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Communicatie
De technische mogelijkheden
om met elkaar te communiceren zijn tegenwoordig qua
ontwikkeling bijna niet meer
bij te houden. Waar je in het verleden
een tv-toestel aanschafte en dan jaren
vooruit kon voordat er dusdanig nieuwe
ontwikkelingen waren, dat je aan een
nieuw apparaat toe was, is tegenwoordig
een half jaar al lang. Computers worden
steeds sneller (en kleiner), telefoons
worden steeds slimmer. Hoe houd je het
tempo van al die ontwikkelingen nog
enigszins bij? Wim Sonneveld verwoordde het eens in een van zijn sketches, terwijl hij vermoeid onderuit gezakt was, met: “ach meneer, ik ben te
oud voor die rotzooi!”. De keerzijde van
dat hoge tempo van veranderingen is dat
men op een gegeven moment afhaakt en
zich terugtrekt in zijn eigen wereld en
de boel de boel laat. In de huidige tijd,
die men nu “crisistijd” noemt zie ik dit
ook om mij heen gebeuren. Het lijkt wel
of overal de fut uit raakt en men de actie
maar aan anderen over laat. Zo niet binnen onze vereniging, want daar blijft het
enthousiasme van de vrijwilligers onverminderd doorgaan. Voor de onderlinge communicatie binnen bestuur en
vereniging is het secretariaat van levensbelang en een vacature dient daar
snel ingevuld te worden. Daarom wachten we niet tot februari volgend jaar met
de benoeming van een nieuwe secretaris, maar laten een (korte) extra ALV
voorafgaan aan de zomerbijeenkomst.

Inderdaad, u leest het goed, het secretariaat wordt weer ingevuld en de zoektocht van het bestuur is ten einde. Elders
leest u hier meer over. Ook het programma voor de zomerbijeenkomst is definitief samengesteld en de uitnodiging
daartoe vindt u verderop in de Nieuwsbrief. Met dit gevarieerde programma
verwachten we een grote opkomst, dus
meldt u tijdig aan! Communicatie in de
vorm van mond-tot-mond reclame helpt
ons ook om het aantal leden van de vereniging verder te laten groeien of in elk
geval niet te laten verminderen. Wist u
dat wij nog steeds het aanbrengen van
nieuwe leden belonen met een tegoedbon van € 5,-? Daarnaast dient communicatie geen eenrichtingsverkeer te zijn
vanuit bestuur en organisatoren van
activiteiten. Opmerkingen over het wel
en wee van onze activiteiten kunt u niet
alleen elkaar vertellen, maar ook de
organisatoren. Onze doelstelling is het
bevorderen van de onderlinge samenhang (cohesie) door activiteiten, waar
iedereen zich in kan vinden. Zo blijft
een vereniging bloeien. Wij blijven met
u communiceren via de Nieuwsbrief,
maar in de tijd tussen het verschijnen
van de 5 Nieuwsbrieven per jaar gebeurt
dit ook regelmatig via de website of informeren we u via een e-mail. Bent u
benieuwd naar de meest recente informatie? Kijk dan (alleen al uit nieuwsgierigheid) regelmatig op onze afdelingswebsite
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

om te zien of er actuele wijzigingen zijn
in het activiteitenprogramma (of laat
regelmatig iemand voor u kijken als u
zelf de mogelijkheden niet hebt).

Hans de Pooter
juni 2013
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Bezoek aan Haarlem
woensdag 23 oktober

