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In deze NieuwsFLITS!:
Acties voor een goed pensioen: kom op 18 maart naar Eindhoven
Concertaanbod van het Kempenkoor
Kennismakingsbijeenkomst PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard (20
maart)

mededeling PVGE-Koepel
ACTIES VOOR EEN GOED PENSIOEN (18 maart)
Beste PVGE-er,
Is uw pensioen ook al 11 jaar niet
geïndexeerd of maar een klein beetje?
Of hebt u nog nooit indexatie mogen
beleven of zelfs korting, zoals de
mensen, die van PMT hun pensioen
ontvangen? Werkt u nog (?), dan is uw
pensioenopbouw ook niet geïndexeerd
en gaat uw pensioen straks lager uitvallen.
Dat is allemaal nergens voor nodig. Er is echt geld genoeg bij onze
pensioenfondsen voor alle generaties om pensioen te krijgen met indexatie. Zo
goed werkt ons pensioenstelsel!
Maar minister Koolmees wil namens dit kabinet de veel te strenge Nederlandse
regels niet bijstellen!
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Waarom? Hij wil geen solidariteit meer, hij wil meer marktwerking en veel
lagere arbeidslasten voor de werkgevers (en dus de overheid zelf). Hij wil een
strenger fiscaal regime, waar u slechter van wordt, maar de BV Nederland niet.
Dáárom wil hij een ander stelsel. Maar dat zegt hij niet openlijk. Hij gebruikt
drogredenen. Een aantal hiaten als pensioen voor uitzendkrachten en zzp-ers
kunnen ook binnen het bestaande stelsel opgelost worden. Uw pensioen
meenemen naar een andere werkgever kan nu ook al.
Kom daarom op 18 maart 2019 naar Eindhoven. In het Stadwandelpark
wordt vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 13.30 een grote pensioenmanifestatie
gehouden onder het motto:
“Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen.”
Op die manifestatie zal onze voorzitter van de PVGE Mari Vervaart ook
spreken.
In het hele land gebeurt deze manifestatie op een aantal plekken als onderdeel
van een nationale pensioenactie georganiseerd door alle vakbonden,
seniorenorganisaties (KBO-Brabant, UnieKBO-PCOB, en PVGE) en
KNVG/NVOG
- Amsterdam, Beursplein/Dam, 10.00 uur
- Arnhem, Markt kruising Turfstraat tegenover Provinciehuis, 14.00 uur
- Eindhoven, Stadswandelpark, Alberdink Thijmlaan, 10.30 uur
- Heerlen, Burgemeester van Grunsvenplein, 12.00 uur
- Groningen, Grote Markt, 11.30 uur
- Leeuwarden, Wilhelminaplein, 11.30 uur
- Utrecht, Jaarbeursplein, 09.30 uur
- Rotterdam, Ahoy, 12.00 uur
Vindt u een eerlijk pensioen voor uzelf, en uw eventuele (klein)kinderen
belangrijk? Kom dan op 18 maart 2018 naar Eindhoven en laat zien dat we niet
alles zo maar voor zoete koek slikken.

mededeling redactie De Schouw
Concert aanbod met flinke korting
Door het grote aanbod aan concerten van de
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Matthäus Passion, die voor de PVGE leden
met korting worden aangeboden, is er iets
helemaal fout gegaan bij de publicatie in de
Schouw. De concerten van het Kempenkoor
zijn weggevallen. Daarom bieden we de
informatie nu aan via deze NieuwsFLITS! met links naar de website van de
PVGE.
Het gaat om twee concerten. De integrale uitvoering van de Matthäus Passion
op 17 april in Oirschot en de hoogtepunten uit de Matthäus Passion op 15 april
in Veldhoven.
Uitgebreide informatie over de concerten van het Kempenkoor kunt u vinden op
de website via de volgende links:
- maandag 15 april in Veldhoven: Hoogtepunten Matthaus Passion
- woensdag 17 april in Oirschot: Integrale Matthaus Passion
https://www.pvge.nl/evenementen-evenementen/684-matthaus-passion-veldhovn?date=2019-04-15-20-00
https://www.pvge.nl/evenementen-evenementen/155-matthaus-passion?date=2019-04-17-19-30

Er zijn nog kaarten beschikbaar, en er wordt een flinke korting gegeven!

mededeling bestuur
Kennismaken met de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard (20 maart)
Op 20 maart organiseren wij een bijeenkomst om nader kennis te kunnen
maken met de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.
Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Voor iedereen die wil kennismaken met alles wat
onze vereniging aan activiteiten te bieden heeft. In
ieder geval bedoeld voor de senioren die recent lid
geworden zijn.
Maar van harte welkom zijn ook alle bestaande
leden die zich (opnieuw) willen oriënteren op de
fantastische mogelijkheden. En wellicht wilt u ook uw buurman/buurvrouw of
vriend(in) kennis laten maken met ons.
Op het programma staat een korte uiteenzetting over onze activiteiten in een
bloeiende vereniging die op vele gebieden actief is.
Wij noemen u onder andere: Belangenbehartiging, Reizen, Kunst & Cultuur,
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Middaguitstapjes, Trefpunt en vele clubs, zoals wandelen, fietsen, tennissen en
bridge. De coaches van deze clubs zijn aanwezig en willen aan u graag hun
clubs uitgebreid presenteren.
U krijgt volop de gelegenheid gericht informatie in te winnen over activiteiten
waarvoor u mogelijk belangstelling heeft. Bij dit alles wordt de inwendige mens
niet vergeten.
Wanneer: woensdagmiddag 20 maart om 14:00 uur
Waar: in het Agnus Dei-gebouw, Kon. Julianalaan 12 te Waalre
Aanmelden (niet verplicht, maar wel fijn ivm de logistiek):
bij het secretariaat (Eric Ideler):
bij voorkeur per e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl
of anders: tel. (040) 252 04 97
Wij zien u graag op de informatiemiddag!

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet
meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.
Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via
secretariaat@pvge-awv.nl.
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