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Ouder worden?
En wat dan (nog)?
Wordt u ook zo moe van al 
die negatieve publiciteit 
over ouderen/senioren? Dat 
we met zijn allen ouder aan 

het worden zijn is een feit. De positieve 
kant daarvan is dat we daardoor met zijn
allen ook veel meer kunnen en vooral 
veel meer weten. Laatst was er een 
publicatie, die meldde dat ouderen het 
voorrecht hebben van de drie T’s: tijd, 
talent en toewijding. Enige decennia 
geleden was het zo, dat iemand op zijn 
65ste oud en gebrekkig begon te worden
en dat beeld leeft nog steeds, terwijl de 
prognose is, dat we gemiddeld nog 
minstens 20 jaar voor de boeg hebben 
na onze pensionering! Dan ga je zo lang
toch niet stil zitten, want dat gaat na 
enige tijd toch echt vervelen. Ook het 
Zwitserlevengevoel is eindig, vergis u 
niet. Om een idee te geven hoe actief 
onze afdeling van 1220 leden nog is 
hebben wij wat statistieken van de 
laatste jaren bijeengeraapt. Daaruit blijkt
het volgende:

44% van onze leden (540) is actief of
als deelnemer betrokken bij
activiteiten
92 leden zijn als vrijwilliger
actief in de organisatie
Ons oudste lid is 97 jaar en zit
nog steeds niet achter de
geraniums!

Dat de actieve leden allemaal jong
zouden zijn klopt ook niet, want:

50 zijn ouder dan 85
240 zijn ouder dan 75, maar
jonger dan 85
210 zijn ouder dan 65, maar
jonger dan 75

40 zijn jonger dan 65
Wat is dus “jong” en wat is “oud”? De 
bepaling daarvan ligt in feite aan je re-
ferentiekader en wat je om je heen ziet. 
De gemeenschap heeft het oordeel over 
de ouderen al snel klaar, maar volgt 
daarbij degenen, die het hardste roepen. 
Omdat wij als bevolkingsgroep over het 
algemeen “niet meer zo nodig moeten” 
gaan wij daarvoor niet meer de zeepkist 
op om het tegendeel te bewijzen. Geluk-
kig zijn er belangenbehartigers, die het 
voor ons opnemen zoals naast de FPVG 
onder meer de Koepel van Nederlandse 
Verenigingen van Gepensioneerden (de 
KNVG). Meer daar over vindt u op de 
website onder Belangenbehartiging. Er 
moet echter nog veel gebeuren om als 
(actieve) ouderen meer gewaardeerd te 
worden door de samenleving. Onder-
zoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen, dat 
de steeds hoger wordende kosten in de 
gezondheidszorg niet door een bepaalde 
bevolkingsgroep (lees: de ouderen) 
wordt veroorzaakt, maar door de medi-
sche wereld zelf, die steeds geavanceer-
dere technieken bedenkt om de kwaliteit
van het leven te verbeteren. Daar is niets
mis mee, maar het moet wel in de juiste 
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context worden gezien. Belangrijk is, 
dat we (maar dat geldt ook voor 
jongeren!) op de een of andere manier 
bezig blijven met lichaam en geest en 
ook als het even niet gaat daarna de 
draad weer oppakken en betrokken 
blijven bij onze PVGE. Een suggestie: 
doe eens mee met Nordic Walking! Bent
u benieuwd naar de meest recente 
informatie over onze afdeling? Kijk dan 

(alleen al uit nieuwsgierigheid) 
regelmatig op onze afdelingswebsite, zie
onderaan de pagina, 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). Ook 
kunt u met uw vragen terecht bij één 
van de bestuursleden.

Hans de Pooter

T R E F P U N T  A D  Wa a l r e
donderdag 21 november

Wat  i s  he t  doe l  van  hee mkunde?
Na de dialezing “Fietsend door 
Georgië de Kaukasus op”, vragen 
wij nu uw aandacht voor een presen-
tatie van heemkundevereniging 
Weerderheem. Bij deze presentatie 
zullen, aan de hand van concrete 
verhalen met toepasselijk beeldmate-
riaal, de activiteiten van deze vereni-
ging uit Valkenswaard belicht wor-
den. Op die wijze krijgt men met 
materiaal uit de praktijk een beter 
inzicht in het doel van een heemkun-
dige verenging. Hieronder vindt u 
nadere informatie van de bestuurs-
leden van deze vereniging Sjef 
Tooten en  Jeanne van Bree. De 
officiële naam van de cultuur-histo-
rische vereniging is Heemkunde-
kring Weerderheem Valkenswaard. 
Dat het dus over Valkenswaard gaat 
is meteen duidelijk wegens de naam 
'Weerderheem'. Ver terug in de tijd 
werd betreffende gemeenschap 
Weerde of Wedert genoemd. Dat 
men op Valkenswaard gekomen is 

