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Inhoud alfabetisch

Op donderdag 21 maart,
ruim een week voor Pasen,
gaan we naar het bakkerijmuseum in aan de Kapellerweg 15, te Luyksgestel.
U komt op eigen gelegenheid naar het museum. Er
is parkeerkeergelegenheid.
U wordt om 14.00 uur verwacht. Het duurt tot ongeveer 16.00 uur. De kosten
hiervoor bedragen € 14,p.p. Voor informatie zie
“Vaste Activiteiten”, Reizen
op pag.17
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Ve r n i e u w i n g
In de vorige Nieuwsbrief stonden we stil bij: Plezierig, Veelzijdig, Gezellig en Energiek.
Dat houdt ook in, dat je vooruit
blikt naar de toekomst. Juist in tijden van
verso(m)bering is het essentieel om vooruit te kijken en plannen te maken. Voor
2013 vindt u achterin de kalender met
activiteiten die op dit moment al ingepland zijn. Elders in deze Nieuwsbrief en
ook op onze website vindt u de uitnodiging en de agenda voor onze jaarlijkse
ALV. De afgelopen tijd is er hard gewerkt
om onze website aan te passen aan de toekomst. Steeds meer senioren blijken in het
bezit te zijn van een tablet (iPad of vergelijkbaar) omdat deze voor veel mensen
eenvoudiger te bedienen is dan een computer. Als je deze trend constateert, dan
moet de website daar ook toegankelijker
voor worden gemaakt. Dat is eerst met
wat kleine aanpassingen gedaan, maar
spoedig bleek dit op een aantal webpagina’s toch niet het beoogde resultaat te
geven. Omdat er veranderingen aangebracht moesten worden aangaande de
opzet en het functioneren van de website,

ook in verband met de wettelijke voorschriften, heeft onze webmaster samen
met de bouwer van onze website wat
noeste arbeid verricht en het resultaat mag
gezien worden. Kijk daarom (alleen al uit
nieuwsgierigheid) eens op onze afdelingswebsite www.pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl voor de nieuwste
informatie of actuele wijzigingen in het
activiteitenprogramma (of laat regelmatig
iemand voor u kijken als u zelf de mogelijkheden niet hebt). Dan zult u ook zien,
dat er een aantal links op de openingspagina onder de weerkaart zijn aangebracht, o.a. met “Facebook”. Daarmee
blikt ook de website vooruit naar de toekomst. Maar niet alleen de website moet
er weer een paar jaar tegen kunnen, ook
onze vereniging heeft af en toe een kritische toets nodig. Zo zijn alle PVGE-afdelingen een keer bij elkaar geweest op de
z.g. inspiratiedag om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van
de PVGE. Met name de toetreding van
jonge leden is daarbij een belangrijk punt
voor de continuïteit. In dat kader wordt
binnen onze afdeling gekeken naar activiteiten in de avonduren om op die manier
werkende (aspirant)leden een mogelijkheid te bieden in verenigingsverband iets te ondernemen. In eerste instantie
wordt daarbij gedacht aan
lezingen en voordrachten,
maar ook andere activiteiten
kunnen daarbij betrokken
worden. Roept dit bij u
ideeën op? Meldt u zich dan
bij het bestuur, daar vindt u
een luisterend oor! Zo
proberen wij de PVGE ook
vooral veelzijdig te houden.

Hans de Pooter
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3-DAAGSE REIS NAAR DUITSLAND
SANDE - OSTFRIESLAND
VAN DINSDAG 23 T/M DONDERDAG 25 APRIL
In 1946 na de Tweede Wereldoorlog
werd Ostfriesland, gelegen in het noordwesten van Duitsland, een deel van de
nieuw opgerichte deelstaat Nedersaksen.
De belangrijkste industriële vestigingen
van de regio zijn de Volkswagenfabriek
en de scheepswerven in Emden.
Nedersaksen heeft bijna acht miljoen
inwoners, heeft een oppervlakte van
47.600 m² en is hiermee de tweede
grootste deelstaat van de 16 deelstaten
van Duitsland. Onze vakantiebestemming Sande - “Das Tor zur
Nordseeküste” - maakt deel uit van het
district Ostfriesland. Sande telt momenteel ca. 9300 inwoners en is gelegen aan
het Nationale Park Wattenmeer (Waddenzee). De gemeente is in 2009 gekozen tot tot Unesco Wereldnatuurerfgoed.
U kunt genieten van het betoverende
natuurlandschap en de vele cultuurschatten. In het centrum van Sande zijn
niet alleen gezellige winkels maar ook
diverse mooie bezienswaardigheden. Op
het marktplein in Sande vindt u een
prachtig watersculptuur in 1989
gemaakt door de beeldhouwer Udo
Reimann. Deze sculptuur stelt het
kustgebied en het waterlandschap
rondom de stad voor. Verder is er de
prachtige St. Magnuskerk, gebouwd in
het midden van de 14e eeuw, met een
indrukwekkende klokkentoren uit 1657.
De kerk is dagelijks te bezichtigen en
staat in de hoofdstraat van de stad. Van
veraf is der Mariënturm te zien, overgebleven van een in 1792 gesloopt kasteel.
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In de punt van de toren kunt u genieten
van een prachtig uitzicht over het Friese
landschap.
Hotel Auerhahn
We verblijven in dit gastvriendelijke
hotel in het centrum van Sande. Het
hotel is van alle gemakken voorzien en
beschikt over een lift, (enkele kamers op
de 1e etage zijn niet per lift bereikbaar),
receptie, binnenzwembad, whirlpool,
sauna en een gezellig terras. In het
sfeervolle restaurant vindt u zowel ‘s
morgens als ’s avonds uitgebreide
buffetten met typische Ostfriese en
internationale gerechten.
Vertrekdatum:
Dinsdag 23 april
De reissom bedraagt:
€ 239,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 262,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 283,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag éénpersoonskamer: € 26,00
(maximaal 10 kamers).
N.B. wacht met betalen op de factuur.
Bij de reissom is inbegrepen:
• De reis per luxe touringcar voorzien
van bar, modern geluidssysteem met
DVD, panoramacamera, toilet, en
airco.
• de verzorging op basis van halfpension, ‘s morgens en ’s avonds uitgebreide buffetten met typische Ostfriese- en internationale gerechten
• welkomstdrankje bij aankomst in hotel
• gratis gebruik van binnenzwembad,
sauna en whirlpool
• gratis Wi-Fi
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

