingen in binnen- en buitenland
met leeftijdgenoten
* elke twee maanden De Schouw (algemeen) en de
Veldpost (afdeling Veldhoven) in de bus en dat alles
voor € 21,00 per jaar (met een machtiging) of €
22,80 (bij betaling op een andere wijze).
De PVGE-Veldhoven heeft ruim 1500 leden en is
uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging.
Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips
gepensioneerden is de vereniging al reeds jaren
open voor alle 50-plussers.

De PVGE Veldhoven is een van de 8 afdelingen
van de PVGE Vereniging voor Senioren en heeft
ruim 1.500 leden. Het "werkgebied" van de PVGEVeldhoven omvat de gemeente Veldhoven zelf en
een groot deel van de Kempen (Steensel, Eersel,
Bladel, etc).
PVGE zorgt voor uw belangen van nu en later
op elk bestuurlijk niveau.
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De belangen van de leden worden middels de
Seniorenraad in de gemeente Veldhoven behartigd.
Voor mensen die bij de gemeente om hulp
aankloppen in het kader van de WMO heeft de
PVGE in Veldhoven cliëntondersteuners, zij kunnen
adviseren en aanwezig zijn bij "Keukentafel"
gesprekken, verder is er een groep vrijwilligers die
helpen bij het doen van de jaarlijkse
belastingaangifte en is er aandacht voor zieken en
ouderen.
Behalve het behartigen van de belangen van haar
leden organiseert de PVGE-Veldhoven ook allerlei
activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig
bijeenkomende club, soms als lezingen of andere
evenementen.

Meer informatie over PVGE-Veldhoven vindt u op de
Welkom-pagina en onder de verschillende
hoofdstukken van onze website:
www.pvge-veldhoven.nl.
Reizen
Het organiseren van dagreizen en meerdaagse
reizen in binnen- en buitenland voor leden van de
PVGE. Bij het organiseren van deze reizen wordt er
gestreefd naar een afwisseling en een mix van
cultuur, natuur, bezienswaardigheden, ontspanning
en gezelligheid. Zoveel als mogelijk wordt daarbij
rekening gehouden met de eisen die de leeftijd van
de leden stelt en hun eventuele beperkingen in
mobiliteit en gezondheid. Van iedereen wordt
verwacht dat zij eerst overleg plegen alvorens aan
een reis deel te nemen. Ook de financiële
draagkracht van de leden wordt in het oog
gehouden.
Ouderen- en ziekenbezoek
Namens het bestuur van PVGE-Veldhoven wordt
jaarlijks door een van onze dames aan 85-jarige
leden en ouder, rondom hun verjaardag een bezoek
met attentie gebracht. Vooraf wordt een afspraak
gemaakt.
Ook aan langdurig zieken wordt medeleven
getoond.
Wilt u lid worden?
Dat kan via: www.pvge-veldhoven.nl of vraag het
aanmeldingsformulier aan bij een van de
bestuursleden (zie hieronder). Zij willen al uw
vragen graag beantwoorden:
Voorzitter:
Wiel Berden, tel. 040-253 67 00
E-mail: voorzitter@pvge-veldhoven.nl
Secretaris:
Ben van den Berg, tel. 040-253 56 18
E-mail: secretaris@pvge-veldhoven.nl
U kunt ook op maandag, woensdag en donderdag
tussen 9:30 en 13.30 uur bellen met het PVGE
Secretariaat tel. 040-212 75 04

Overzicht van de (club)activiteiten
Biljarten
Iedere donderdag van 14:00 – 17:00 in La
Carambole.
Info: Ad Dielesen, 040-253 97 57
Bloemschikken
Iedere laatste woensdag van de maand van 13:30 16:30 uur in ’t Tweespan.
Info: Gisela Le Comte, 040-253 73 16 of Mimi
Bögemann, 040-253 24 58
Bridgen
Er zijn 2 groepen: iedere dinsdag van 9:30 – 12:00
uur en iedere woensdag van 13:45 – 16:45 uur in
De Ligt.
Info: Henk Fioole, 040-291 22 14
Computergebruik
Iedere maandagmiddag en woensdagmorgen in ’t
Tweespan. 2x per maand donderdagmiddag voor
beginners en fotoclub.
Info: Wout Peters, 040-251 04 81