heeft te maken met de valkerij: het 
vangen, trainen en jagen met deze 
stootvogel, waarmee de gemeen-
schap zich enkele eeuwen geleden 
intensief bezig hield en alom 
bekendheid kreeg. De aanduiding 
'heemkundekring' klinkt wat verou-
derd in de oren, zeker bij de jeugd. 
Men weet de vereniging vaak niet te 
plaatsen. Het is afgeleid van het 
Germaanse 'heima' (woning) en het 
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heeft bekende familiewoorden in 
andere talen: heimat en home. Daar-
mee wordt wel aangegeven waar de 
kring (vereniging) zich mee bezig-
houdt: met de plek waar men woont. 
Tegenwoordig wordt de naam 'erf-
goed' vaak gebruikt.
De 'plek waar men woont' klinkt 
breed en onbeperkt. Vandaar dat er 
vaak aan wordt toegevoegd: cultuur-
historisch. De vereniging kijkt naar 
de huidige omgeving en zoekt (en 
legt vast) hoe het tot de situatie van 
nu gekomen is. Tegelijk stelt men de
typische en waardevolle kenmerken 
vast van voorbije perioden. Weerder-
heem bestaat zestig jaar en is ge-
huisvest in Cultuurcentrum Carolus 
aan de Oranje Nassaustraat te Val-
kenswaard. Een honderdvijftigtal 
mensen is actief dan wel sterk 
geïnteresseerd lid. 
Hoe is de inzet van de leden te 
definiëren? Het verzamelen en het 
beheer van documenten in analoge 
en in digitale vorm, en de overdracht
van kennis op het gebied van het 
culturele erfgoed in
brede zin. Het
centrum stelt de
documenten ter
beschikking, breidt
die uit ten behoeve
van de leden van de
vereniging en de
inwoners van Val-
kenswaard. Meer
concreet. De leden
houden zich bezig
met de waardevolle
roerende en
onroerende goede-
ren, zaken of

onderwerpen, met stamboomonder-
zoek, met de lokale taal, met belang-
wekkende gebeurtenissen, met 
beroepen, gebruiken en gewoonten. 
Er zijn verzamelingen: op het gebied
van beeldmateriaal, bidprentjes. 
Weerderheem ziet het informeren en 
publiceren, het delen van cultuur-
historisch waardevolle zaken, 
eveneens als een belangrijke taak.
De middag start om 14.00 uur, de 
zaal is open vanaf 13.30, De toe-
gangsprijs is  € 2,- aanmelden vooraf
is niet nodig. U vindt het AD-ge-
bouw in de Kon. Julianalaan 12, 
5582JV, Waalre. 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 21 november.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl
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Achtdaagse Kerstreis naar Oostenrijk
Tarrenz – Gurgltal

vrijdag 20 t/m vrijdag 27 december
Het Gurgltal is een zijdal van het Inntal 
en is 20 km² groot. De bekendste plaat-
sen in het Gurgltal zijn
Nassereith en Tarrenz.
Kenmerkend voor dit dal
zijn de alpenweiden
langs het riviertje de
Gurgl. De omgeving
heeft u veel te bieden
zoals idyllische bergme-
ren, kastelen en burcht-
ruïnes. Het schilderachtige landschap 
van het Fernpaß-gebied is rijk aan 
cultuur omdat het al sinds jaar en dag 
de doorgangsroute is van Augsburg 
naar Venetië.
Tarrenz
Even voorbij de Fernpaß ligt het schil-
derachtige plaatsje Tarrenz. Het aardige 
oeroude boerendorpje met 2600 inwo-
ners ligt te midden van de Lechtaler 
Alpen en het Mieminger gebergte. Vanaf
de plaats Tarrenz gaan verschillende 
wandelpaden de bergen in met een tota-
le afstand van 40 kilometer. Ook voor 
het maken van leuke excursies is de 
plaats centraal gelegen.
Hotel Lamm ***
U logeert in een uitstekend 3 sterren 
hotel, gelegen in het kleine centrum van 
Tarrenz. De kamers zijn van alle gemak-
ken voorzien en hebben grotendeels een 
balkon. Verder beschikt het hotel over 
een lift, sauna, stoombad, stube, gezel-
lige hotelbar, kelderbar in Tiroolse stijl  
en een restaurant, waar ‘s morgens een 
uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een