• de excursies (inclusief alle
genoemde entrees)
• bezichtiging Meyer Werft in
Papenburg
• Nederlands sprekende gids naar
Papenburg
• het afscheidsdiner
• alle taxen
• calamiteitenfonds en
reserveringskosten
• de diensten van uw ervaren
chauffeur/reisleider (inclusief
fooi)
Niet bij de reissom inbegrepen:
• annulerings- en/of reisverzekering
• persoonlijke uitgaven
• lunches, dranken en eventuele niet
genoemde entrees voor
excursieprogramma
Aanmelden (informatie) uiterlijk
14 februari bij:
Riet Boonstra,  040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

Zie ook de website.
Reisprogramma (wijzigingen
voorbehouden):
Dag 1: Vertrek vanaf de bekende
opstapplaatsen. Via de snelste weg
rijden we naar Leer, waar we een
pauzestop maken. Leer is een belangrijk
winkelhart voor de regio en voor de
Nederlandse provincies Groningen en
Drente. Alleen al het wandelen door de
gezellige straatjes met zijn diverse
huizen in unieke
bouwstijlen is de moeite
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden waard. Het oude
28 maart
centrum van Leer heeft
veel bezienswaardigOp donderdag 28 maart organiseert onze PVGE-afdeling Aalstheden zoals de mooie
Waalre en Valkenswaard ’s middags de jaarlijkse bijeenkomst
haven, de Grote kerk,
voor nieuwe leden, in het Agnus Dei gebouw, Koningin
Julianalaan 12 te Waalre.
het station, het prachtige
De middag begint om 14.00 uur en eindigt ca. 16.30 uur.
raadhuis en een indrukOp het programma staat een korte uiteenzetting over de activiwekkende voetgangersteiten van onze afdeling, waaronder Belangenbehartiging,
brug over de jachthaven
Reizen, Kunst & Cultuur, Middaguitstapjes, Trefpunt en de vele
naar het centrum van
clubs. De bedoeling is nieuwe leden daarmee nader kennis te
laten maken.
Leer. In de loop van de
Ook leden die reeds langer lid zijn kunnen deze informele
middag arriveren we in
middag bijwonen. Voor een hapje en een drankje wordt
Sande. Hier volgt de
gezorgd. Nieuwe leden ontvangen een persoonlijke
kamerverdeling met
uitnodiging; overige leden kunnen zich aanmelden bij het
aansluitend het diner.
secretariaat.
Wij hopen velen van u tijdens deze bijeenkomst te ontmoeten.
Dag 2 en 3: Zie de
website.

januari 2013

3

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

5- DA AGSE REI S NA AR BELGI E
O OSTE NDE
VAN MAANDAG 10 T/M VRIJDAG 14 JUNI
Oostende is een gezellige badplaats met
een brede boulevard, visstalletjes langs
de kade, een grote jachthaven en een
gezellig oud centrum met veel terrasjes
en winkeltjes. Wie Oostende op een gemakkelijke manier wil verkennen kan
zich met de paardenkoets laten rondrijden. Door de veerdienst met Engeland
straalt Oostende een internationaal karakter uit. Wie het drukke stads- en
strandleven graag eens ontvlucht, kan
kiezen voor een wandeling in één van
de vele prachtige parken.
We logeren in Oostende in hotel Princess. Ons hotel ligt centraal op 50 meter
afstand van de boulevard en de zee en
op 200 meter van het gezellige centrum
van Oostende. De kamers zijn van alle
gemakken voorzien en zijn pas gerenoveerd. Het hotel beschikt over een
receptie, een knusse lounge met bar, lift
en een gezellig restaurant. ‘s Morgens
krijgt u een buffetontbijt en ‘s avonds
wordt u verwend met een 3-gangen keuzediner. Oostende is ook een ideaal uitgangspunt voor onze dagelijkse uitstapjes.
Vertrekdatum:
Maandag 10 juni
De reissom bedraagt:
€ 419,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 457,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 504,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag éénpersoonskamer: € 60,00
(maximaal 9 kamers).
N.B. wacht met betalen op de factuur.
Bij de reissom is inbegrepen:
januari 2013
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• de reis per luxe touringcar voorzien
van bar, modern geluidssysteem met
DVD, panoramacamera, toilet, en
airco
• de verzorging op basis van
halfpension, uitgebreid ontbijtbuffet,
3-gangen keuzemenu
• de excursies (inclusief de genoemde
entrees)
• koffie met gebak op heenreis
• entree Mu.ZEE met rondleiding door
gids
• welkomstdrankje bij aankomst in
hotel
• demonstratie garnaalvissen te paard
met proeverij
• bezoek Centrum voor
Blindengeleidehonden met drankje
• gids in Ieper
• het afscheidsdiner
• alle taxen
• calamiteitenfonds en
reserveringskosten
• de diensten van uw ervaren
chauffeur/reisleider (inclusief fooi)
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Niet bij de reissom inbegrepen:
• annulerings- en/of reisverzekering
• persoonlijke uitgaven
• lunches, dranken en eventuele niet
genoemde entrees voor excursieprogramma
Aanmelden (informatie) uiterlijk
14 februari bij:
Riet Boonstra,  040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Zie ook de website.
Reisprogramma (wijzigingen
voorbehouden):
Dag 1: Vertrek vanaf de bekende vertrekplaatsen. In Baarle-Nassau maken
we onze eerste pauzestop. Hier wordt u
een kopje koffie/thee met gebak aangeboden. Na de koffiestop rijden we naar
Antwerpen, waar we een ruime stop in