Gym-55+
Er zijn 3 groepen in zaal van TTVV aan Burg. van
Hoofflaan:
maandag van 11:00 – 12:00 uur
dinsdag van 8:30 – 9:30 uur
donderdag van 14:00 – 15:00 uur
Info: Mia van den Reek, 040-253 19 50

Nordic walking
Iedere maandag van 9:30 – 12:00 uur op locatie.
Info: Cor Luijks, 06-392 718 54

Handwerken
Iedere woensdag van 13:30 – 16:30 uur in ’t
Tweespan.
Info: Nora Christiaans, 040-254 03 77

Rikken
Iedere maandag van 9:15 – 12:00 uur in De Ligt.
Info: Ben van den Berg, 040-253 56 18

Indisch koken
Iedere derde dinsdag van de maand van 17:00 –
19:45 uur in Kempen Campus.
Info: Wim Kooyman, 0497-515 573

Tafeltennissen
Iedere vrijdag van 9:15 – 12:00 uur (niet in
zomermaanden) in ’t Tweespan.
Info: Andries Smaal, 040-253 80 39

Jeu de boules
Iedere woensdag van 10:00 – 12:00 bij De Ligt.
Info: Cor Roelandse, 040-254 24 59

Tennissen
Iedere maandag en donderdag van 13:00 - 16:00
uur in tenniscentrum De Heiberg.
Info: Hans Verberne 040-253 92 71 of 06-201 268
45

Discussiegroep
Eens per 6 à 8 weken op woensdag van 14:00 –
16:00 uur in ’t Tweespan.
Info: Ger de Wind, 040-205 23 88

Leeskring
Er zijn 2 leeskringen: maandag van 10:00 – 12:00
uur of dinsdag van 13:30 – 15:30 uur.
6x per jaar in ’t Tweespan.
Info: Lilian Smits, 040-254 24 01

Fietsen
Iedere donderdag in april en oktober van 13:00 uur
vanaf ’t Tweespan. Van mei t/m september om
09:30 uur.
Info: Cor Kivits, 040-253 15 34

Line-dance
Iedere dinsdag van 14:00 – 16:00 uur (niet
zomermaanden) in ’t Patronaat.
Info: Marijke Schellen, 040-787 51 57

Genealogie
Iedere 2e donderdag van de maand (niet juli en
augustus) van 9:00 – 12:00 uur in ’t Patronaat.
Info: Frits Pinxt, 013-509 16 31

Natuurwandelen
Iedere 3e vrijdag van maart t/m oktober van 10:00
– 16:00 uur.
Info: Chris Pennings, 040-253 18 91

Muziekluistergroep
Eens per 6 à 8 weken op donderdag van 14:00 –
16:00 uur bij iemand thuis.
Info: Hans Reitsma, 040-253 81 08

Wandelen
Donderdagmiddag vanaf ’t Tweespan.
Info: Hugo Wahlen, 040-253 12 58
Westers koken
Er zijn 2 groepen: 8x per jaar op 1e dinsdag van
17:00 – 21:00 uur in Kempen Campus. Andere
groep op 2e dinsdag.
Info: Lilian en Fred Smits, 040-254 24 01
Yoga
Iedere donderdag van 9:30 – 11:00 in ’t Patronaat.
Info: Gerrie Berden, 040-253 67 00
Zingen
Iedere maandag van 13:45 – 16:00 uur in De Ligt.
Info: Kees van Kampen, 040-205 52 30 of 040-254
15 84