3-gangen keuze diner met saladebuffet 
wordt geserveerd. Eenmaal tijdens ons 

verblijf is er een 
Tiroler buffet. 
Voorts organiseert 
het hotel een 
gezellige 
muziekavond met 
live muziek en op 
24 december een 
romantische 

kerstviering in de kelderbar.
Vertrekdatum:
Vrijdag 20 december
Reissom:
€ 649,00 p.p. Toeslag 1-persoonskamer 
€ 70,00
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 halfpen-
sion, uitgebreid ontbijtbuffet en 
3-gangen keuzediner met salade-
buffet
1e en 2e Kerstdag een feestelijk 
4-gangen kerst keuzediner
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Omdat velen van u goede herinne-
ringen hebben aan de kerstreizen 
van de PVGE wil de reiscommissie 
dit jaar weer een eigen kerstreis 
voor de leden organiseren. Maar 
alleen bij voldoende deelname kan 
dit een kerstreis alleen voor leden 
van onze PVGE-afdeling worden.



1 x een Tiroler buffet
gratis gebruik van sauna en stoombad
gratis Wi-Fi in lobby en bar
welkomstdrankje
de excursies (inclusief alle 
genoemde entrees)
fakkelwandeling met Schnaps
muziekavond met live muziek
entree cisterciënzerklooster Stams 
met eigen likeurstokerij en proeverij
arrensledentocht door het Gurgltal
op kerstavond een romantische 
kerstviering in de kelderbar
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds en reserverings-
kosten
de diensten van uw ervaren chauffeur
(inclusief fooi)

Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dranken 
en eventuele niet genoemde entrees

Aanmelden (informatie) uiterlijk 1 
oktober bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl

REISPROGRAMMA
Dag 1: Vertrek vanuit Tilburg,
Eindhoven en Valkenswaard.
Tarrenz is gemakkelijk in één
reisdag te bereiken. Een groot
voordeel is dat wij geen lange
aan- en afvoerroutes hebben
waardoor uw echte vakantie met
twee dagen verlengd wordt. Via
de autobanen – met regelmatig

een stop - arriveren we omstreeks 19.30 
uur in ons hotel.
Dag 2 t/m dag 7:Voor de overige dagen
maken we diverse leuke uitstapjes waar-
mee we rekening houden met de weers-
omstandigheden. Onderstaand vindt u 
een opsomming van de verschillende 
mogelijkheden waaruit ter plaatse een 
keuze zal worden gemaakt:

bezoek Sonnenplateau Serfaus-Fiss-
Ladis
natuurtocht door het Mieminger 
gebergte via Telfs naar Seefeld
arrensledentocht in het Gurgltal
verrassende wintertocht
fakkelwandeling met Schnaps!
bezoek Paznauntal  bekend vanwege 
de skioorden See, Ischgl en Galtür
bezoek cisterciënzerklooster Stams
met eigen likeurstokerij en proeverij
wintertocht door het romantische 
Pitztal
bezoek Innsbruck
Ötztal met bezoek Sölden

 Dag 8: Na het ontbijt rijden we via de 
Oostenrijkse en Duitse autobanen 
huiswaarts. We besluiten de reis met een 
afscheidsdiner, waarna u weer wordt 
teruggebracht naar uw opstapplaats.
Ook op de website van de PVGE kunt 
u alle informatie vinden van deze reis.
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De reisorganisator is: EMA-REIZEN in 
Valkenswaard.
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SENIORENMARKT
zaterdag 28 september 2013

IN DE HOFNAR

 
u bent van 13.00 tot 17.00 uur welkom

op de Seniorenmarkt 2013

de standhouders informeren u 
over onderwerpen die voor u als senior 

van belang zijn

GRATIS ENTREE + CONSUMPTIE



 KRONIEK  
De vorige nieuwsbrief gleed in uw brie-
venbus toen er zelfs van “lente” nog 
nauwelijks sprake was. Evenwel zo’n 
drie weken nadien deed de zomer zijn 
intrede en die heeft ons tot op de dag 
van vandaag niet meer verlaten. Zowel 
voor wat betreft de zon als de tempera-
turen hoefde men niet naar de bekende, 
zuidelijke oorden af te reizen om daar-
van te kunnen genieten. Op sommige 
dagen was het zelfs iets teveel van het 
“goede”. Wanneer u déze nieuwsbrief 
ontvangt, staat de herfst alweer voor de 
deur… 