met Kunst & Cultuur

Haarlem is de hoofdstad van NoordHolland en heeft als bijnaam Spaarnestad en is tevens de bisschopszetel van
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ontstaan in de Romeinse tijd als nederzetting aan een doorgangsweg naar Velsen,
waar een Romeins fort lag. In de 10e
eeuw is op de Grote Markt een houten
Mariakerk en een stenen woning van de
Graaf van Holland gebouwd. Om dit
centrum heen breidde de nederzetting
zich uit. In 1245 schonk graaf Willem II
van Holland stadsrechten aan Haarlem.
Vanaf dat moment is Haarlem een van
de belangrijkste steden van Holland.
Deze stad heeft vele monumenten en
hofjes met o.a. de Grote of Sint Bavokerk, met als zijn voornaamste blikvanger het indrukwekkende Müllerorgel uit
1738, de Hoofdwacht, het allereerste
stadhuis en de rijk versierde Vleeshal.
Verder is Haarlem met zijn tweeëntwin-
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tig hofjes een echte hofjesstad. Het oudste nog bestaande hofje is de Bakeneserkamer, in 1395 gesticht door Dirc van
Bakenes. Ook zijn er diverse musea o.a.
het Teylers Museum, Frans Hals Museum, Het Dolhuys en De Hallen Haarlem. Wij brengen deze dag enkel een
bezoek aan het Teylers Museum.
We beginnen deze dag met een heerlijk
kopje koffie/thee en gebak en maken
daarna een prachtige rondvaart over het
Spaarne en door de grachten van het
historisch centrum van Haarlem. Tijdens
deze rondvaart van gedurende 50 minuten verstrekt de kapitein ons alle informatie en wetenswaardigheden. Na deze
rondvaart is er gelegenheid om op eigen
gelegenheid het mooie centrum van
Haarlem te ontdekken en tevens een
lunch te gebruiken. Vervolgens brengen
we een bezoek aan het Teylers Museum.
Het Teylers Museum is het best bewaard

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

gebleven openbare kennisinstituut voor kunst en wetenschap uit
de 18e eeuw ter wereld. Van
machines die elektriciteit opwekken tot miljoenen jaren oude fossielen, historische boeken en
munten. Kunstliefhebbers gaan
naar ‘Teyler’ vanwege zijn mooie
collectie Hollandse meesters en
wereldberoemde prenten en tekeningen van Rembrandt en Michelangelo. Tijdens ons bezoek
zijn er twee bijzondere tentoonstellingen:
‘Teylers Museum eert Frans Hals
Vier eeuwen tekeningen en prenten’
Naar aanleiding van het eeuwfeest van
het Frans Hals Museum laat Teylers
Museum tekeningen en prenten zien van
voorlopers, tijdgenoten en navolgers van
de beroemde Haarlemse meester.
‘De 100 mooiste Rembrandts’ Het
museum heeft de oudste verzameling
Rembrandts in openbaar bezit in Nederland. Na het bezoek aan het Teylers Museum begeven we ons naar
de bus en gaan op
weg naar het restaurant ‘De Zoete
Inval’ in Haarlemmerliede, waar we
het diner zullen
gebruiken.
Programma:
08.30 uur: Vertrek uit Valkenswaard
bij de Mariakerk
08.45 uur: Vertrek bij het Stationskoffiehuis Waalre (de auto s.v.p.
zo ver mogelijk naar achteren
parkeren)
10.45 uur: Ontvangst met een kopje
