
Overzicht clubs en activiteiten 
PVGE Veldhoven

versie 2/ april 2022

Hét ontmoetingsplatform  

voor senioren van Veldhoven  

Belangenbehartiging op elk niveau
Op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau zijn 
de vereniging en haar afdelingen vertegenwoordigd 
in overleg- en adviesorganen. Via de vereniging ben 
je betrokken bij zaken die voor ouderen van belang 
zijn.

Waarom lid worden?
Je 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 (vereniging 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 ongeveer 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 senioren.
De belangen van de leden worden door middel van 
de Seniorenraad in de gemeente Veldhoven behar-
tigd. Voor mensen die bij de gemeente om hulp aan-
kloppen 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 onder-
deel van een regelmatig bijeenkomende club, soms 
als lezingen of andere evenementen.

Reizen
Wij organiseren dagreizen en meerdaagse reizen in 
binnen- en buitenland voor leden van de PVGE.  
Bij het organiseren van deze reizen wordt er ge-
streefd naar een afwisseling en een mix van cul-
tuur, 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 ver-
wacht 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 be-
zoek met attentie gebracht. Ook aan langdurig 
zieken wordt medeleven getoond.

Wil je lid worden? 
Dat kan via: www.pvge.nl/veldhoven/ , of neem 
contact op met een van de bestuursleden, zij willen 
al je 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 
18E-mail: secretaris@pvge-veldhoven.nl 

Je kunt ook op maandag, woensdag en donder-
dag tussen 9:30 en 13.30 uur bellen met het PVGE 
Secretariaat,  tel. 040-212 75 04

Meer informatie over PVGE Veldhoven vind je op 
de pagina’s van onze website: 
www.pvge.nl/veldhoven/ 

scan de QR code voor directe toegang tot de website

PVGE Veldhoven is een van de 8 verenigingen 
van de PVGE Vereniging voor Senioren en heeft 
ongeveer 1.500 leden. 

Het "werkgebied" van de PVGE-Veldhoven omvat 
de gemeente Veldhoven zelf en een groot deel van 
de Kempen (Steensel, Eersel, Bladel, etc).



Natuurwandelen
Iedere 3e vrijdag van maart t/m oktober van 
10:00 – 16:00 uur. 
Info: vacature 
 
Nordic walking
Iedere maandag van 9:30 – 12:00 uur op locatie. 
Info: Cor Luijks, 06 392 718 54
 
Rikken
Iedere maandag van 9:15 – 12:00 uur in De Ligt. 
Info: Ben van den Berg, 040 253 56 18

Soos
Maandelijks op maandagmiddg van 14:00-16:00 uur
in ‘t Tweespan, Mira 2.
info: Ank Standaar, 040-253 51 16

Tafeltennissen
Iedere vrijdag van 9:15 – 12:00 uur (niet in zomer- 
maanden) 
TTVV, Burgemeester van Hoofflaan 147. 
Info: Andries Smaal, 040 253 80 49
 
Wandelen
Donderdagmiddag vanaf ’t Tweespan. 
Info: Rita de Vries, ribendevries@gmail.com
 
Westers koken
Er zijn 2 groepen: 8x per jaar op 1e dinsdag  
van 17:00 – 21:00 uur in DOE040, Blaarthemseweg 
183. Andere groep op 2e dinsdag. 
Info: Fred Smits, 040 254 24 01
 
Yoga
Iedere donderdag van 9:30 – 11:00 uur  
 in ’t Patronaat. 
Info: Gerrie Berden, 040 253 67 00
 
Zingen
Iedere maandag van 13:45 – 16:00 uur in De Ligt. 
Info: Els Cuppen, 040 230 19 99

Biljarten
Iedere maandag van 13:30 – 17:00 uur en iedere  
woensdag van 09:30 – 12:00 uur 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 9:15 – 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. 1x per maand donderdagmiddag voor  
de fotoclub. 
Info: John Rooijakkers, 040 253 09 62
 
Discussiegroepen
Eens per 6 à 8 weken op woensdag en op donder-
dag van 14:00 – 16:00 uur in ’t Tweespan. 
Info: Kees Karman, 040 254 19 22
 
Fietsen
Iedere donderdag in april en oktober van 13:00 uur  
vanaf ’t Tweespan.  
Van mei t/m september om 09:30 uur. 
Info: Wil Dijkman, 040 253 55 01
 
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

Gym 55+
Er zijn 3 groepen in zaal van TTVV gelegen aan de 
Burgemeester van Hoofflaan: 
• maandag van 11:00 – 12:00 uur
• dinsdag van 8:30 – 9:30 uur
• donderdag van 14:00 – 15:00 uur
Info: Jan Kaspers, 040 253 51 43
 
Handwerken
Iedere woensdag van 13:30 – 16:30 uur in ’t Tweespan. 
Info: Nora Christiaans, 040 254 03 77
 
Indisch koken
Iedere derde dinsdag van de maand  
van 17:00 – 19:45 uur in Beverdijcken,  
Beverdijcken 4 Bladel 
Info: Bob Groeneveld, 040 255 69 55
 
Jeu de boules
Iedere woensdag van 10:00 – 12:00 bij De Ligt. 
Info: Cor Roelandse, 040 254 24 59
 
Leeskringen
Er zijn 2 leeskringen: 
Leeskring I, maandag van 09:00 – 12:00 uur in  
’t Patronaat (6x per jaar) 
Leekring II, dinsdag van 13:30 – 15:30 uur in  
’t Tweespan (6x per jaar).
Info: Lilian Smits, 040 254 24 01 of 
Ank Heemskerk, 040 253 45 22
 
Line-dance
Iedere dinsdag van 14:00 – 16:00 uur in ‘t Patronaat 
(niet in de zomermaanden). 
Info: Marijke Schellen, 040 787 51 57

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