Zaterdag 8 juni – Valkenswaard, 
Amundsenhal.
Start (en finish) van de RaboFietstocht. 
De PVGE is met 41 leden goed verte-
genwoordigd. In tegenstelling tot de 
voorgaande keer vindt het sportieve 
evenement plaats onder buitengewoon 
mooie weersomstandigheden. Onze 
website bevat zowel een fotocollage als 
een filmimpressie.
Woensdag 31 juli – Borkel, Restaurant 
“De Zwaan”.
Inmiddels voor onze PVGE een beken-
de, vertrouwde plek voor de zomer-
bijeenkomst. Frank Swinkels heeft het 
achterliggende terrein omgetoverd tot 
een ware “Hof van Eden”. Zij het waar-

schijnlijk iets meer gecultiveerd dan ten 
tijde van Adam en Eva het geval is 
geweest. Reeds vanaf 11 uur zijn de 
leden van de Evenementencommissie, 
het bestuur en enkele bereidwillige 
leden doende met de nodige voorberei-
dingen en vanaf plm. 13 uur arriveren 
de gasten. Na de ontvangst – met koffie,
thee en wat dies meer zij – wordt ieder-
een naar het aan de overzijde gelegen 
Dorpshuis gedirigeerd, alwaar voorzitter
Hans de Pooter de bijeenkomst opent 
met de extra Algemene Ledenvergade-
ring tijdens welke Gerrit van der Leest 
bij acclamatie wordt benoemd tot 
bestuurslid (feitelijk het enige agenda-
punt). Vervolgens ziet Magic Steve kans
eenieder bij herhaling op het verkeerde 
been te zetten: ’n echte illusionist! Het 
publiek is geboeid en enthousiast en 
keert in de loop van de middag terug 
naar “De Zwaan”, waar men zich tegoed
kan doen aan drankjes naar keuze en 
behoefte. De hapjes zijn trouwens ook 
heerlijk. Terwijl Magic Steve optreedt 
als “tafelgoochelaar”, Sjaak Swinkels en
zijn combo zonnige muziek laat weer-
klinken (meerdere gasten wagen zich 
aan een dansje…), breken velen zich het
hoofd over de quiz die Hans heeft voor-
gelegd: welke spreekwoorden kunnen 
aan de tekening worden ontleend? (Er 
blijken 33 goede oplossingen mogelijk 
te zijn!). Rond de klok van vijven vindt 
het afscheid plaats en gaan allen huis-
waarts. Als u wilt mee- en/of naproeven 
van deze gezellige bijeenkomst, ga dan 
naar onze website, waarop een leuk 
filmpje van Henk Jongsma te zien is.

-.-o-0-o-.-
Jacques Hersbach
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N A J A A R S B I J E E N K O M S T
De Evenementencommissie nodigt u namens het bestuur van 
de PVGE uit voor de jaarlijkse Najaarsbijeenkomst

op woensdagmiddag 13 november 2013
in de zalen van het AD-gebouw, Koningin Julianalaan 12 te 
Waalre met op het programma

Evert Meijs en Fata Morgana
Onder de titel “Brabant bezien vanaf de openbare weg” neemt Evert 
Meijs ons mee langs interessante aspecten van de Kempen en de Meierij,
met een extra knipoog naar Valkenswaard en Waalre.