juni 2013
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koffie of thee en gebak
12.00 uur: Rondvaart over het
Spaarne
13.00 - 14.30 uur: Lunch voor eigen
rekening in het centrum van
Haarlem
14.45 - 17.00 uur: Bezoek aan het
Teylers Museum
17.15 uur: Vertrek bus
17.30 uur: Diner in Haarlemmerliede
19.00 uur: Terugreis naar huis
We verwachten rond 21.00 uur weer
bij ons vertrekpunt te arriveren.
De kosten voor deze dag bedragen €
63,-- per persoon, met museumjaarkaart € 55,-- per persoon.
N.B.:Indien u, ondanks opgave, uw
museumjaarkaart vergeet, dient u ter
plaatse zelf aan de kassa de entreeprijs
te betalen. Genoemde prijzen zijn dus
inclusief bus, attentie voor de chauffeur,
koffie/thee met gebak, rondvaart, entree
museum en diner met drankje ter
afsluiting.
Aanmelden vóór 1 september, onder
gelijktijdige betaling van de reissom op
rekeningnummer 1188.20.788, t.n.v.
PVGE afd. AWV K&C, onder vermelding van ‘Haarlem’:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 26 september
Dialezing: Fietsend door Georgië de Kaukasus op
Na de lezingen van PVGE–leden Hans
de Pooter en Frans Wilbrink uit Son, nu
een dialezing van John Peeters uit Best.
Kom deze lezing bezoeken, dan zult u
ervaren dat niet iedereen hetzelfde idee
heeft op welke manier je 65e verjaardag
te vieren. Lees hieronder de visie van
John.
Waar kun je - om je 65e verjaardag met
je beide fietsende zoons te vieren - nu
naartoe als zij de Alpen en de Pyreneeën
al helemaal hebben doorcrosst? De Kaukasus! Daar ligt immers de hoogste
berg van Europa, de Nabroez met een
top van 5085 m. En zo werd Georgië het
doel van een gezamenlijke tocht met als
eindpunt: het hoogste met de fiets
bereikbare dorp in de Kaukasus. Een
waagstuk en een avontuur, zou later
blijken, maar gehaald hebben ze het.
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Wat daarvoor allemaal overwonnen
moest worden en wat ze voor bijzondere
dingen en mensen tegenkwamen onderweg, dat is te horen en te zien in de dialezing "Fietsend door Georgië de Kaukasus op" Meer nog dan een sportieve
uitdaging is zo'n tocht de ontdekking
van een verbluffend mooi land met zoveel verschillende soorten natuur tussen
de 0 en 5000 meter. Nog verrassender is
de culturele rijkdom van Georgië, met
zijn verblindend mooie hoofdstad
Tbilisi, zijn juweeltjes van Byzantijnse
kerken op bergtoppen vanuit de vroegste
tijd van het christendom, de merkwaardige oude grotsteden tegen de Turkse
grens, wijnboerderijen die heel anders
zijn dan wat wij kennen, volledig ommuurde stadjes in de bergen en heel
eigen rituelen rond doop, huwelijk en
overlijden. John
Peeters uit Best laat
het allemaal zien, net
als zijn onverwachte
ontmoeting met de
enige Nederlandse
presidentsvrouw ter
wereld, Sandra
Roelofs, en met de
tv-cameraploegen in
de ijskoude sneeuw
van de Kaukasus.
Het is een fascinerend land waar het
toerisme nog in de
kinderschoenen
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

