Belangenbehartiging


Nuenen




Een van de grootste seniorenverenigingen
in Zuidoost Brabant!
De PVGE participeert actief in de lokale
samenleving. Zij organiseert gevarieerde
sociale, culturele en sportieve activiteiten voor
en door de leden. Bovendien behartigt zij de
sociale en economische belangen van haar
leden op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
De PVGE beschikt over een eigen
onderkomen, waar leden elkaar kunnen
ontmoeten. Zij stimuleert senioren om in hun
eigen leefomgeving actief te blijven.
De vereniging is toegankelijk voor iedereen
van 50 jaar en ouder.









Clubs: Onze 40 verschillende clubs bieden
voor elk wat wils.
Evenementen: Deze commissie
organiseert culturele- en ontspanningsbijeenkomsten voor alle leden.
Reizen: Deze commissie organiseert reizen
naar boeiende bestemmingen in binnen- en
buitenland.























Er wordt opgekomen voor uw belangen als
senior, niet alleen in uw directe omgeving maar
ook via vertegenwoordiging in overkoepelende
organisaties op gemeentelijk-, regionaal- en
landelijk niveau.
In uw eigen leef- en woonomgeving kunt u
deelnemen aan speciaal voor senioren
georganiseerde recreatieve, vormende- en
culturele activiteiten.
U kunt met leeftijdsgenoten reizen maken naar
boeiende bestemmingen in binnen- en
buitenland.
De PVGE telt circa 10.000 leden. De afdeling
Nuenen heeft meer dan 1.100 leden. Door uw

Leden kunnen een met een Myshop pasje in
Eindhoven Philipsproducten kopen tegen
personeelsprijs.

Wat is verder interessant om te weten?

Goede redenen om lid te worden van de
PVGE

Activiteiten


De PVGE afdeling Nuenen is vertegenwoordigd
in gemeentelijke overlegorganen, commissies
en adviesorganen, waarin belangen van
senioren op het gebied van Welzijn, Zorg en
Wonen behartigd worden.
De PVGE participeert via directe- en indirecte
vertegenwoordiging in overkoepelende regionale
en nationale organisaties, die specifiek opkomen
voor de belangen van senioren.
Binnen de PVGE is een groep van deskundigen
beschikbaar om leden persoonlijke adviezen te
geven. Zij bieden hulp bij belastingaangifte en
geven administratieve ondersteuning. Vrijwillig
Ouderen Adviseurs (VOA) en Cliënt
Ondersteuners (CO) bieden hulp bij WMOaanvragen en geven adviezen over zelfstandig
wonen voor ouderen.
De PVGE maakt haar leden via het
tweemaandelijks verschijnende verenigingsblad
"De Schouw" opmerkzaam op allerlei zaken en
ontwikkelingen die voor senioren van belang
zijn.
De PVGE afdeling Nuenen heeft een eigen
tweemaandelijkse Nieuwsbrief en urgente
berichten versturen wij via een Nieuwsflits.

lidmaatschap versterkt u de financiële
mogelijkheden van de organisatie. Hoe meer
leden, hoe groter de invloed is die we kunnen
uitoefenen.
Ledenvoordeel met Ledenpas. Bij een groot
aantal bedrijven en organisaties krijgen PVGEleden korting voor producten of diensten.
o Sport en Fitness 10 tot 25% korting
o Huur en reparatie van auto’s en fietsen
10 tot 30 % korting
o Avondje uit eten 10 % korting
o Gereedschap 5 tot 30% korting
o Rijbewijskeuring voor 75-plussers
Zie de website voor een up-to-date overzicht.
PVGE leden kunnen tegen aantrekkelijk
voorwaarden deelnemen aan de collectieve
zorgverzekering van het IAK.

De PVGE reizen worden begeleid door
deskundigen uit het eigen ledenbestand. De
reisvoorzieningen zijn op senioren afgestemd.
We schenken veel aandacht aan bezoek en
attenties voor zieken, eenzamen en
hoogbejaarden.
De contributie bedraagt in 2020 bij automatische
Incasso € 21,00 per persoon per jaar.
De PVGE afdeling Nuenen werkt nauw samen
met Senergiek (KBO Nuenen).

Hoe wordt men lid?
Men kan lid worden door zich aan te melden via
de website van de PVGE: http://www.pvge.nl of
een aanmeldingsformulier aan te vragen bij:
PVGE, Primulalaan 46, 5582 GL Waalre,
tel: 040 212 75 04
e-mail: pvge@hetnet.nl
Bij uw aanmelding wordt u zowel lid van de
Overkoepelende PVGE als lid van de PVGE
afdeling Nuenen. Na ontvangst van de contributie
krijgt u de lidmaatschapskaart toegestuurd.

