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Zoek de zonzijde
Nu de dagen weer langer gaan
worden zie je in de natuur al
voorzichtig wat signalen van
het voorjaar ontstaan. De natuur verheugt zich al op de komende zomer, trekt zich weinig aan van de crisis
en bereidt zich voor op groei en bloei.
Zover is het voor ons -senioren- nog
niet. De groei is voorbij en de bloei laat
op zich wachten, maar wij gaan niet bij
de pakken neer zitten. Onder het motto
“zoek de zonzijde” maken wij ons als
afdeling weer sterk om het komende
jaar onderlinge contacten binnen de afdeling te kunnen leggen en verstevigen.
Immers, de kracht van een vereniging is
de onderlinge samenhang en de mogelijkheid om gezamenlijk leuke dingen te
doen op allerlei terrein. De ALV van 20
februari is daar een goed voorbeeld van
geweest. Het programma na de pauze
met muziek en zang uit de opera- en
operettewereld heeft de aanwezigen met

een blij gevoel naar huis doen gaan.
De voorbereidingen voor het zomerfeest
zijn in volle gang, zoals u elders in deze
nieuwsbrief kunt lezen. Dit jaar hebben
we niet alleen gekozen voor een samenkomst met een hapje en een drankje,
maar is er ook een optreden gepland
waarbij u meegenomen zult worden in
de wereld van list en bedrog. U zult uw
ogen niet geloven! In de tussenliggende
tijd zijn er voldoende activiteiten georganiseerd om zowel in clubverband
als afdelingsgewijs uit de sleur van
alledag te stappen. Bij de invulling van
het jaarprogramma zullen wij steeds een
balans trachten te vinden tussen de prijs
en de kwaliteit. Hoewel het voor de
organisatoren een teleurstelling is, dat er
door onvoldoende deelname soms
activiteiten moeten worden geannuleerd,
toch gaan zij daarna weer snel op zoek
naar nieuwe mogelijkheden. Soms blijkt
echter dat er (te lang) gewacht is met
aanmelden en horen we achteraf dat
men best mee had willen gaan. Als u dus
overweegt om ergens aan deel te nemen,
meldt u dan gelijk aan of zet de uiterste
aanmelddatum op uw kalender om het
niet te vergeten. Mede in verband met
de verschijningsdata van de Nieuwsbrief
worden aankondigingen ruim van te
voren gedaan. Als we (om de prijzen
laag te houden) meer last minute events
gaan doen zullen we steeds meer gebruik moeten maken van e-mail en website. Kijk daarom (alleen al uit nieuwsgierigheid) eens op onze afdelingswebsite (zie rechtsonder op de pagina) voor
de nieuwste informatie of actuele wijzigingen in het activiteitenprogramma (of
laat regelmatig iemand voor u kijken als
u zelf de mogelijkheden niet hebt).

Hans de Pooter
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5-daagse reis naar Duitsland
Hirsau - Zwarte Woud
met bezoek aan het Mercedes-Benz museum in Stuttgart
VAN ZONDAG 6 T/M DONDERDAG 10 OKTOBER 2013
Zwarte Woud in de herfst. Zeker de
moeite waard voor een vijfdaagse mooie
busreis. Het Zwarte Woud (Duits:
Schwarzwald) is een dicht bebost gebied
en middelgebergte in het zuidwesten
van Duitsland, gelegen in de deelstaat
Baden-Württemberg aan de Rijn en aan
de Franse grens. Het is het grootste middelgebergte in Duitsland. Geologisch is
het verwant aan de Vogezen, die aan de
Franse kant van de Rijn liggen. De
hoogste top van het Zwarte Woud is de
Feldberg met een hoogte van 1493
meter. Het Zwarte Woud is een groot
bosgebied in Duitsland en bestaat
hoofdzakelijk uit dennen- en sparrenbomen. De Romeinen noemden het dicht
beboste gebergte met zijn kenmerkende
donkere naaldbomen Silva Nigra - "het
Zwarte of Donkere Woud of ondoordringbare woud" - dat voor hen onheilspellend en bijna ondoordringbaar was.
Geologisch gezien is het Zwarte Woud
een plateau van gneis en graniet. Er zijn
nog enkele overblijfselen van een vulka-
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nisch verleden en verscheidene warmwaterbronnen. Hirsau ligt in het noordelijke deel van het Zwarte Woud, in het
dal van de Nagold. Het dorpje werd
voor het eerst genoemd in het jaar 830
en is bekend door twee ruïnes. De eerste
is de Benedictijnerabdij, die er in de 11e
eeuw werd gevestigd. De tweede ruïne
is van het hertogelijk jachtslot.
Hotel Kloster Hirsau****
We logeren in het fijne viersterrenhotel
KlosterHirsau. De voormalige kloosterherberg stamt uit 1450 en is daardoor
één van de oudste gasthuizen van Duitsland. De kamers zijn voorzien van alle
faciliteiten en verder beschikt het hotel
o.a. over een lift, zwembad, sauna,
sportruimtes en een gezellige bar met
aangrenzend terras. Voor de liefhebbers
zijn in de omgeving verschillende goed
uitgezette wandelwegen.
Reisprogramma (wijzigingen voorbehouden):
dag 1 t/m 5: Vanaf de bekende opstapplaatsen rijden we met regelmatige stops
naar ons hotel. Tijdens de heenreis via
Koblenz volgen we een schitterende
route langs de Rijn. Op ons programma
staan o.l.v. van een stadsgids een bezoek
aan Calw, bekend van de schrijver en
dichter Herman Hesse. Een bezoek aan
de stad Stuttgart en het Mercedes Museum. Verder een busrit langs steile wijnbergen, uitbundige bossen, schilderachwww.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