staat, maar waar je als nieuwsgierige
reiziger helemaal aan je trekken komt.
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, 5582 JV 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 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

26 sept. is op 21 nov. Deze middag zal
Heemkunde als onderwerp hebben.
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 op
donderdag 26 september.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755
 tonsanders@live.nl

We l k o m n i e u w e l e d e n
Mevr. H.J.M. Goudsmits
Mevr. W. Groenewolt-van Egmond
Dhr. A.H. Lenting
Dhr. R.M. Mohrman
Mevr. W.H. Nouwen
Mevr. A.M.P. Veraart-van Oudheusden

Valkenswaard
Waalre
Waalre
Valkenswaard
Valkenswaard
Waalre

extra Algemene Leden Vergadering
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van een extra Algemene Leden Vergadering van
de afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard van de PVGE Vereniging voor Senioren,
voorafgaande aan de zomerbijeenkomst op woensdag 31 juli 2013 in restaurant de Zwaan,
Mgr Kuijpersplein 14-16 in Borkel en Schaft. Aanvang 13.30 uur, sluiting 13.45 uur.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Bestuursverkiezing: aan de leden wordt voorgesteld om in de vacature voor secretaris te
voorzien met de verkiezing van de heer Gerrit van der Leest tot bestuurslid met als
bestuurstaak het secretariaat.
3. Sluiting van de extra Algemene Leden Vergadering.
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, dus uiterlijk 24 juli 2013, te worden ingediend, per E-mail
secretariaat@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl of bij één van de bestuursleden. Tot die tijd
kan ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming. Aansluitend
aan deze ALV vindt de ZOMERBIJEENKOMST plaats, de uitnodiging daarvoor en de
aanmeldingsprocedure vindt u elders in deze Nieuwsbrief.
juni 2013
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 KRONIEK 
De winter had dit jaar wel erg veel
moeite met afscheid nemen; er leek
geen einde aan te komen. Echter: het
vormde geen belemmering voor de activiteiten van onze PVGE-afdeling. En
hopelijk wordt u er evenmin mee geconfronteerd via de jaarlijkse energieafrekening…
Donderdag 14 maart 2013
Valkenswaard, Kantine Clubhuis SV
Valkenswaard. Vanochtend wederom de
plek (dankzij Wil Verbunt) waar de
coaches van de fietsclub (Paul Compen
en Gerard van Bakel) rond 10.30u. zo’n
35 trouwe fietsers welkom heten in het
kader van de gebruikelijke voorjaarsbijeenkomst. De leden worden door Riek,
Diny en Annelies ontvangen met koffie
en iets lekkers en zodra iedereen voorzien is, neemt Paul het woord. Diverse
leden hebben hun lidmaatschap om uiteenlopende redenen niet gecontinueerd.
Dit gebeurt ieder jaar en is niet verontrustend, temeer omdat zich in de loop
van het seizoen nieuwe leden aanmelden
(veelal na de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst). Uitgelegd wordt hoe het
financiële plaatje in elkaar steekt en dat
de leden door deelname aan de Rabofietstocht (dit jaar op zaterdag 8 juni)
bijdragen aan een extra financiële injectie zijdens de Rabobank ad € 10 per
deelnemer (dat kunnen óók meefietsende familieleden, vrienden of kennissen
zijn). Paul beklemtoont dat men op eigen risico meefietst en dat een zekere
discipline noodzakelijk is voor ieders
veiligheid. In ieder geval dient men zich
aan de verkeersregels te houden en de
aanwijzingen van de coaches cq begejuni 2013
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leiders op te volgen. Hij geeft praktijkvoorbeelden van wat in dat verband
(on)gewenst is. Bedenkend hoeveel tijd
het vergt om alle tochten (dat zijn er 9)
nauwgezet voor te bereiden en vanwege
het enthousiasme de club op verantwoorde wijze te begeleiden, is een aplaus en een woord van dank op zijn
plaats. Tegen twaalf uur is de kantine
leeg…..
Donderdag 28 maart 2013
Waalre, gebouw Agnus Dei. Kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe leden
(zie elders).
Dinsdag 30 april 2013
Amsterdam, Paleis op de Dam / Nieuwe
Kerk. Een historische dag: Koningin
Beatrix treedt af, gaat verder door het
leven als Prinses der Nederlanden en
draagt de scepter over aan haar zoon:
Koning Willem-Alexander. Iedereen kan
de indrukwekkende plechtigheden via
de televisie volgen. De gebeurtenis
wordt begenadigd door het mooie weer
en een grote menigte feestvierders die
luidkeels van hun enthousiasme blijk
geven.
Donderdag 23 mei 2013
Waalre, gebouw Agnus Dei. Trefpunt
(zie elders).
Ongetwijfeld kunt u opmerken dat lang
niet alle activiteiten of wetenswaardigheden in deze rubriek worden opgenomen. Dat wil geenszins zeggen dat ze
niet de moeite waard zouden zijn. De
oorzaak is een fysieke: de kroniekschrijver kan niet overal bij tegenwoordig
zijn…

Jacques Hersbach
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

middaguitstapjes

3 OKTOBER
Voor ons middaguitstapje worden we op donderdag 3
oktober verwacht in activiteiten- en
ontmoetingscentrum De Pracht, De Pracht 2 te Aalst.
Wij worden ontvangen door het wijn- en biermakersgilde
Vino Vivimus met koffie en gebak. Het gilde heeft als
doelstelling het op natuurlijke en verantwoorde wijze
verwerken van producten uit de natuur, waarbij de
nadruk ligt op het vervaardigen van wijn en bier.
De leden van het gilde geven deze middag o.a.: een
korte uitleg en demonstratie van het brouwproces, ze
vertonen een film, ze bespreken een paar likeurrecepten
en we maken samen een wandeling naar de wijngaard
waar we uitleg krijgen. Natuurlijk ontbreekt het “proeven”
van de wijnen en likeuren niet.
U wordt om 13.30 uur in De Pracht verwacht.
De kosten bedragen 10.- euro p.p.
Aanmelden en informatie: Will Balemans 040-2213382 of
afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
U bent ingeschreven als u bovenstaand bedrag hebt
voldaan op rekeningnummer: 15.57.06.055
t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre en
Valkenswaard, o.v.v. Vino Vivimus

juni 2013
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Activiteitenkalender
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
wo 11 sept
14 t/m
21 sept.
ma16 sept
do 26 sept
do 3 okt
zo 6 t/m
10 okt
do 10 okt
di 15 okt
wo 23 okt
ma11 nov
wo 13 nov
do 21 nov
di 10 dec
november
december

Wandelen
Reizen
K&C
Wandelen
Fietsen
Fietsen
Evenementen
Fietsen
Wandelen
Fietsen
Reizen
Lopendag
Fietsen
K&C
Reizen