het centrum maken om te lunchen en de
stad te bekijken. Vervolgens rijden we
naar Oostende voor een bezoek aan het
museum Mu.ZEE dat een rijke collectie
Belgische kunst van 1830 tot op heden
herbergt. Mu.ZEE is ontstaan uit de
samenwerking tussen de provincie
West-Vlaanderen en de stad Oostende.
Na dit bezoek gaan we naar ons hotel.
Dag 2-5: Zie de website.

Belastingservice Ouderenbonden
De Belastingservice Ouderenbonden geeft
hulp bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012. Dit jaar zijn wij met
twee belastinginvullers actief voor de PVGE
Aalst-Waalre en Valkenswaard. De Belastingservice is een samenwerking tussen de
Ouderenbonden en de Belastingdienst. De
belastinginvullers volgen een opleiding bij
de Belastingdienst en werken met een speciale versie van het aangifteprogramma.
Deze hulp is bedoeld voor leden van de
Ouderenbonden vanaf 65 jaar met een
AOW en een klein aanvullend pensioen,
totaal jaarinkomen voor alleenstaanden
circa €37.000 en voor samenwonenden
circa €55.000. Aangiften met inkomsten uit
box 2 (zakelijke belangen) komen niet in
aanmerking voor de service. Er wordt een
bijdrage in de onkosten gevraagd van € 10.
Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag
en over de voorlopige aanslagen kunt u ook
terecht bij de invullers. Als u gebruik wilt
januari 2013
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maken van de Belastingservice kunt u
contact opnemen met:
Gerrit van der Leest
 040 2230540,  gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE AalstWaalre en Valkenswaard
U wordt verzocht de volgende documenten
beschikbaar te hebben:
• Jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2012
• WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2011)
en jaaropgave hypotheekverstrekker
2012
• Jaaroverzicht bank- en spaarrekeningen
of afschriften met saldi per 01-01-2012
• Rekeningen van buitengewone uitgaven
in verband met ziekte
• Bewijsstukken van giften
• Kopie aangifte inkomstenbelasting 2011
en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2012
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