tige bergen en schitterende dalen. Een
mooie toeristische route waar we vakwerkhuizen terugvinden uit de 13e tot
de 19e eeuw. De terugreis voert ons via
de Duitse autobanen naar het afscheidsdiner en de opstapplaatsen.
Vertrekdatum:
Zondag 6 oktober
De reissom bedraagt:
€ 439,00 p.p. bij 40 t/m 45 personen
€ 462,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 492,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer: € 40,00
(maximaal 4 kamers)
Toeslag 2-persoonskamer voor
alleengebruik, nadat de 1-persoonskamers vergeven zijn: € 100,00
(maximaal 4 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 met ’s morgens een uitgebreid
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ontbijtbuffet en ’s avonds een 3-gangen keuzemenu
welkomstdrankje
de excursies (inclusief alle genoemde
entrees en gidsen)
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds en reserveringskosten
de diensten van een ervaren chauffeur/reisleider (inclusief de fooi)
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
lunches, dranken en eventuele niet
genoemde entrees voor
excursieprogramma
Aanmelden (informatie) uiterlijk
30 april bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Voor een uitgebreide versie van deze
reis: Zie de WEBSITE of vraag deze
aan bij Riet Boonstra (zie aanmelden/informatie).

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 23 mei
Presentatie Kunst in de Philips reclame
Lezing door Frans Wilbrink: 'Kunst in de Philips reclame'
In de lezing wordt een overzicht gegeven van de reclame-uitingen van Philips
sinds de oprichting van het bedrijf
(1891) tot aan de Tweede Wereldoorlog
(1940). De beeldpresentatie toont de
mooiste afbeeldingen van affiches, advertenties, reclamefolders, boekenleggers, etc. die in die periode ontworpen
zijn. De spreker laat zien hoe het beeld
van de Philips reclame werd beïnvloed
door de ontwikkelingen in Nederland en
daarbuiten. Ook is er aandacht voor de
kunstenaars die de reclame ontwierpen.
Frans Wilbrink werkte van 1959 tot
2003 bij Philips, hoofdzakelijk in de ITsector. Eind jaren 70 zag hij voor het
eerst een aantal prachtig ontworpen
reclamefolders van Philips in art
deco stijl. Vanaf die tijd is hij een
verwoed verzamelaar en onderzoeker van kunst in de Philips
reclame. Bekende kunstenaars als
Raoul Hynckes, Albert Hahn en Leo
Gestel kregen van Philips opdracht
voor het ontwerpen van een affiche
of een andere reclame-uiting. In
1923 neemt Philips de eerste
reclameontwerper, de Duitser Hans
Oertle in dienst. Twee jaar later
ontstaat onder de bezielende leiding
van Louis Kalff een reclamestudio
waar ontwerpers uit verschillende
landen werkzaam zijn. De reclamestudio die vanaf eind 1928 Artistieke Propaganda heet, kent zijn
april 2013
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hoogtepunt aan het eind van de jaren
twintig als er elf ontwerpers in dienst
zijn.
Hebt u interesse, breng dan een bezoek
aan deze Trefpuntmiddag die ook erg
interessant is voor oud Philips
medewerkers.
De middag start om 14.00 uur, de zaal
is open vanaf 13.30. De toegangsprijs is
€ 2,- aanmelden vooraf is niet nodig. U
vind het AD gebouw in de Kon. Julianalaan 12 , Waalre. Komende van Valkenswaard over de Eindhovenseweg bij het
eerste verkeerslicht in Aalst linksaf, na
enkele honderden meters is het gebouw
rechts van u. Met het openbaar vervoer

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

vanuit Valkenswaard ook makkelijk te
bereiken via de buslijnen 171 en 172 die
een halte hebben in het centrum van
Aalst.
De eerstvolgende Trefpuntmiddag na
23 mei. is op do. 26 sept. Deze middag
zal als onderwerp hebben “Fietsend in
Georgië de Kaukasus op”. Meer
informatie over dit onderwerp in een
volgende nieuwsbrief, noteer deze
datum al vast in u agenda. En u weet

intussen dat onze gastvrouwen u verwennen met een drankje en de lekkere
hapjes van Diny v.d. Goor, zonder verdere kosten. De organisatoren van het
Trefpunt AD Waalre verwelkomen u
graag op deze trefpuntmiddag 23 mei.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755
 tonsanders@live.nl