Al rond het midden van de zeventiger jaren van de vorige eeuw kreeg 
Evert Meijs belangstelling voor heemkunde. Dat resulteerde in het ver-
zorgen van lezingen over de bestudeerde onderwerpen, het schrijven van
artikelen in de krant en het meewerken aan allerlei radio- en tv-
programma’s. De veelzijdigheid van Evert Meijs, die als directeur van 
een basisschool in Eersel werkzaam is, blijkt wel uit de veelheid van 
gebieden waarop hij daarnaast nog actief is, zoals onder meer bij de 
Oorlogsgravenstichting, als onderzoeker bij stamboomonderzoek, maar 
ook als molenaar op de Napoleonsmolen in Achel.
Na de pauze wordt u onthaald op een muzikaal intermezzo door mond-
harmonicakwartet Fata Morgana. Het kwartet zet met vier mondharmo-
nica’s een complete sound neer en speelt eigen arrangementen van veelal 
bekende melodieën. FATA MORGANA werd in 1980 opgericht. Inmiddels
heeft het kwartet meer dan 350 uitvoeringen verzorgd in Europa en de 
Verenigde Staten, waarvan enkele voor tv en enige tientallen voor radio. 
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In totaal werd vijfmaal deelgeno-
men aan competities bij internati-
onale mondharmonica festivals. 
De inwendige mens wordt deze
middag zeker niet vergeten. De
koffie, de thee en de drank(jes)
worden verzorgd door onze Tref-
punt-organisatoren. Ter afsluiting
wordt u een buffet aangeboden
door ChefGJ Catering, in de omgeving reeds bij velen bekend door onder
meer de maaltijdservice.

P r o g r a mm a
13.00 uur: Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na de regi-

stratie kunt u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee. 
13.30 uur: Evert Meijs, Brabant bezien vanaf de openbare weg.
14.30 uur: Pauze met koffie/thee.
15.00 uur: Mondharmonica-kwartet Fata Morgana.
16.00 uur: Borrelen met een drankje.
16.30 uur: Aanvang buffet.
18.30 uur: Sluiting bijeenkomst.

Procedure aanmelding voor de Najaarsbijeenkomst
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail), let op, dat betalen alleen niet 
voldoende is:
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u uiterlijk 4 november 2013 uw inschrijving definitief te 
maken door overmaking van het deze keer uitzonderlijk lage bedrag 
van € 9,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rekening-
nummer 15.57.06.055, t.n.v. PVGE ver.sr.afd.Aalst-Waalre en Valkens-
waard, onder vermelding van ‘Najaarsbijeenkomst’. Er wordt u hierna 
géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd! In plaats
daarvan wordt uw naam geplaatst op de ‘incheck-lijst’ die wordt gebruikt
door de gastvrouwen die u opwachten bij aankomst bij de zaal.
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BEZOEK SCHLOSS MOYLAND
EN KERSTMARKT
Woensdag 11 december dagtocht
Voor de kerstdagtocht gaan we dit jaar 
naar Bedburg-Hau, een plaatsje gele-
gen tussen Kleef en Kalkar in Duits-
land. Hier staat Schloss Moyland, een 
van de belangrijkste kastelen van het 
Rijnland. Door zijn omvorming in de 
19e eeuw is het een neogotisch kasteel 
geworden. De bouwmeester van de 
kathedraal van Keulen, Ernst Friedrich 
Zwirner, kreeg in 1854 van Nikolaus 
Johann von Steengracht de opdracht 
voor de verbouwing van het slot. Het 
kasteel werd ommanteld met een tweede
baksteenlaag in de destijds actuele neo-
gotische stijl, waardoor het een roman-
tisch uiterlijk kreeg. Aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog werd het kas-
teel zwaar beschadigd en pas in 1987 is
men begonnen met de restauratie. Het 
museum dat er nu gevestigd is, bevat de 
collectie van de gebroeders Franz 
Joseph en Hans van der Grinten. Er 
wordt schilderkunst, grafiek, tekeningen
kunstnijverheid en fotografie getoond.
Op de kerstmarkt, die plaats vindt in de 
tuin van het kasteel, presenteren 

ambachtslieden uit Europa hun kunst-
nijverheidsproducten, zoals keramiek 
porselein, lederwaren, sieraden, kleding 
enz.
Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we woensdag 11 december 
om 10.45 uur bij de EMA garage in 
Valkenswaard en om 11.00 uur bij het 
Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 58.50 per persoon. Hierbij 
is inbegrepen: de lunch, entree van het 
museum met rondleiding, entree 
kerstmarkt en een mok Glühpunch, het 
diner en een attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe,  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl. Aanmelden vóór 
6 november. Uw inschrijving is 
compleet als u bovenstaand bedrag 
uiterlijk 13 november hebt voldaan op 
rek. nr. 15.57.06.055 t.n.v. PVGE afd. 
Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
kerstdagtocht. Ook op de website vindt 
u informatie over deze dagtocht.
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TERUGKOM- EN VOORUITBLIK-
MIDDAG