Heezerenbosch
Anti-lopendag:minicruise Zierikzee
Zilvermuseum Schoonhoven en molens Kinderdijk
Geelders, Schijndel
Vierde tocht, vertrek De Graver V’waard
Vijfde tocht, vertrek stationskoffiehuis Waalre
Zomerbijeenkomst, De Zwaan Borkel en Schaft
Zesde tocht, vertrek De Graver V’waard
Achelsekluis
Zevende tocht, vertrek Stationskoffiehuis Waalre
Verwendag: boottocht ‘Het Groene Hart’
Lopendag: ‘Rondo Liemdo”, een rondje om Liempde
Achtste tocht, vertrek De Graver V’waard
Musical “Soldaat van Oranje”, Katwijk
Busreis Schotland:Hooglanden-Perth

Wandelen
Trefpunt
Middaguitst.
Reizen

St. Jansberg, Mookerheide
Dialezing “Fietsend in Georgië de Kaukasus op”
Kennismaking wijngilde ‘Vino Vivimus’ in Aalst
Hirsau- Zwarte Woud en bezoek Mercedes-Benz
Museum Stuttgart
Fietsen
Negende tocht (Afsluiting), vertrek SKH Waalre
Wandelen
’t Loon, Waalre
K&C
Haarlem: Rondvaart over het Spaarne enTeylers Museum
Wandelen
Somerense Heide
Evenementen Najaarsbijeenkomst AD-gebouw
Trefpunt
“Heemkunde: via verleden/heden naar de toekomst”
Wandelen
Afsluiting (IVN)
Reizen
Terugkom- en nieuwe-plannen-middag
Reizen
Kerstdagtocht/kerstreis??

Vooraankondiging Najaarsbijeenkomst
Woensdag 13 november van 13.30 – 17.30 uur
Reserveer nu alvast in uw agenda de Najaarsbijeenkomst! Deze wordt
gehouden op woensdag 13 november in de grote zaal van het ADgebouw, Kon. Julianalaan Aalst met op het programma een verhaal en
een muzikaal onthaal. De catering is mede in handen van de Trefpuntorganisatoren, dus ook op dat terrein zult u zeker verwend worden.
juni 2013
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Onze lopendag!!!

zaterdag 7 september

Rondo Liemdo; een rondje om een typisch Brabants dorp
Op zaterdag 7 september organiseert de
reiscommissie van de PVG een volledig
verzorgde wandeling in Liempde, gelegen in het hart van Brabant. Deze wandeling voert door de natuur, waarbij de
Dommel tweemaal wordt gekruist. Dit
gebeurt onder andere via een zelfbedieningspontje, genaamd het Sint Janspontje. In en rond het dorp Liempde vindt u
fraaie gebouwen; het ene nog mooier
gerestaureerd dan het andere. Een daarvan is Café Het Wapen van Liempde uit
1600, aan het Raadhuisplein 4. Dit café
is ons start- en eindpunt.
U wordt om 10.00uur verwacht en
ontvangen met koffie en gebak. Daarna
starten we de wandeling, met routebeschrijving, door het gevarieerde en
schitterende natuurgebied. Het is aan te
raden om goede wandelschoenen aan te
doen en, bij warm weer, om wat drinken
voor onderweg mee te nemen. De rondwandeling “Rondo Liemdo” heeft een
lengte van 9 kilometer. De mogelijkheid
juni 2013
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bestaat om deze wandeling aan het
einde een paar kilometer in te korten.
Bij terugkeer bij het Café Het Wapen
van Liempde ontvangt u een kopje soep
met aansluitend een heerlijke maaltijdsalade naar uw keuze. U kunt kiezen uit
zalm, beenham of oude kaas. Wilt u dit
aangeven bij uw telefonische aanmelding of bij uw aanmelding via de
website? De prijs voor dit arrangement
bedraagt: € 20.00 p.p.
Aanmelden en informatie:
Will Balemans:  040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Uw inschrijving is compleet wanneer u
bovenstaand bedrag vóór 10 augustus
hebt voldaan op rekeningnummer
15.57.06.055 t.n.v. PVGE afd. AalstWaalre en Valkenswaard o.v.v. Rondo
Liemdo
P.S. Hebt u geen eigen vervoer, dan kan
er voor vervoer gezorgd worden.
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