8-DAAGSE REIS NAAR SCHOTLAND
HOOGLANDEN - PERTH
VAN ZATERDAG 14 T/M ZATERDAG 21 SEPTEMBER
The Highlands: glooiende landschappen
afgewisseld met ruige heuvels zijn de kenmerken van dit mooie Schotse land. Het
weer is er vaak mooier dan u misschien
verwacht. Schotland is ook een land van
kastelen en landhuizen met prachtige
tuinen en kathedralen met een rijk verleden. De specifieke volksgebruiken, het
veel besproken karakter van de inwoners,
de beroemde whisky en de bijzondere
geschiedenis, zijn allemaal redenen om
dit unieke stukje Europa van dichtbij te
gaan bekijken. In ons programma vindt u
o.a. een bezoek aan Edinburgh, Pitlochry
en Blair Castle. Maar natuurlijk hebt u
ook voldoende vrije tijd om de schitterende stad Perth te leren kennen. Perth is gelegen in de regio Tayside, aan weerszijden
van de Firth of Tay, met 42.000 inwoners.
Het centrum van de stad heeft verschillende bezienswaardigheden en diverse
musea. In de kerk St. John the Baptist
preekte John Knox (Schots
kerkhervormer) in 1559
tegen de beeldenverering,
die een uitgebreide beeldenstorm tot gevolg had.
Ten noorden van de stad
ligt Scone, waar eertijds de
Schotse koningen werden
gekroond. Het huidige
Scone Palace, gebouwd op
de plaats van de 12e eeuwse Abdij, herbergt onder
meer porseleinen en ivoren
beeldjes. Perth, vroeger
ook bekend als Johnstown,
januari 2013
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was van 1210 tot de moord op koning
Jacobus I in 1437 hoofdstad van Schotland.
U logeert in het Salutation Hotel
in het centrum van Perth. Het hotel is een
historisch gebouw. Alle kamers zijn van
alle gemakken voorzien. Verder beschikt
het hotel over een lift, receptie met lounge
en een bar. In het gezellige restaurant
vindt u ‘s morgens een ontbijtbuffet en
‘s avonds een prima 3-gangen keuzediner.
Vertrekdatum:
Zaterdag, 14 september.
De reissom bedraagt:
€ 858,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 915,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 979,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslagen:
1- persoonskamer/binnenhut € 179,-- p.p.
1- persoonskamer/buitenhut € 215,-- p.p.
2- persoons buitenhut
€ 20,-- p.p.
N.B. wacht met betalen op de factuur.
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Bij de reissom is inbegrepen:
• de reis per luxe touringcar voorzien van
bar, modern geluidssysteem met DVD,
panoramacamera, toilet, en airco
• de verzorging op basis van halfpension
met ontbijtbuffet en 3-gangen keuzediner
• retourpassage IJmuiden - Newcastle in
een binnenhut met faciliteiten
• maaltijdenpakket aan boord (2 x ontbijten 2 x dinerbuffet)
• de excursies (inclusief de genoemde
entrees)
• entree Blair Castle met tuinen
• Nederlands sprekende gids in Edinburgh
• entree Edinburgh Castle
• boottocht Loch Ness
• de afscheidskoffietafel
• alle taxen
• calamiteitenfonds en reserveringskosten
• de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider (inclusief fooi)
Niet bij de reissom inbegrepen:
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• annulerings- en/of reisverzekering
• persoonlijke uitgaven
• lunches, dranken en eventuele niet
genoemde entrees voor excursieprogramma
Aanmelden (informatie) uiterlijk 1 juni
bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of via
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Zie ook de website.
Reisprogramma (wijzigingen
voorbehouden):
Dag 1: Vanaf de bekende opstapplaatsen
rijden we naar IJmuiden voor de overtocht
naar Newcastle. Dinerbuffet aan boord
waarna u kunt genieten van het
avondvertier aan boord.
Dag 2-8: Zie de website.
Overtochten:
De overtochten van IJmuiden naar
Newcastle v.v. worden gemaakt met één
van de comfortabele cruiseferry’s van
DFDS. Tijdens de overtocht hoeft u zich
geen moment te vervelen. Op de schepen
is voldoende
entertainment
en vermaak.
Bovendien beschikken de
schepen over
een gezellige
bar, bioscoop
en een Seashop
met een mooi
assortiment
cosmetica,
parfums,
alcoholische
dranken, wijn,
speelgoed, enz.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 20 februari
in het Klooster in Waalre 1 , aanvang 13.30 uur.
Vanaf 13.00 uur: registratie deelnemers, ontvangst met koffie. Na de pauze (15.30 uur)
volgt een optreden, waarna kan worden nagepraat onder het genot van een borrel.
AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen (werkplan).
3. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2012.
5. Financieel jaarverslag.
5.1 Verslag Kascontrolecommissie.
5.2 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.3 Voorstel begroting 2013.
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad, (her)verkiezing van de
afgevaardigden2.
Er zijn drie vacatures. Het bestuur vraagt kandidaten zich te melden.
6.2 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale 'derden-organen'.
7. Jaarverslag 2012 van Activiteiten zonder clubverband.
7.1 Commissie Kunst & Cultuur: presentatie van het programma voor 2013.
7.2 Commissie Reizen: presentatie van het programma voor 2013.
8. Jaarverslag 2012 van Activiteiten in clubverband.
8.1 Presentatie van het activiteitenplan 2013.
9. Bestuursverkiezing3.
Aftredend volgens rooster is de heer Bart Broekhuijse. Hij legt zijn secretarisfunctie
neer, maar stelt zich wel herkiesbaar als (algemeen) bestuurslid. Voor een reeds langer
bestaande vacature voor bestuurslid vraagt het bestuur kandidaten zich te melden.
10. Mededelingen van de Hoofdvereniging.
11. Rondvraag (u wordt verzocht - indien mogelijk - uw vragen tevoren schriftelijk in
te dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan beraden op de beantwoording).
12. 14.45 uur: sluiting van de vergadering.

1 In de vorige Nieuwsbrief is de verkeerde locatie vermeld.
2 Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voordragen. De voordracht
dient, voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden en een schriftelijke en
ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de
ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd
kan ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.
3 Kandidaten voor de Verenigingsraad (punt 6.1) en het bestuur (punt 9) dienen uiterlijk
13 februari 2013 bij het secretariaat aangemeld te zijn.
januari 2013
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Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering
Laat u na de pauze meevoeren in de wereld van de opera en de operette. Wij hebben
daartoe uitgenodigd Marjolein Latour, Frans van Tuijl en Peter Vos, die een gevarieerd
programma ten gehore brengen dat begint met een aantal bekende opera-aria’s, zoals het
beroemde “Letzte Rose” uit de opera Martha. Vervolgens een piano-optreden als
intermezzo en ter afronding bekende liederen uit de operette, zoals het Vilja-lied uit Die
lustige Witwe en “Meine Lippen sie küssen so heiss” uit Giuditta.

Frans van Tuijl, piano
Frans van Tuijl, pianist studeerde aan de
Schumann-Akademie en was een leerling van
Jan Wijn. Hij heeft passie en talent om
begaafde, klassiek geschoolde zangers en
instrumentalisten te begeleiden bij concerten
en recitals, audities, eindexamens en andersoortige optredens; Frans van Tuijl geeft
workshops en masterclasses. Hij heeft meegewerkt aan de TV programma's "Una Voce
Particolare", "Van Popster tot Operaster" en
"Mattheüs Masterclass 2012” met de bariton Maarten Koningsberger als Master.
Daarnaast geeft hij regelmatig huisconcerten in Waalre.

Marjolein Latour, sopraan
Naast haar opleiding tot sopraan nam Marjolein deel aan
diverse masterclasses en operaklassen. In april 1999 nam
Marjolein deel aan het TV-programma "Una Voce
Particolare", gepresenteerd door Ernst Daniël Smid, waar
zij op de eerste plaats eindigde. Na deze opnames begon
Marjolein met haar professionele zangcarrière, o.a. met
een hoofdrol in de opera Tosca van Puccini. In 2002
maakte Marjolein een tournee langs ca. 50 theaters in
Nederland met een muzikale theaterproductie van Ernst
Daniël Smid.