Activiteiten en clubs van de PVGE afdeling
Nuenen
Activiteiten
ledere 3e donderdag van de maand wordt gekookt
voor leden die (meestal) alleen aan tafel zitten.
Inloop-koffieochtenden
Iedere 1e donderdagmorgen van de maand is iedere
senior van harte welkom van 10:30 tot 12:00 uur.
Evenementen
Zie de aankondigingen van lezingen, workshops,
tentoonstellingen en ontspanningsbijeenkomsten
b.v. op de website.

Clubs
6 Kookclubs:
* “Ratatouille 1”, “Ratatouille 2” en “Kooklust”:
voor heren.
* “Kokkerebbel” en “Het Vergiet”: voor dames.
* “Pavlova”: gemengd.
Allen 1 x per maand gezamenlijk koken en eten.
De Commissie Kookclubs fungeert als
overkoepelende organisatie van de kookclubs.
4 Fotoclubs:
“Knipoog” - “f/2” - “Prisma” - “Perspectief”,
1 x per maand worden gemaakte foto’s besproken
en 1 x per maand is er een excursie of een
bespreking van een thema of techniek.
Schilderclub “Het Penseel”
De leden komen 2 x per maand bij elkaar.
Genealogieclub “Komaf”
Van elkaar leren, elkaar stimuleren en de
mogelijkheden van stamboomonderzoek (verder)
ontdekken.
Motorclub “De Veteranen”
In de zomer 2 x per maand een toertocht. Daarnaast
in gezellig samenzijn spreken over veiligheid,
tochten, techniek en onderhoud.
Oldtimerclub “Nuenen Classics”
De club houdt het mobiele erfgoed (ouder dan 40
jaar) in stand, wisselt kennis en ervaring uit en
maakt door de week toertochten.

6 Wandel- en fietsclubs
“De Dwèrgangers” – “de Doorlopers” –
“Stapvoirt” – “De Zandlopers” – “Weer en wind” –
“De Buitenbeentjes”
Sportief wandelen en/of fietsen. De diverse clubs
doen verschillende afstanden, van 6 tot 20 km lopen
tot 50 km fietsen.
2 Beleggingsclubs:
* “De Zilverlingen” Deze leden willen meer weten
van beleggen en/of ze willen hun kennis en ervaring
in een prettige sfeer delen met anderen.
* “De Ouwe Sok” : Werkt op basis van
Fundamentele en Technische analyse.
Computerclub “Compudwers”
Elkaar met raad en daad bijstaan bij de ups en
downs bij het gebruiken van onze computers.

Sieradenclub “De Kralerij”
De leden komen elke 3e dinsdagmiddag van de
maand bijeen.
Viltclub “Wol & Zo”
1 x per week gedeeltelijk met een docent.
Scrabbleclub " 't Scrabble-Nest"
2 x per maand komen de leden bij elkaar.
Breiclub "Breikamer2.0”
Iedere week gezamenlijk breien en haken.
Socratisch Café
2 groepen komen iedere maand een keer bijeen om
op een socratische manier te praten over
levensvragen die er toe doen.

2 Leeskringen:
“van Kaft tot Kaft” - “De Bladwijzer”
6 x per jaar in de wintermaanden wordt onder
professionele begeleiding een literair interessant
boek besproken.

Bestuur van de PVGE afdeling Nuenen

7 Museumclubs:
“Rominastra” - “Spoorkunst” - “Bekijk't” “Spoor 6” - “No 5” - “t Spoort” - “Kijk op Kunst”
1 x per maand (met de auto) of 2 x per maand (met
de trein) bezoeken de museumclubs een museum,
galerie, of interessante stadsdelen of gebouwen,
soms gecombineerd met een stadswandeling.

Secretaris
Arend Bretveld
tel: 040 283 59 14
e-mail: secretaris@pvge-nuenen.nl

2 Bewegingsclubs:
“Springlevend” - “Rek en Strek” Op maandag- of
woensdagmorgen onder professionele begeleiding
in een ontspannen sfeer, de spieren losmaken,
vooral gericht op het verbeteren van de conditie.

Bestuurslid Evenementen
Cees de Lange
tel: 040 283 48 87

Jeu de Boules club
Wekelijks jeu de boules op onze dubbele baan bij
het Kwetternest.
Bloemschikclub “La Fleurie”
Bloemstukken maken met zelf meegebracht
materiaal.

Voorzitter
Joop Scholing
tel: 06 2960 2328
e-mail: voorzitter@pvge-nuenen.nl

Penningmeester
Arend Tomas

tel: 040 283 90 79

Bestuurslid Belangenbehartiging
Kees Speet
tel: 06 2150 0638

Website PVGE afdeling Nuenen
https://nuenen.pvge.nl