UITNODIGING
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse

Zomerbijeenkomst

op woensdagmiddag 31 juli 2013,
in restaurant De Zwaan, Mgr.Kuijpersplein 14-16,
Borkel en Schaft

Dit jaar staat naast contact en gezelligheid onder het genot
van een hapje en een drankje de bijeenkomst in het teken
van illusie en zinsbegoocheling met de bekende illusionist en
goochelaar

Magic Steve

Voor aanvang van de bijeenkomst vindt een korte buitengewone Algemene Leden Vergadering plaats t.b.v. de benoeming als bestuurslid van Gerrit van der Leest

Programma:

13.00 uur Ontvangst en registratie. Na de registratie kunt
u op uw gemak genieten van een kopje koffie of
thee.
13.30 uur EXTRA Algemene Leden Vergadering met één
agendapunt: benoeming van Gerrit van der Leest
tot bestuurslid in de functie van secretaris.
13.45 uur De voorzitter opent de zomerbijeenkomst en
daarna onder meer:
juni 2013
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Podiumoptreden van Magic Steve
Zoekplaatjes, wie herkent ze?
Culinaire hapjes onder het genot van een drankje
Magic Steve als tafelgoochelaar
17.00 uur prijsuitreiking en sluiting van de bijeenkomst
De muziek onder leiding van Sjaak Swinkels zal voor een
prettige ambiance zorgen.

Procedure aanmelding voor de zomerbijeenkomst:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u – uiterlijk 20 juli - uw inschrijving definitief
te maken door overmaking van € 19,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rekeningnummer 15.57.06.055,
t.n.v. PVGE ver.sr.afd.Aalst-Waalre en Valkenswaard, onder
vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’.
Er worden u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of
plaatsbewijs toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam
geplaatst op de ‘check-in lijst’ die wordt gebruikt door de
gastvrouwen die u bij de zaal opwachten bij aankomst.

VERVOERSPROBLEMEN ZOMERBIJEENKOMST ?
De zomerbijeenkomst wordt ook dit jaar gehouden in Borkel en Schaft. Gebleken
is, dat dit voor sommige leden een probleem vormt. Het bestuur vindt dat alle
leden hieraan deel moeten kunnen nemen en stelt de mogelijkheid open om heen
en terug te worden gebracht.
Leden die van deze service gebruik willen maken dienen bij hun inschrijving
duidelijk aan te geven, dat zij niet over eigen vervoer beschikken (èn hun
telefoonnummer en/of hun e-mailadres te vermelden). Van hen wordt wel een
bijdrage in de vervoerskosten verlangd. Zij zullen tijdig worden geïnformeerd
omtrent de vorm, kosten (en betaling) van deze mogelijkheid, alsook betreffende
de verzamelpunten.
juni 2013
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Gaat u mee naar de musical “Soldaat van Oranje” op 11 september?
De 60 leden die op 8 mei de musical gezien hebben, waren heel enthousiast. De musical was echt verrassend, maar we verklappen niets!
Voor 11 september zijn op dit moment nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie nog mee wil, moet dus snel zijn! De kosten voor deze dag
bedragen € 117,-- . Dit is all-in, dus inclusief entree, lunch en diner,
maar het drankje in de pauze is voor eigen rekening. Het is misschien
wel goed te melden dat u vanaf het parkeerterrein op Duinrell een
kort stukje moet lopen naar het restaurant, waar de lunch wordt
gebruikt. Bent u slecht ter been, meldt dat dan even zodat we
maatregelen kunnen nemen:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980
Voor het programma: kijk in de Nieuwsbrief van april of op de
website: www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Met K&C naar ‘Soldaat van Oranje’ VERSLAG
’s Morgens, rond 9 uur, vertrokken we
met de bus van de firma Van Gompel na eerst een flinke site seeing door ons
mooie Valkenswaard - naar Waalre,
waarna we met 60 gasten op weg reden
richting Den Haag. Daar kwamen we,
via de mooie omgeving van Wassenaar,
in Duinrell aan de Wassenaarse Slag
aan, voor een heerlijke lunch bij
La Place. Rond 1 uur ging het weer
verder richting Katwijk en speciaal dan
naar voormalig Vliegveld Valkenburg,
naar de grote Theater Hangaar, waar het
muzikale spektakel zou plaatsvinden.
Een spektakel was het. 'n Grote ronde
volle zaal, 1100 mensen op een draaiplateau dat van links naar rechts draaide,
waardoor je steeds een ander decor kon
zien.
We komen binnen in 1940, in de studenjuni 2013
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tenclub Minerva waar oudere en jongere
jaars bijeen zijn voor de ontgroening.
Nederland was nog neutraal.... maar al
snel bleek dat de oorlog was begonnen.
De studentenvrienden kozen toen heel
bewust om mee te helpen door verzet;
sommigen kozen voor de vijand:
NSB’ers, SS’ers, joden haters... We
kregen een prachtig beeld te zien en te
horen hoe zich toen alles afspeelde, door
voordracht, film en prachtige muzikale
songs. Heel indrukwekkend werd alles
neergezet, de gevangenneming van verzetshelden, moord, verraad. Prachtig zoals we alles steeds weer in/op een andere set konden meebeleven. Met name de
zee, de duinen en de manier waarop KoninginWilhelmina weer voet op Nederlandse bodem zette, spraken zeer tot de
verbeelding. Indrukwekkend. De acteurs
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