“ELEMENTAIR” TREFPUNT
Donderdag 7 februari 2013 – Waalre, Gebouw
Agnus Dei.
Voor de presentatie “Aarde, Water en Vuur” is
bijzonder veel belangstelling: zo’n 70 leden bevolken
vanmiddag het Trefpunt. Voorzitter Hans de Pooter
toont prachtige filmbeelden van “Moeder Natuur”
zoals die zich manifesteert in de Verenigde Staten
(Canyonlands, Yellowstone), Mexico (Maya’s),
Australië en Europa (Etna). Inderdaad, de
natuurkrachten die op het witte doek tot leven
komen, zijn imposant! Hans vertelt daar enthousiast
over en ondersteunt de films met toepasselijke,
duidelijk met veel zorg uitgekozen muziek. Het
publiek reageert met eenzelfde enthousiasme en ’n
welverdiend applaus. De vele PVGE-leden genieten
weer van een geanimeerde bijeenkomst en – niet te
vergeten - van drankjes en hapjes waarvoor het
“trefpuntteam” zoals gebruikelijk gezorgd heeft (en
dat alles voor het luttele bedrag van € 2…) JH

Nieuwe leden
Dhr. J.M. Bakker
Mevr. W.M.P. Bakker-Ullings
Mevr. M.M. Blankers
Mevr. C.M. Bloem-van Agt
Mevr. S.W. Bogaars
Dhr. R.H.M. Damerau
Dhr. W.A.M. Damerau
Mevr. M.J. Damerau
Dhr. A.P. Detiger
Mevr. A.M.A. van der Eem
Mevr. I. de Haas
Dhr. J.M. van Houtum
april 2013
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Mevr. J.C. Jans
Valkenswaard
Mevr. E.A.Th. Jansen-Prinsen Valkenswaard
Mevr. M.M.A. Lichteveld
Valkenswaard
Mevr. J.G. Mallee
Breda
Dhr. F. Schoofs
Valkenswaard
Mevr. M. Schoofs-Driesser
Valkenswaard
Mevr. M.H.A. ter Stege-Hertogs Waalre
Mevr. M.J. Torremans-Loyer
Valkenswaard
Dhr. W.G. Verberne
Waalre
Mevr. M. Verhoeven-Staal
Valkenswaard
Dhr. C.P. Vogels
Valkenswaard

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Nogmaals naar Soldaat van Oranje
woensdag 11 september
De musical ‘Soldaat van Oranje‘ in de
Theaterhangaar in Katwijk blijkt een
schot in de roos te zijn. De kaartjes voor
8 mei voor deze al enige jaren draaiende
musical waren binnen 24 uur alle gereserveerd, zodat een wachtlijst werd
aangelegd. Teleurstelling voor onze
leden die in de Nieuwsbrief het bericht
‘volgeboekt’ kregen. K&C heeft daarom
besloten om op woensdag 11 september
nogmaals met een -naar verwachting
ook dit keer weer- volle bus dit spektakel te bezoeken. We hebben opnieuw 60
kaartjes gereserveerd. Meer informatie
over de musical en de locatie vindt u in
de Nieuwsbrief van januari en op de
website.
Programma:
• 09.15 uur: vertrek vanaf de Maria-
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kerk in Valkenswaard
• 09.30 uur: vertrek vanaf het Stationskoffiehuis in Waalre
• 12.00 uur: broodjesbuffet in restaurant La Place, Duinrell Wassenaar
• 14.00 uur: aanvang voorstelling
• ca. 17.15 uur: einde voorstelling
• ca. 17.30 uur: vertrek uit Katwijk
• ca. 18.30 uur: diner in Zevenbergen
• Wij verwachten tussen 21.30 en
22.00 uur weer terug te zijn.
Kosten: € 117,-- (incl. 1e-rang ticket,
lunch en diner; een eventuele consumptie in de pauze is voor eigen rekening).
In verband met een korte optieperiode is
het van belang dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt. U kunt dit doen bij:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
( 040 2010980 of 040 2214119
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