Ook dit jaar organiseren we
een middag om van alle dag-
en meerdaagse reizen nog eens
samen na te genieten. En ook
als u geen deelnemer was aan
onze reizen in 2013, maar wel
kennis wilt maken met de
Commissie Reizen en haar
reisprogramma voor volgend
jaar, bent u natuurlijk van harte
welkom.
Als begroeting trakteren wij u
op een kop koffie/thee met iets
lekkers en is er gelegenheid om met 
elkaar van gedachten te wisselen over 
uw en onze ervaringen betreffende de 
gemaakte dag en/of meerdaagse reizen. 
Wellicht met foto’s of een dvd? Vervol-
gens zal de reiscommissie een presen-
tatie geven over de voorlopige plannen 
voor 2014. Waar gaan we heen? Is er 
weer voldoende belangstelling voor een 
kerstreis in 2014? Maar ook staat de 

reiscommissie open voor uw interesse in
plaatsen en gebieden waar u graag nog 
eens naar toe zou willen. Wij kunnen 
daar in de toekomst rekening mee hou-
den als dat mogelijk is. Tijdens de bij-
eenkomst kunt u uw wensen weer ken-
baar maken op een enquêteformulier.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op: 
woensdag 27 november a.s. om 14.00 
uur (zaal open om 13.30 uur) in Sport- 
en Ontmoetingscentrum De Belleman, 
Bruninckxdal 2 in Dommelen. Einde 
van de bijeenkomst zal rond 16.30 uur 
zijn, tussendoor aan- of afhaken mag 
natuurlijk ook. De middag wordt 
afgesloten met een hapje en een drankje.
Deelname is gratis, maar laat wel even 
weten of u aan deze Terugkom/Vooruit-
blikmiddag wilt deelnemen. 
Aanmelden bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl 
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een terugblik op onze reizen in 2013 en een 
vooruitblik op de reisplannen voor 2014

woensdag 27 november



Activiteitenkalender
do 26 sept Trefpunt Dialezing “Fietsend in Georgië de Kaukasus op”
do 3 okt Middaguitst. Kennismaking wijngilde ‘Vino Vivimus’ in Aalst
zo 6 t/m 10 okt Reizen Hirsau- Zwarte Woud en bezoek Mercedes-Benz museum
do 10 okt Fietsen Negende tocht (afsluiting), vertrek SKH Waalre
di 15 okt Wandelen ’t Loon, Waalre
wo 23 okt K&C Haarlem: rondvaart over het Spaarne enTeylers museum
ma 11 nov Wandelen Somerense Heide
wo 13 nov Evenementen Najaarsbijeenkomst AD-gebouw
do 21 nov Trefpunt Heemkunde: “via verleden/heden naar de toekomst”
wo 27 nov Reizen Terugkom- en vooruitblikmiddag in De Belleman
di 10 dec Wandelen Afsluiting (IVN)
wo 11 dec Reizen Kerstdagtocht Schloss Moyland en Kerstmarkt
vr 20 t/m 27 dec Reizen Achtdaagse Kerstreis naar Tarrenz in Oostenrijk
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n
Dhr. L.J. Coolen Waalre
Dhr. R.C. Coolen Waalre
Mevr. M. Cox Valkenswaard
Dhr. A.H. Dams Waalre
Dhr. J. Govers Waalre
Dhr. G.P. Hessels Eindhoven
Dhr. L.H.G. Jansen Waalre
Dhr. J.J. Leijssen Waalre
Mevr. M.F.T. van Melis Waalre
Mevr. A.E.G.M. van Rijsingen-van der Mierden Waalre
Mevr. C.W. Schekkerman Valkenswaard
Dhr. E. Timmermans Waalre
Dhr. J.P. van de Ven Valkenswaard
Mevr. C. v.d. Ven-van der Vliet Waalre
Mevr. H.H. Winters Valkenswaard



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

Bridge

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

Fietsen Informatie: Paul Compen ( 040 2216087

Computer PC-inloop

Plaats: Het Klooster in Waalre      
Tijd: bij voldoende belangstelling op maandag- t/m. vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Informatie: Gerard Stekhuizen ( 040 2017071
 gafstekhuizen@onsbrabantnet.nl

Handwerken
Plaats: De Pracht in Aalst
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:  middaguitstapjes Will Balemans ( 040 2213382
dagreizen Maria Van Hauwe ( 040 2016618
meerdaagse reizen Riet Boonstra ( 040 2213758

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
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