Peter Vos, tenor
De recensies van Peter Vos (afgestudeerd als
arts) beschrijven een mooie, stralende, lyrische
tenor, gemakkelijk aansprekend, helder en bijna
transparant van toon. Een prachtig licht timbre.
Met name geschikt voor repertoire van Mozart.
Daarnaast heeft hij onder meer een belangrijke
solorol vertolkt in “La Vie Parisienne” van
Jacques Offenbach. Ook heeft hij bij Opera
Zuid in Het Zuidelijk Theaterkoor gezongen.
januari 2013

9

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

 KRONIEK 
Zoals eerder is verondersteld (zie de
Nieuwsbrief van november): we hebben
’n nieuw kabinet. De intenties zijn niet
zonder slag of stoot door de volksvertegenwoordiging geaccepteerd en heel
veel kiezers voelen zich bij de neus
genomen… Voor wat ons - senioren/gepensioneerden - betreft, hangt het er
helemaal van af in welke inkomensklasse men zich bevindt, hoe het financiële
plaatje er uit gaat zien.
.-o-O-o-.
Maandag 5 november 2012
“Podium”: vergaderruimte in ’t Hazzo,
Waalre. Het voltallige bestuur zetelt aan
de conferentietafel en houdt zich onder
voorzitterschap van Hans de Pooter
bezig met de reguliere bestuursvergadering. Onderdeel daarvan is het kennismakingsbezoek van Caspar Rosenbaum,
aankomend voorzitter van de Hoofdvereniging. Hij wordt bijgepraat over het
reilen en zeilen van onze afdeling. Van
de geanimeerde ambiance maakt het
bestuur gebruik om enkele “heikele”
zaken aan de orde te stellen.
ZORGZAAM TREFPUNT
Donderdag 22 november 2012
Waalre, gebouw Agnus Dei. Ongeveer
vijftig PVGE-leden (een goede
opkomst!) bevolken de “Trefpuntlocatie” teneinde te worden geïnformeerd
over het onderwerp “zorg op afstand”.
Twee dames van “Zuidzorg” verzorgen
terzake de audiovisuele presentatie,
waarbij zij helaas door technische
problemen van de apparatuur worden
gehinderd (zelfs onze voorzitter ziet
geen kans die te verhelpen…). Zij laten
zich evenwel niet uit het veld slaan: al
januari 2013
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improviserend weten ze duidelijk te
maken wat men zich bij deze nieuwe
zorgvorm moet voorstellen.
Samenvattend: met gebruikmaking van
hedendaagse communicatietechnieken is
het mogelijk om vanuit het kantoor de
thuissituatie van patiënten/cliënten
“live” te beoordelen en - over en weer persoonlijk, direct contact te
onderhouden. De beeldverbinding verloopt via de eigen TV of PC, voorzien
van een webcam. Dit betekent overigens
niet, dat het persoonlijke contact komt te
vervallen. Het zeer geïnteresseerde
publiek (dat - zoals te doen gebruikelijk
- is onthaald op drankjes en hapjes)
bedankt de dames met een gloedvol
applaus; het onvolprezen Trefpuntteam
zegt het met bloemen. Theo en Ton
hebben hun medeleden wederom een
actueel item weten voor te schotelen!
Vrijdag 23 november 2012
Waalre, “Het Klooster”. KBO - Waalre
viert haar 60-jarig bestaan! Onze
PVGE-afdeling - vertegenwoordigd
door een driemansdelegatie van het
bestuur - feliciteert de KBO tijdens de
drukbezochte, welverzorgde receptie,
die tevens de gelegenheid biedt te “netwerken”. Dat diverse PVGE-leden
eveneens actief deel uitmaken van de
KBO onderstreept hun betrokkenheid
bij het wel en wee van ons, senioren.
Dinsdag 4 december 2012
Waalre, “Hazzo”; Inspiratiedag. Het zal
niemand bevreemden dat de PVGE
streeft naar uitbreiding; vergroting van
het ledenaantal én toename van activiteiten. Nou zijn we met ons allen een
seniorenvereniging, maar we zijn sterk
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

“vergrijzend” en het kost steeds meer
moeite “voortrekkers” te vinden die helpen voormelde doelstellingen waar te
maken. In het kader van deze problematiek zijn alle afdelingen samengekomen
op deze “Inspiratiedag”, geïnitiëerd
door scheidend voorzitter Daan Warners. Onze afdeling is uiteraard ook
vertegenwoordigd door de betrokken
bestuursleden. Alle deelnemers hebben
zich vastgelegd op een vandaag ontwikkeld actieplan, dat ertoe moet leiden dat
de doelstellingen worden verwezenlijkt.
Het is van het grootste belang “jonge”
senioren voor onze vereniging te interesseren. Daarmee wordt bedoeld de
leeftijdscategorie tussen de 50 en 65
jaar. Al onze leden kunnen hierbij de
helpende hand bieden middels “mondtot-mond” reclame: PRÁÁT met je

Geen Voorjaarsbijeenkomst
Per vergissing is in de Activiteitenlijst van de
vorige Nieuwsbriefop 14 maart een door de
Evenementencommissie georganiseerde
Voorjaarsbijeenkomst aangekondigd. Die
moet geschrapt worden van de lijst.

familie, vrienden en kennissen over
onze PVGE en de mogelijkheden die
wij bieden om actief in het leven te
blijven staan, zich te blijven ontplooien.
Jullie inspanningen worden beloond!