 KRONIEK 
Sedert de inleveringsdatum van de teksten voor de Nieuwsbrief van januari jl.
is weer veel gebeurd. Tja: deze rubriek
is er a fortiori op gericht om kond te
doen van hetgeen binnen onze PVGEafdeling is voorgevallen. Niet op allerlei
andere gebeurtenissen en al evenmin op
hetgeen ons te wachten staat. Alhoewel…: uitzonderingen bevestigen de
regel.
.-o-O-o-.
In haar Kersttoespraak wijdt onze Koningin veel aandacht aan het belang van
Europa voor ons land, dus voor ons allen. En aan de wederzijdse verdraagzaamheid en respect voor elkaar, waaraan het vandaag de dag nogal eens
ontbreekt.
Donderdag 10 januari 2013
Waalre, gebouw Agnus Dei. Voor alle
vrijwilligers vindt vanmiddag de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Aan
dit gezellig samenzijn nemen zo’n 70
personen deel. Mensen op wie onze
afdeling “drijft”, die activiteiten ontplooien ten behoeve van onze leden en
daarin veelal heel veel tijd steken. Dit is
een moment om daarbij stil te staan en
onze erkentelijkheid wordt gloedvol
verwoord door voorzitter Hans de
Pooter.
In de laatste week van januari zijn de
weersomstandigheden bar en boos: de
winter laat zich gelden met veel sneeuw
en vorst. Daarom is een speciaal woord
van waardering voor degenen die ervoor
zorgen dat u desondanks de eerste
nieuwsbrief van dit jaar in uw brievenbus krijgt, zeker op zijn plaats. Bij deze!
april 2013
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Maandag 28 januari 2013 Radio & TV
In de loop van de middag wordt duidelijk dat deze avond een bijzondere
televisie-uitzending wordt verwacht. En
jawel: klokslag 19.00 uur richt Koningin
Beatrix het woord tot haar onderdanen.
Ze kondigt haar abdicatie aan; eind april
ruimt zij de troon in voor (alsdan) Koning Willem-Alexander. Voorwaar een
historische gebeurtenis, die overigens
niet helemaal onverwacht komt.
Maandag 11 februari 2013
Valkenswaard, De Hofnar. Vanaf plm.
13.00 uur loopt de theaterzaal vol met –
zonder uitzondering – carnavalesk uitgedoste senioren, waaronder leden van
onze PVGE. Allen beschikken over een
toegangsbewijs dat - evenals een consumptiebon - gratis ter beschikking is
gesteld door de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Ze worden ook onthaald op een kopje koffie of thee. Het
carnavalsfeest wordt ingeleid en aan
elkaar gepraat door Kees Luijbregts
(destijds een van de “wasvrouwen”).
Zijn droge humor lokt keer op keer
lachsalvo’s uit. Uiteraard geven Prins
Willem met zijn Raad van Elf, de Jeugdprins met zijn gevolg, de Hopmarjannekes, de Dansmarietjes, de Hofkapel en
nog veel meer dorstlustige “Hoogheden” acte de présence. Vermeldenswaard is het optreden van de drie plaatselijke wethouders, de heren Bax, Buiter
en Wijnen, die hun publiek voor deze
gelegenheid niet pratend, maar zingend
vermaken. Alle andere, hier niet genoemde “artiesten” wordt met deze
summiere opsomming tekort gedaan.
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Als je je een voorstelling van deze middag wilt maken, zou je moeten denken
aan de voormalige vorstenzittingen. Met
een optreden van “Gieleke” (u weet
wel…., juist, ja: dié) wordt de middag
om plm. half zes afgesloten.
Woensdag 13 maart 2013
Vaticaanstad. We verheugen ons al jaren
op een Argentijnse Prinses – Maxima.
Een vrouw met een geweldige uitstraling en van wie wij verwachten dat zij
onze kroonprins tot grote steun zal zijn
in zijn aankomend koningschap, en onze
Koningin gaat worden. Vandaag zien en
horen wij dat een Argentijnse kardinaal
door zijn eminente collegae is voorge-

dragen voor het hoogste ambt binnen de
Rooms-Katholieke Kerk en dat Hij
ermee heeft ingestemd Paus te zijn (en
dat op 76-jarige leeftijd; ergo een echte
senior, die bij onze vereniging past). Hij
is Jezuïet en – derhalve – conservatief.
Franciscus I heeft evenwel tal van goede
eigenschappen, die passen in dit tijdsbestek. Hopelijk heeft hij eenzelfde
uitstraling en inspiratie als Máxima.
Hem veel succes en God’s hulp wensen
bij de welhaast onmenselijke taak die
Hij op zich heeft genomen, is wel zo’n
beetje het minste dat wij – katholiek of
niet - kunnen doen.

Jacques Hersbach

Rabobank FietsTocht zaterdag 8 juni
Op zaterdag 8 juni organiseert Rabobank Aalst-Waalre en Valkenswaard
weer de jaarlijkse sponsor fietstocht
voor verenigingen. Deze fietstocht gaat
door de natuurgebieden rondom AalstWaalre-Valkenswaard en heeft een
lengte van ca. 35 km. Onderweg is er
een aantal stempelposten met ruime
mogelijkheden om uit te rusten en wat
te eten en te drinken.
De PVGE heeft zich ook dit jaar
weer opgegeven en start op 8 juni
met 2 groepen (fiets- en nordic
walkingclub) om 11.00 uur vanaf
“Sporthal Amundsen” aan de
Amundsenstraat 1 te Valkenswaard. Iedere deelnemer moet
zich bij de startplaats persoonlijk
inschrijven en kan zich bij een van
deze twee groepen aansluiten of
individueel starten.
Wij roepen onze leden op hieraan in
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groten getale deel te nemen, want per
deelnemer sponsort de Rabobank een
bedrag van € 10-. Ook niet-PVGE leden
mogen meefietsen, dus vraag
familieleden en kennissen ook mee te
doen en zo de PVGE te sponsoren. De
leden en aanhang, die aan deze
sponsortocht willen deelnemen, kunnen
zich opgeven met vermelding van de
activiteitenclub waarvoor ze fietsen bij:
Paul Compen (fietsclub):
 paulcompen@planet.nl
 040 2216087
 Anna Paulownalaan 24, 5583 BE
Waalre
of Frans Meeuwsen (nordic
walkingclub):
 frans.adele@gmail.com
 040 2040413
 Sleedoornlaan 16,
5552 RA Valkenswaard