waren geweldig, ieder zette zijn of haar
act geweldig neer, er werd mooi gezongen; alles bij elkaar een prachtige
middag.
Rond 6 uur vertrokken we weer richting
het zuiden. We reden in een heel grote
file, via Leiden, naar Zevenbergen voor
een gezellig diner. Vanwege de wel heel
lange reistijd werden we door het be-

stuur verwend met 'n glaasje. Ongeveer
half 10 vertrokken we richting Waalre
en Valkenswaard voor de laatste etappe;
nu zonder file zodat we rond 11 uur
weer veilig thuis waren.
Leden van K&C bedankt voor deze
prachtige dag en de goede organisatie,
we hebben genoten.

Eugenie Baken-Broekhuijse

KENNISMAKING NIEUWE LEDEN
Donderdag 28 maart 2013 – Waalre,
gebouw Agnus Dei.
Vanaf 13 uur zijn bestuur, coaches en
het “Trefpuntteam” druk met het in
gereedheid brengen van de ontvangstruimte en de zijzaal in het inmiddels zo
vertrouwde gebouw. Vandaag biedt het
de nodige beschutting tegen de ijzige
weersomstandigheden, veroorzaakt door
een snijdende wind, en onderdak aan de
jaarlijks terugkerende kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe leden van
onze afdeling. Terwijl de bar wordt
voorzien van de nodige koffiekopjes,
thee- en wijnglazen en wat dies meer
zij, installeert Hans de attributen die
noodzakelijk zijn voor presentaties en
filmpjes. Als de bezoekers vanaf plm.
half twee het gebouw betreden, passeren
ze de ontvangsttafel en maken in eerste
instantie kennis met gastvrouwen Bep
Broekhuijse en Tineke de Pooter, die er
aantekening van houden wie binnenkomen. Rond de klok van twee uur heet
voorzitter Hans de Pooter iedereen welkom en stelt de bestuursleden voor aan
de ongeveer 30 nieuwkomers (van de 70
nieuwe leden), die gevolg hebben gegeven aan de uitnodiging van het bestuur
voor dit samenzijn. Dankzij “Wi-Fi” is
Hans in staat een “hot item” aan te vatjuni 2013