Dinsdag 11 december 2012
Valkenswaard, IVN-gebouw. Gezegend
door mooi, zonnig winterweer vindt de
laatste wandeltocht van dit seizoen
plaats, die wordt afgesloten met een
gezellig samenzijn. Onder het genot van
koffie met vlaai (al dan niet voorzien
van de nodige slagroom)
Rabobank FietsTocht zaterdag 8 juni blikken coaches (Wim
Rosink en Ger van den
Op zaterdag 8 juni organiOok niet-PVGE leden mogen
Broek) en wandelaars
seert Rabobank Valkensmeefietsen, dus vraag famiterug op het nu afgelopen
waard en Waalre weer de
lieleden en kennissen ook
seizoen. Verder wordt het
jaarlijkse sponsor fietstocht
mee te doen en zo PVGE te
wandelschema voor het
voor verenigingen. Deze
sponsoren. De leden en aankomende seizoen (dat op
fietstocht gaat door de nahang, die aan deze sponsortuurgebieden rondom Aalsttocht willen deelnemen kun18 maart begint op de
Waalre-Valkenswaard en
nen zich nu al bij voorkeur
plek waar nu geëindigd
heeft een lengte van ca.
via e-mail opgeven bij:
wordt) voorgesteld. De
35 km. Onderweg is er een
Paul Compen:
bijzonderheden daarvan
aantal stempelposten met
 paulcompen@planet.nl
zijn de deelnemers
ruime mogelijkheden om uit
 040 2216087
te rusten en wat te eten en
 Anna Paulownalaan 24,
bekend en hoeven hier
te drinken. Ook de PVGE zal
5583 BE Waalre
niet in extenso te worden
hiervoor weer inschrijven en
of Frans Meeuwsen:
herhaald. Werden de coawij roepen onze leden op
 frans.adele@gmail.com
ches zeer terecht reeds
hieraan in grote getale deel
 040 2040413
gefêteerd door de wandete nemen, want per deelne Sleedoornlaan 16,
mer sponsort de Rabobank
5552 RA Valkenswaard
laars (dat zijn er 52), ook
een bedrag van € 10,-. Het
In het voorjaar 2013 krijgen
op deze plaats vanuit het
biedt de coaches van de diwe van de Rabobank verdere
bestuur een pluim op hun
verse activiteiten binnen de
informatie over de startplaathoed voor hun inzet!
PVGE de mogelijkheid om de sen en vertrektijden.

Jacques Hersbach

kas wat extra te spekken.
januari 2013
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Met K&C naar Soldaat van Oranje
woensdag 8 mei

De musical die geschiedenis schrijft

Kunst & Cultuur neemt u mee naar de musical ‘Soldaat van Oranje’ in de TheaterHangaar (niet de hangaar op de foto) op Vliegbasis Valkenburg in Katwijk
Als de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen, leeft Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn Leidse vrienden een onbezorgd studentenleven. De studenten realiseren zich dat niets meer hetzelfde is.
Vriendschap en liefde zijn niet langer
vanzelfsprekend. De oorlog zet alle verhoudingen op scherp. Iedereen moet
zijn eigen keuzes maken... Vechten voor
vrijheid, volk en vaderland? Doorstuderen? Of bewust kiezen voor de
vijand?
Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van één van de
grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis:
Erik Hazelhoff
Roelfzema. Aan het
begin van de oorlog
ontsnapt Erik naar
Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar Nederland
smokkelt en als
piloot betrokken is
bij bombardementen
op Duitsland. Hij
wordt adjudant van Koningin Wilhelmina en ontvangt de Militaire
Willemsorde, de hoogste Koninklijke
onderscheiding.
Locatie:
De TheaterHangaar is van oorsprong
een vliegtuighangaar op voormalig
militair vliegveld Valkenburg. De
januari 2013
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tribune waarop het publiek in 1100
comfortabele theaterstoelen zit, draait
van decor naar decor, begeleid door
enorme projecties. Alle scènes hebben
zo hun eigen set: de studentensociëteit
Minerva, het Kurhaus, Paleis Noordeinde en zelfs een levensechte zee, waar
de Engelandvaarders via het strand ontsnappen en waar ze hun beroemde landingen maken. Zelfs de landingsbaan
van het vliegveld wordt onderdeel van
het decor.
Programma:
10.15 uur:
vertrek vanaf de Maria-

kerk in Valkenswaard
10.30 uur:
vertrek vanaf het Stationskoffiehuis in Waalre
ca.13.00 uur: aankomst Theaterhangaar, koffie-arrangement (koffiebroodjes, Brownie, Warme Blueberry Muffin, Warme scone met jam en
slagroom)
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

14.00 uur:
aanvang voorstelling
15.30 uur:
pauze-arrangement
(drankje + hartig tafelgarnituur)
16.00 uur:
vervolg voorstelling
ca. 17.15 uur: einde voorstelling
ca. 17.30 uur: vertrek uit Katwijk
ca. 18.30 uur: diner
Kosten: € 117,-

Stationskoffiehuis
Verzoek Parkeren

We hebben in totaal 60 tickets kunnen
reserveren. Omdat er vraag was naar het
bezoeken van een musical en dit een van
de meest spraakmakende producties van
de laatste jaren is, hebben we dit
uitstapje georganiseerd. De musical lijkt
ons extra interessant voor onze oudere
leden die de oorlogstijd bewust hebben
meegemaakt. Wij hopen dat u dit kunt
waarderen.
In verband met de tijdsdruk door korte
optieperiodes en het verschijningsmoment van de Nieuwsbrief kan het
noodzakelijk zijn de leden per e-mail te

Als we een dagtocht maken, vertrekken
we o.a. vanaf het Stationskoffiehuis.
Iedereen die meegaat wordt vriendelijk
verzocht de auto ACHTER op het terrein
te parkeren. Als er veel auto’s vooraan
geparkeerd staan, lijkt het of het erg
druk is in de zaak en rijden er mensen
door, waardoor het Stationskoffiehuis
klanten mist.
Dus: Auto bij stationskoffiehuis zo ver
mogelijk ACHTERAAN parkeren en dan
stukje te voet terug gaan.
De reiscommissie

benaderen. De leden die beschikken
over een e-mailadres hebben deze
informatie dan ook reeds ontvangen.
De animo is zo groot dat alle kaartjes
inmiddels gereserveerd zijn!