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

middaguitstapjes

30 MEI
Een wel heel bijzonder uitstapje staat u te wachten op
donderdag 30 mei. Wie wil er oog in oog komen te
staan met een wereldberoemde meubelontwerper?
Wie wil rondgeleid worden door deze man, die de
naam draagt: PIET HEIN EEK?
Piet Hein Eek leidt ons een uur lang rond door zijn
showroom en werkruimte. Hij vertelt ons over zijn
ideeën en ervaringen. De locatie is gelegen aan de
Halvemaanstraat 30 in Eindhoven. Het is een bekende plek voor vele Philipsmedewerkers. U wordt
verwacht om 13.45 uur. PHE begint de rondleiding
om 14.00 uur. Na de rondleiding krijgt u in het restaurant een kop koffie/thee met een brownie of muffin.
Daarna bent u vrij om terug naar binnen te gaan om
datgene te bekijken wat uw interesse gewekt heeft.
Voor telefonische aanmelding en inlichtingen kunt u
contact opnemen met mevr. Will Balemans
 040 2213382.
De kosten bedragen € 15,- p.p., graag voldoen vóór
22 mei. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via:
afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
De betalingen gaan via rekeningnr: 15.57.06.055,
t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre
en Valkenswaard
o.v.v. middaguitstapje Piet Hein Eek
april 2013
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Algemene Ledenvergadering
Woensdag 20 februari 2013 – Gebouw “Het Klooster”, Waalre.
Vanaf plm. 13.00 uur worden de PVGEleden (140!!) ontvangen door onze gastvrouwen en nemen zowel enkele consumptiemuntjes als het jaarverslag (inclusief de agenda en het conceptverslag
van de vorige ALV) in ontvangst. Zoals
te doen gebruikelijk wordt hen een
consumptie naar keuze aangeboden en
langzaamaan neemt iedereen plaats in
de zaal. Rond half twee wordt iedereen
– meer in het bijzonder dhr. Caspar
Rosenbaum, voorzitter van de
hoofdvereniging - verwelkomd door
voorzitter Hans de Pooter, die
geruggensteund wordt door het voltallige bestuur. Hiermee wordt de vergadering geopend en passeren vervolgens alle agendapunten de revue. Het
voert te ver hierop, op deze plaats, verder in te gaan, maar uiteraard is alles
minutieus vastgelegd en te zijner tijd
terug te lezen in het verslag van deze
ALV. Desondanks even aandacht voor
het navolgende: De afdeling telt

april 2013
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momenteel 1219 leden; er komt geen
wijziging in het zittende bestuur, zij het
dat Bart Broekhuijse zijn functie als
secretaris neerlegt, maar als algemeen
bestuurslid (voor Kunst & Cultuur)
aanblijft; dat Luit Hoving aftredend en
herbenoemd is; dat Jos Nieuwenhuis
wordt benoemd tot (nieuw) bestuurslid
met de functie notulist en dat Caspar
Rosenbaum de afdeling en haar bestuur
complimenteert met de opkomst van de
vergadering én het omvangrijke aantal
vrijwilligers.
Na de pauze volgt een (letterlijk) luisterrijk en enthousiast optreden door de
sopraan Marjolein Latour, tenor Peter
Vos en op de piano: Peter van Tuijl. Zij
brengen een gevarieerd programma ten
gehore, waarbij zij putten uit operette en
opera, van de hand van uiteenlopende,
beroemde componisten. Denk daarbij
aan Chopin’s “Minutenwals” (pianosolo); Johan Strauss’ “Brüderlein und
Schwesterlein” (Die Fledermaus); Von
Flotow’s “Die letzte
Rose” (Martha);
Puccini’s “O, mio babbino caro” en “Mi chiamano Mimi” (La Bohème); uit “Die lustige
Witwe” van Franz Lehár:
“O Vaterland”, “Viljalied” en “Lippen
Schweigen” (een kleine
greep uit het geboden
repertoire). De musici
worden ruimschoots
beloond met een staande
ovatie en langdurig
applaus, waarop zij de
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

zaal nog trakteren op een toegift uit
Verdi’s “La Traviata”. Daarop worden
zowel dit magnifieke optreden als de
vergadering met een woord van dank
door Hans besloten. Velen hebben
moeite met afscheid nemen van deze
geslaagde middag en genieten nog

geanimeerd na, gebruikmakend van
snacks en een of meer drankjes. Natuurlijk zien we elkaar weer bij de volgende ALV en – hopelijk – tussentijds
bij diverse andere evenementen.

Jacques Hersbach

Bij Bridgeclubs plaats voor nieuwe leden
Zowel de maandagmiddag als
de vrijdagmiddag bridgeclub
heeft plaats voor nieuwe
leden. De speelmiddagen vinden voor beide clubs plaats in
't Hazzo, Trolliuslaan 7,
5582 GM Waalre. De contactpersonen staan vermeld in de
rubriek “Vaste activiteiten”
achterin deze Nieuwsbrief.
april 2013
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Naar Schoonhoven en Kinderdijk
woensdag 3 juli