13

ten: het “on-line”gebruik van onze website. Hij laat zien hoe die met gebruikmaking van een PC of laptop functioneert. Op identieke wijze kunnen alle
leden zich toegang verschaffen tot de
site om aan de weet te komen wat zich
binnen onze afdeling afspeelt, wat er
staat te gebeuren, enzovoorts. Kortom:
met een geregeld bezoek aan de website
ben je altijd op de hoogte. (Met dank
aan onze webmaster: Ben Huijbers, die
ervoor zorgt dat de site van dag tot dag
actueel blijft). Aldus komen alle activiteiten aan de orde en derhalve ook de
mensen (coaches) die daaraan leiding
geven. Men kan zich ter plekke aanmelden voor de activiteit waar men belangstelling voor heeft. Inmiddels maakt
eenieder gebruik van de drankjes en de
hapjes op de bar, aangeboden door het
bestuur en – zoals gebruikelijk – uitstekend verzorgd door het “Trefpuntteam”.
De vele onderonsjes dragen zeer bij aan
dit informatieve, gezellige samenzijn
(getuige ook de foto), waaraan om een
uur of vier langzaamaan een einde komt.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Informatie afdelingsreizen
Tot en met oktober heeft de Reiscommissie de volgende
ac ti vi tei ten op h et p rogra mma:
27 juni: Anti-Lopendag - minicruise Zeeland met een bezoek aan Zierikzee
29 augustus: Verwendag - rondvaart door het Groene Hart. Hiervoor kunt u zich
nog aanmelden tot 1 augustus.
7 september: Lopendag - wandeling in Liempde. Uitgebreide informatie vindt u
in deze Nieuwsbrief.
3 oktober: Middaguitstapjes - wijnproeverij Vino Vivimus in De Pracht Aalst.
M eerd aagse rei zen :
14 t/m 21 september: 8-daagse reis naar Schotland.
6 t/m 10 oktober: 5-daagse reis naar het Zwarte Woud in Duitsland.
Deze meerdaagse reizen gaan door,
want voldoende deelnemers hebben
hebben zich reeds aangemeld. In juli
zult u van de EMA uitgebreide informatie betreffende de door u gereserveerde
reis ontvangen, inclusief de deelnemerslijst en een formulier waarop u uw persoonlijke gegevens kunt vermelden.
Voor beide reizen zijn nog een paar
plaatsen beschikbaar.
Onze plannen voor de rest van het jaar
zijn natuurlijk de kerstdagtocht en we
zijn met de EMA in gesprek voor een
eventuele 8-daagse kerstreis voor onze

juni 2013
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vereniging.
Voor volgend jaar staan er natuurlijk al
de nodige plannen op het programma.
En hebt u suggesties….. wij staan daar
altijd voor open en vinden die ook heel
belangrijk. Om daarover met elkaar te
spreken zullen we in november weer de
gebruikelijke “terugkom- en nieuwe
plannenmiddag” organiseren. De datum
voor deze middag wordt vermeld in het
septembernummer van de Nieuwsbrief.
Op de website van onze afdeling vindt u
uitgebreide informatie van al onze
activiteiten.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
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“DESIGN” TREFPUNT

VERSLAG 23 mei, Waalre, Gebouw AD

Frans Wilbrink blijkt een boeiend verteller, die de bijna 50 leden vergast op
een prachtige beeldpresentatie over een
belangrijke periode van de Philips-historie. Met name hoe en welke kunstenaars
vanaf het ontstaan van “de kumpenie”
bijdroegen aan de vele, zeer uiteenlopende reclame-uitingen. Hoe is dat wereldvermaarde beeldmerk ontstaan en
heeft zich dat ontwikkeld? En dan de
vormgeving van de producten, die tegenwoordig betiteld wordt met “design”
dat blijkt een verhaal op zich te zijn.
Er is geregeld “interactie” met het zeer
belangstellende publiek, dat telkenmale
uiting geeft van verbazing, verwondering en – niet in het minst – herkenning.
In ieder geval slaagt de spreker er zonder moeite in de aanwezigen aan zich te
binden. Men hoeft trouwens absoluut
geen Philipsmedewerker te zijn (geweest) om hiervan te kunnen genieten.
Méér lezen en zien over dit onderwerp?

juni 2013
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De spreker heeft een mooi geïllustreerd
boek uitgegeven, getiteld “Kunst in de
Philipsreclame 1891-1941” en heeft ook
een website:
philipsreclamekunst.franswilbrink.nl
Ook uitgebreide vóórinformatie in de
nieuwsbrief van april jl. Zo onderhand
lijkt het vanzelfsprekend dat het trefpuntteam zorgt voor koffie, thee (met ’n
lekkere bonbon erbij), “andere” drankjes, hapjes, snacks en wat dies meer zij.
Maar het mag best wel weer worden
benadrukt. Ook dit is vrijwilligerswerk
en wordt door de dames met liefde (en
plezier) gedaan. Theo en Ton zijn er
wederom in geslaagd een interessante,
leerzame trefpuntmiddag te bereiden,
die pas rond de klok van vijven op zijn
einde komt. Want velen zijn nog gezellig blijven “hangen” en dat is precies de
bedoeling van “Trefpunt”. De foto toont
een van de affiches uit het hiervoor
genoemde boek.
JH

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

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

• 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

Reizen

Informatie:

Tennis

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

juni 2013

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