OPROEP kandidaat Verenigingsraad
Sinds 2006 heeft de hoofdvereniging van de PVGE een Verenigingsraad. Deze raad bestaat uit verenigingsleden die zijn
afgevaardigd door de algemene ledenvergaderingen van de
afdelingen waartoe zij behoren. In de Verenigingsraad hadden
afgelopen jaar namens afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard
de volgende personen zitting:
de heer P.J. Compen
mevrouw W.S. Drop-de Kam
de heer L.G. Hoving
de heer J.J. Nieuwenhuis
mevrouw A.E.W. Ort-van Rossum
De benoeming is telkens voor een periode van één jaar, waarna
herverkiezing kan plaatsvinden. Mevrouw Ort en de heren
Hoving en Nieuwenhuis stellen zich niet meer verkiesbaar.
Het bestuur roept leden op zich hiervoor aan te melden.
U kunt dit tot uiterlijk 13 februari doen bij de secretaris:
 secretariaat@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980
januari 2013
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 7 februari
Presentatie over aarde, water en vuur
Op deze eerste trefpunt-middag in het
nieuwe jaar zal onze voorzitter van
PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard,
Hans de Pooter, de presentatie verzorgen. Lees hieronder de informatie van
Hans over het onderwerp van deze
middag: Laat u deze middag verrassen
door een aantal bijzondere filmfragmenten, door mij samengebundeld onder de
titel: “AARDE, WATER EN VUUR”.
Als je verre reizen maakt, heb je veel te
verhalen luidt het gezegde. Tijdens vakanties in onder meer Amerika, Mexico,
Australië en Italië heb ik veel gefilmd.
De imponerende krachten van de natuur,
tot uiting komend in de basiselementen
aarde, water en vuur worden u getoond
bij een bezoek aan Canyonlands en Yellowstone in Amerika met tussendoor een kort bezoek aan de
Maya’s in Mexico, een kleine
sprong naar Australië en tenslotte de hete beklimming van
de Etna (zie bijgaande foto) met
warme voeten en het hoofd in
de sneeuw.
De middag start om 14.00
uur, de zaal is open vanaf
13.30. De toegangsprijs is
slechts € 2,-; aanmelden vooraf
is niet nodig. De locatie van het
AD-gebouw is in de Kon. Julianalaan
12 te Waalre. Komende van
Valkenswaard over de Eindhovenseweg
bij het eerste verkeerslicht in Aalst
linksaf, na enkele honderden meters is
januari 2013
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het gebouw rechts van u. Met het
openbaar vervoer vanuit Valkenswaard
ook makkelijk te bereiken via de
buslijnen 171 en 172 die een halte
hebben in het centrum van Aalst.
De eerstvolgende Trefpunt-middag na
7 feb. is op do. 23 mei en deze middag
zal als onderwerp hebben “Kunst in de
Philips-reclame”. Meer informatie over
dit onderwerp in de volgende Nieuwsbrief. Noteer deze datum al vast in u
agenda. En u weet intussen dat onze
gastvrouwen u verwennen met een hapje
en een drankje zonder verdere kosten.
De organisatie van Trefpunt verwelkomt
u graag op deze eerste trefpunt middag
van het nieuwe jaar.

Inlichtingen: Theo v.d. Goor,
 040 2216428 of:
Ton Sanders,
 040 2017755
 tonsanders@live.nl
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Bezoek aan het Mercedes-Benz Museum
in Stuttgart
Het Mercedes-Benz Museum is een automuseum in Stuttgart dat werd geopend
op 19 mei 2006. Meer dan 1.500
museumstukken zijn hier te vinden op
een oppervlakte van 16.500 vierkante
meter. Het gebouw alleen al is een
architectonisch pareltje dat al
verschillende prijzen heeft gewonnen. Op
uw weg door het museum ervaart u een
reis door de 120-jarige geschiedenis van
de auto. Dit gaat van de eerste auto ter
wereld tot de modernste prototypes. Het
museum is zeker een bezoek waard: het
laat uw dromen de volle loop tijdens de
paar uur die u in het museum zal doorbrengen: geschiedenis, design, techniek,
het futuristische oogpunt van de voormalige bedenkers….. De reiscommissie werd
vorig jaar op bovenstaand idee gebracht
tijdens een bezoek aan het Mercedes
museum in Valkenswaard. Bij voldoende

belangstelling willen we u een driedaags
uitstapje naar het Mercedes museum in
Stuttgart aanbieden. Kosten ca. € 300,00
p.p. Het is de bedoeling om deze reis in
het voor- of najaar te maken. Om een idee
te krijgen hoeveel belangstelling er voor
dit plan is, verzoeken we belangstellenden
zich aan te melden uiterlijk 28 februari bij:
Riet Boonstra,
 040 2213758 of:
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl Zie ook onze website.