met Kunst & Cultuur

Schoonhoven is een mix van kunst en
cultuur. Tijdens ons bezoek zullen we
van beide gaan genieten.
In Schoonhoven is het zilver wat de
klok slaat en daarom brengen we,
onder begeleiding van een gids, een
bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum. De vele monumenten in de
stad hebben elk hun eigen verhaal.
Dit verhaal laten we ons vertellen
door een gids tijdens een stadswandeling van ca. 1 uur. Om van alle
inspanningen bij te komen, gaan we
in Schoonhoven nog genieten van een
lunch. Daarna rijden we met de bus
naar Kinderdijk om daar vooral
Cultuur(historie) te snuiven.
Kinderdijk waar de rivieren de
Noord en de Lek samen komen.
Nederland is beroemd om zijn molens.
Nergens in de wereld vind je nog zoveel
molens bij elkaar als in het dorpje Kinderdijk. Zo rond 1740 zijn hier 19 stevige molens gebouwd die tot op heden
goed zijn onderhouden en nog in bedrijf
zijn. In 1997 werden de molens van Kinderdijk op de Werelderfgoedlijst van
Unesco geplaatst. De molens malen het
overtollige water van de Alblasserwaard-polders, die ver onder zeeniveau
liggen, naar de naastgelegen rivier de
Lek. Deze rivier voert op haar beurt dit
water weer af naar de Noordzee. In Kinderdijk gaan wij in het bezoekerscentrum (het Wisboomgemaal) een film
bekijken en een expositie over het
gebied. Daarna gaan we aan boord
april 2013
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voor een rondvaart van ongeveer 30 minuten langs de molens. Voor we weer in
de bus stappen voor de terugreis hebben
we hopelijk nog tijd om op een terrasje
nog even na te praten over wat we deze
dag allemaal hebben gehoord en gezien.
Wij vertrekken:
Om 08.30 uur in Valkenswaard bij de
Mariakerk. Om 08.45 uur in Waalre
bij het Stationskoffiehuis. Bij het Stationskoffiehuis de auto s.v.p. zo ver
mogelijk naar achteren parkeren.
Wij hopen zo rond 19.00 uur weer bij
ons vertrekpunt te arriveren.
De kosten voor deze dag bedragen
€ 56,-- per persoon; met museumjaarkaart € 50,--. Indien u, ondanks opgave,
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

uw museumjaarkaart vergeet, dient u ter
plaatse zelf aan de kassa de entreeprijs
te betalen. Genoemde prijzen zijn dus
inclusief de bus, attentie voor de chauffeur, koffie met iets lekkers, eventueel
entree museum, stadswandeling in
Schoonhoven, alle gidsen, lunch, entree
Wisboomgemaal, rondvaart door Kinderdijk en een drankje ter afsluiting.

Aanmelden vóór 20 mei, onder
gelijktijdige betaling van de reissom op
rekeningnummer 1188.20.788, t.n.v.
PVGE afd. AWV K&C, onder vermelding van ‘Schoonhoven’.
 k-en-c@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119

Vo o ra a n k o n d i g i n g Zo m e r b i j e e n k o m s t
Op woensdagmiddag 31 juli houden wij onze jaarlijkse zomerbijeenkomst. Ook dit keer is de
locatie Grand Café en Restaurant de Zwaan in Borkel & Schaft. Aanvangstijd is 13.30 uur, de
kosten bedragen € 19,-. Wij zullen om ca. 17.00 uur eindigen.
Laat u die middag met als thema ZINSBEGOOCHELING meevoeren in de wereld van list en
bedrog. Wij hebben de bekende illusionist en goochelaar Magic Steve bereid gevonden u
hierbij te begeleiden, zowel met een show op het podium als aan de tafels.
Ook wordt weer een beroep op uw kennis en geheugen gedaan in een korte quiz met als
hoofdprijs een tegoedbon voor een diner voor twee. Tussendoor kunt u genieten van een
hapje en een drankje op het terras of in een van de paviljoens in de tuin en natuurlijk is er
weer goede muziek.
Reserveer deze datum in uw agenda. U kunt natuurlijk nu ook al inschrijven op
inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl of bellen met nr 040 2076925.
De inschrijving is definitief als wij (vóór 15 juli 2013) het bedrag van € 19,- op
rekeningnummer 1557.06.055 t.n.v. PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard hebben ontvangen.
april 2013
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Informatie afdelingsreizen
Ons doel is het organiseren van zowel
middaguitstapjes als dag- en meerdaagse reizen voor alle leden van de afdeling
Aalst-Waalre en Valkenswaard.
Bij het zoeken naar reisdoelen staan
cultuur, natuur en bezienswaardigheden
voorop. Bij de langere reizen wordt
gestreefd naar een goede verhouding
tussen actieve rondleidingen en periodes
van rust.
Elk jaar organiseert de reiscommissie
drie à vier middaguitstapjes, vier à vijf
dagreizen en ca. drie meerdaagse reizen.
Deze reizen worden in de Nieuwsbrief
van de afdeling, in De Schouw - het
verenigingsblad voor alle leden van de
PVGE - en op de website van onze
afdeling gepubliceerd.
Bij de inschrijving hebben de leden van
onze afdeling voorrang. Indien daarna

nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen
leden uit andere PVGE afdelingen
alsmede gastleden en introducés hiervan
gebruik maken.
Aanmelding/inschrijving voor onze
reizen is mogelijk via het contactadres
dat bij de informatie van de betreffende

Ledenvoordeel
Omdat de voorwaarden c.q. gegevens
voor de centraal gecoördineerde ledenvoordeelacties soms tussentijds
wijzigen, zullen wij in de toekomst in
De Schouw op de pagina ledenvoordeel
verwijzen naar de website www.pvge.nl
voor de actuele gegevens. Daar zullen
deze gegevens steeds actueel gehouden worden.

reis wordt vermeld of per e-mail:
afdelingsreizen@pvge-aalstwaalreUITSLAG ENQUETE REIZEN valkenswaard.nl. De inschrijving is
pas definitief na ontvangst van de
Re i s commi ss i e
reissom.
In de Nieuwsbrief van november vorig jaar
Afzegging van een dagreis is
was een enquête opgenomen, waarin aan
mogelijk tot twee weken voor de
de leden werd gevraagd hun voorkeur te
geplande datum. Daarna is
vermelden voor de door onze afdeling
teruggave van de reissom niet meer
georganiseerde reizen. Deze enquête werd
mogelijk. Bij annulering door de
door 32 leden ingevuld.
deelnemer van een meerdaagse reis
Voorkeurlanden zijn: Frankrijk,
ontvangt deze het deel terug zoals
Zwitserland, Scandinavië, Kroatië,
staat aangegeven in de reispapieren.
Spanje, Italië en Duitsland. De andere
Het tekort moet bij de
Europese landen gaan gelijk op met
annuleringsverzekering worden
een lichte voorkeur voor Portugal,
teruggevorderd.
Ierland, Oostenrijk en Nederland.
Bij de vaste activiteiten vindt u de
De voorkeur voor vijf- en achtdaagse
namen en telefoonnummers van de
reizen gaat gelijk op. Voor een 10 of 12
contactadressen.
daagse reis is iets meer belangstelling.
Betreffende het vervoer is de voorkeur
voor de bus gelijk aan de combinatie
bus/vliegtuig.

april 2013
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RONDVAART door het GROENE HART
donderdag 29 augustus

Verwendag

We maken een boottocht in de Randstad. Bij “Randstad” denken we vaak
aan steden en gebouwen, maar vanaf
het water hebben we een heel andere
kijk op dit deel van Holland.
Vanuit Valkenswaard en Waalre rijden
we naar Montfoort. Hier gaan we koffie
of thee drinken in restaurant de Gouden
Leeuw. Het gebak wordt natuurlijk niet
vergeten. Na dit bezoek rijden we door
naar Warmond waar onze boot klaar ligt
om te vertrekken. Tijdens de drie uur
durende boottocht krijgt u een heerlijke
broodjeslunch geserveerd. Vanuit de
gemeentehaven van Warmond varen we
via het Joppe, de Zijl en de Oude Rijn
april 2013
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naar Leiderdorp en via de Does dwars
door Hoogmade. Met de vele molens en
schilderachtige plekjes ziet u een heel
ander stukje Holland. Via de Wijde Aa
en het Braassemermeer gaan we weer
richting Kagerplassen om uiteindelijk
weer aan te meren in Warmond. We
sluiten de dag af met een diner en verwachten omstreeks 20.30 uur weer terug
te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname
vertrekken we donderdag 29 augustus
om 9.30 uur bij de EMA garage in
Valkenswaard en om 9.45 uur bij het
Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 65,00 per persoon. Hierbij
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

is inbegrepen: koffie/thee met gebak,
boottocht met lunch, het diner en een
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe, 040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl Aanmelden vóór

1 augustus. Uw inschrijving is compleet als u bovenstaand bedrag uiterlijk
8 augustus hebt voldaan op rek.nr.
15.57.06.005 t.n.v. PVGE, afd. AalstWaalre-Valkenswaard o.v.v. dagtocht het
Groene Hart. Ook op de website vindt u
informatie over deze dagtocht.

Minicruise ZEELAND en ZIERIKZEE
donderdag 27 juni

Anti-lopendag

Zierikzee is een stad met een rijke
geschiedenis. Van een kleine nederzetting in de 10e eeuw groeide de stad uit
tot een belangrijke stad, waar handel,
nijverheid en visserij bloeiden.
Door groeiende welvaart en
aanzien werd aan de burgerij
van Zierikzee op 11 maart
1248 stadsrechten verleend
door Graaf Willem ll. Na de
middeleeuwse bloeiperiode
volgde rampspoed door branden, scheepsrampen, epidemieën en overstromingen. De
17e eeuw kenmerkte zich door
een nabloei van handel en
visserij. In de loop van de 18e
eeuw verminderden handel en
visserij en trad er een drastische daling op van het
aantal inwoners. Grote industriële ontwikkelingen gingen
aan Zierikzee voorbij. Mede
hierdoor bleven de oude
gebouwen gespaard, wat nu
gezien wordt als een kostbaar
bezit. Zierikzee staat bekend
als monumentenstad en heeft
een beschermd stadsgezicht
sinds 1971. De stad telt 568
monumenten, waaronder de
Nobelpoort, Noordhavenapril 2013
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poort, molen De Hoop, stadhuis, Gravensteen, Tempeliershuis en grote
patriciërshuizen. Maar het bekendste
monument is de Sint-Lievensmonster-

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

toren, die in de volksmond ook de Dikke
Toren wordt genoemd.
Na vertrek gaan we naar de omgeving
van Tilburg voor een kopje koffie/thee
met gebak. Daarna rijden we via een
mooie route naar de provincie Zeeland.
In St.Annaland start onze minicruise
naar Zierikzee. Aan boord genieten we
van een heerlijke koffietafel. In Zierikzee kunt u nog rondwandelen, shoppen
of een van de monumenten bezoeken.
We sluiten de dag af met een diner en
verwachten omstreeks 21.15 uur terug te
zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname
vertrekken we donderdag 27 juni om
8.30 uur bij de EMA garage in Valkens-
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waard en om 8.45 uur bij het Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 63,00 per persoon. Hierbij
is inbegrepen: koffie/thee met gebak,
minicruise met koffietafel, diner en een
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe, 040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl Aanmelden vóór
30 mei. Uw inschrijving is compleet als
u bovenstaand bedrag uiterlijk 6 juni
hebt voldaan op rek.nr. 15.57.06.055
t.n.v. PVGE, afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. dagtocht Minicruise Zeeland. Ook op de website vindt u informatie over deze dagtocht.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Reisprogramma meerdaagse reizen
De reizen staan uitgebreid beschreven op de website en in de
Nieuwsbrief van januari.
Aanmelden en informatie bij:
Riet Boonstra
 040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