Tennisgroep (dinsdag en woensdag)
Op woensdag 26 september 2012 werd de
zomertennis met een toernooi afgesloten.
De weergoden waren ons gunstig gezind
en de buienradar had het gelukkig mis
want het bleef droog. Er werd met 15
deelnemers gespeeld op 3 banen. Ook was
er tussendoor tijd voor koffie met iets lekkers er bij. Het was een fijne sportieve
ochtend en we verheugen ons al weer op
het zomerseizoen dat in april zal
beginnen. Nieuwe leden zijn welkom op
de dinsdag- en/of woensdagmorgen. Er
wordt gespeeld in het zomerseizoen van
april t/m september van 09.00 uur tot
12.00 uur.
januari 2013
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Opgeven bij:
Tineke de Pooter,
 040 2218298
 hans.en.tineke@planet.nl of bij:
Henk van Sebille,
 040 2017634
 hvansebille@onsmail.nl
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Jaarkalender Activiteiten 2013
do 17 jan
do 31 jan
do 7 febr
wo 20 febr
do 14 mrt
ma 18 mrt
do 21 mrt
do 28 mrt
do 11 apr
di 16 apr
23 t/m 25 apr.
?? mei
wo 8 mei
ma 13 mei
do 16 mei
do 23 mei
za 8 juni
10 t/m.14 juni
do 13 juni
di 18 juni
do 27 juni
ma 8 juli
do 11 juli
do 25 juli
wo 31 juli
?? juli/aug
do 8 aug
di 13 aug
do 22 aug
do 29 aug
do 12 sept
14 t/m.21 sept.
ma16 sept
do 26 sept
?? oktober
do 10 okt
di 15 okt
ma11 nov
do 21 nov
di 10 dec
januari 2013

Middaguitstapjes
Reizen
Trefpunt
Evenementen
Fietsen
Wandelen
Middaguitstapjes
Trefpunt
Fietsen
Wandelen
Reizen
K&C
K&C
Wandelen
Fietsen
Trefpunt
Algemeen
Reizen
Fietsen
Wandelen
Reizen
Wandelen
Fietsen
Fietsen
Evenementen
K&C
Fietsen
Wandelen
Fietsen
Reizen
Fietsen
Reizen
Wandelen
Trefpunt
K&C
Fietsen
Wandelen
Wandelen
Trefpunt
Wandelen

Bezoek ‘techniekHuys in Veldhoven
Dagtocht Turnhout “Begijntjes en Heksen ”
Lezing met filmbeelden over aarde, water en vuur
Algemene Ledenvergadering, Het Klooster
Voorjaarsbijeenkomst, kantine VV. V’waard
Malpie (IVN)
Kempisch Bakkerijmuseum, Luyksgestel
Kennismaking nieuwe leden, AD-gebouw
Eerste tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Genneper Parken (Waalre)
Busreis Duitsland: Sande-Ostfriesland
Hasselt: Japanse tuin + Jenevermuseum
Musical ‘Soldaat van Oranje’, Katwijk
Den Hamert, Arcen (Waalre, dagtocht)
Tweede tocht, vertrek De Graver V’waard
Beeldpresentatie “Kunst in de Philips-reclame”
Rabobank FietsTocht voor clubsponsoring
Vijfdaagse busreis België: Oostende
Derde tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Heezerenbosch (IVN)
Anti-lopendag: minicruise Zierikzee
Geelders, Schijndel (Waalre)
Vierde tocht, vertrek De Graver V’waard
Vijfde tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Zomerbijeenkomst, De Zwaan Borkel en Schaft
Dordrecht of Schoonhoven+ boottocht Kinderdijk
Zesde tocht, vertrek De Graver V’waard
Achelse Kluis (IVN)
Zevende tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Verwendag: boottocht Gouda-‘Het Groene Hart’
Achtste tocht, vertrek De Graver V’waard
Busreis Schotland: Hooglanden-Perth
St. Jansberg, Mookerheide (Waalre, dagtocht)
Dialezing “Fietsend in Georgië de Kaukasus op”
Haarlem: Teylers Museum + stadswandeling
Negende tocht (Afsluiting), vertrek SKH Waalre
’t Loon, Waalre (Waalre)
Somerense heide
Nog geen onderwerp bekend
afsluiting (IVN)
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Vaste activiteiten
Biljart

Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof 06 10035893
Plaats: ’t Hazzo in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag om 13.15 uur (13.30 aanvang spel)
Informatie: Jacques Gelens ( 040 2218174

Bridge

Plaats : ‘t Hazzo in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 2212635

Fietsen

Informatie: Paul Compen ( 040 2216087

Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: bij voldoende belangstelling op maandag- t/m. vrijdagmiddag
Computer PC-inloop van 13.00 tot 15.00 uur.
Informatie: Gerard Stekhuizen ( 040 2017071
 gafstekhuizen@onsbrabantnet.nl
Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen.
Handwerken
Informatie: Mw. Jeanne Sanders-Daems ( 040 2213497
Jeu de boules

Kunst & Cultuur

Nordic Walking
Reizen

Tennis

Trefpunt

Plaats: de banen bij ‘t Hazzo in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Henk Krijger ( 040 2216309
Informatie: Bart Broekhuijse ( 040 2010980
Reinier Schipper ( 040 2214602
• Snelle 6 km wandeling vanaf Stay Okay om 10.00 uur de ene week
op vrijdagmorgen en de andere week op woensdagmorgen.
• Langzame 4 km wandeling vanaf Stay Okay om 08.45 uur iedere
week op vrijdagmorgen in Valkenswaard
Informatie: Frans Meeuwsen ( 040 2040413
Informatie:

middaguitstapjes Will Balemans ( 040 2213382
dagreizen
Maria Van Hauwe ( 040 2016618
meerdaagse reizen Riet Boonstra ( 040 2213758

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark "Eeckenrode" in Aalst, gravelbanen.
Tijden: dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Tineke de Pooter ( 040 2218298
Plaats: Agnus Dei-gebouw, Aalst-Waalre
informatie: Theo en Diny van de Goor ( 040 2216428
Ton en Corrie Sanders
( 040 2017755

Wandelen

Informatie: Wim Rosink ( 040 2015510

Ziekencontact

Patty Huijbers ( 040 2076925
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