8-daagse reis naar Schotland
14 t/m 21 september
Overtocht met de ferry vanuit IJmuiden naar New-Castle. Vervolgens naar Perth
waar we verblijven. We bezoeken o.a. Gretna Green, het eeuwenoude Blair Castle
met zijn schitterende tuinen, de hoofdstad Edinburgh en Edinburgh Castle o.l.v. een
gids, Inverness de hoofdstad van de Schotse Hooglanden en maken een boottocht op
het meer van Loch Ness.
Aanmeldingen tot 31 mei.
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5-daagse reis naar Oostende België
10 t/m 14 juni
Bezocht worden de plaatsen Knokke en Blankenberge, Ieper met o.a. het Herinneringsmonument uit de Eerste Wereldoorlog o.l.v een gids, Oostduinkerke met een
demonstratie garnaalvissen te paard en een bezoek aan het Centrum voor Blindengeleidehonden en op de laatste dag Gent.
Aanmeldingen zijn nog mogelijk tot 15 april.
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do11 apr
di 16 apr
wo 17 apr
23 t/m. 25 apr.
?? mei
wo 8 mei
ma13 mei
do 16 mei
do 23 mei
do 30 mei
za 8 juni
10 t/m. 14 juni
do 13 juni
di 18 juni
do 27 juni
wo 3 juli
ma 8 juli
do 11 juli
do 25 juli
wo 31 juli
do 8 aug
di 13 aug
do 22 aug
do 29 aug
za 7 sept.
do 12 sept
14 t/m. 21 sep.
wo 11 sept
ma16 sept
do 26 sept
?? oktober
wo ?? oktober
do 3 okt
zo 6 t/m 10 okt
do 10 okt
di 15 okt
ma11 nov
do 21 nov
di 10 dec
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Activiteitenkalender 2013
Fietsen
Eerste tocht , vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Wandelen
Genneper Parken
Reizen
Dagtocht “Toetanchamon, zijn graf en zijn schatten”
Reizen
Busreis Duitsland:Sande-Ostfriesland Vervalt!!
K&C
Hasselt: Japanse tuin + Jenevermuseum Vervalt!!
K&C
Musical “Soldaat van Oranje”,Katwijk
Wandelen
Den Hamert, Arcen
Fietsen
Tweede tocht, vertrek De Graver V’waard
Trefpunt
Beeldpresentatie “Kunst in de Philips reclame”
Middaguitst. Rondleiding bij meubelontwerper Piet Hein Eek
Algemeen
Rabobank FietsTocht voor clubsponsoring
Reizen
Vijfdaagse busreis België:Oostende
Fietsen
Derde tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Wandelen
Heezerenbosch
Reizen
Anti-lopendag:minicruise Zierikzee
K&C
Zilvermuseum Schoonhoven en rondvaart Kinderdijk
Wandelen
Geelders, Schijndel
Fietsen
Vierde tocht, vertrek De Graver V’waard
Fietsen
Vijfde tocht, vertrek stationskoffiehuis Waalre
Evenementen Zomerbijeenkomst, De Zwaan Borkel en Schaft
Fietsen
Zesde tocht, vertrek De Graver V’waard
Wandelen
Achelse Kluis
Fietsen
Zevende tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Reizen
Verwendag: boottocht Gouda - ‘Het Groene Hart’
Lopendag
Wandeling vanaf Wasven in Ehv. met lunch
Fietsen
Achtste tocht, vertrek De Graver V’waard
Reizen
Busreis Schotland:Hooglanden-Perth
K&C
Musical “Soldaat van Oranje”, Katwijk
Wandelen
St. Jansberg, Mookerheide
Trefpunt
Dialezing “Fietsend in Georgië de Kaukasus op”
K&C
Haarlem: Teylers Museum en stadswandeling
Evenementen Najaarsbijeenkomst
Middaguitst. Bezoek aan wijngilde Vino Vivimus in Waalre
Reizen
Hirsau- Zwarte woud en bezoek Mercedes-Benz museum
Fietsen
Negende tocht (Afsluiting), vertrek SKH Waalre
Wandelen
’t Loon, Waalre
Wandelen
Somerense heide
Trefpunt
“Heemkunde: via verleden/heden naar de toekomst”
Wandelen
Afsluiting (IVN)
20
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Vaste activiteiten
Biljart

Bridge

Fietsen

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
Plaats : ‘t Hazzo in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 2212635
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
Handwerken
Tijd: eens per 14 dagen.
Informatie: Mw. Jeanne Sanders-Daems ( 040 2213497
Jeu de boules

Plaats: de banen bij ‘t Hazzo in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Henk Krijger ( 040 2216309

Kunst & Cultuur

Informatie: Bart Broekhuijse ( 040 2010980
Reinier Schipper ( 040 2214602

Nordic Walking
Reizen

Tennis

• 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

Trefpunt

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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