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Vrijwillig werken? 
Werken houdt ons bezig zodra
we de jeugd ontgroeid zijn en 
dat is maar goed ook! Een 
oud gezegde luidt: “ledigheid 

is des duivels oorkussen”; met andere 
woorden: niets doen is niet gezond! In 
de vorige Nieuwsbrief hebben we het 
gehad over op de een of andere manier 
bezig blijven met lichaam en geest als 
de verplichting om te werken voor je 
levensonderhoud over is. Dan kun je 
dus vrijwillig gaan werken zoals mo-
menteel 92 leden al actief binnen onze 
afdeling bezig zijn. Zij hebben de keuze 
gemaakt om iets voor anderen te bete-
kenen en vinden daar hun voldoening in.
Door vrijwilligerswerk te doen maak je 
anderen blij, omdat er voor hen dingen 
gedaan worden en zaken geregeld of 
georganiseerd worden. Ook worden de 
vrijwilligers als dank voor hun inzet wel
eens in het zonnetje gezet met een klei-
ne en soms wat grotere attentie of een 
evenement. Zo is er in het kader van het 
65-jarig bestaan van de PVGE met al 
haar afdelingen in de regio, op 2 oktober
in het Evoluon een gevarieerde middag 
geweest voor ruim 350 vrijwilligers. 
Omdat in onze afdeling de vrijwilligers 
het allemaal zo enthousiast doen, is er in
eerste instantie geen behoefte aan het 
benoemen van een reserve of een opvol-
ger (voor het geval, dat….). Toch is dat 
wel een aandachtspunt voor het bestuur. 
Onze afdeling heeft namelijk een leden-
bestand, waarvan de gemiddelde leeftijd
jaarlijks bijna met een jaar stijgt. Omdat
ons ledental echter nog steeds niet af-
neemt (integendeel!!), kunt u daaruit 
afleiden, dat de instroom van nieuwe 
leden meestal geen jong-gepensioneer-

den bevat. Dat heeft dan weer tot gevolg
dat de groep leden jonger dan 70 jaar 
elk jaar kleiner wordt, terwijl dat in feite
de groep is, waar de “nieuwe vrijwilli-
gers” uit voort zouden moeten komen.
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2013 
en volgend jaar is het voor onze afdeling
weer een jubileumjaar, waarvoor de 
Evenementencommissie al het nodige 
aan het voorbereiden is. Als eerste acti-
viteit van het bestuur in 2014 staat in 
januari de jaarlijkse bijeenkomst met 
onze vrijwilligers op het programma, 
gevolgd door de ALV. Schrijft u nu 
reeds de datum voor de ALV in uw 
agenda van 2014: woensdag 12 febru-
ari 2014 (in de volgende Nieuwsbrief 
vindt u de volledige informatie over 
plaats en tijd). Tijdens de ALV wordt het
programma voor het jubileumjaar verder
toegelicht. Bent u op zoek naar meer 
informatie over onze afdeling? 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). Ook 
kunt u met uw vragen terecht bij één 
van de bestuursleden.

Hans de Pooter
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met Kunst  & Cultuur naar Aida
woensdag 26 maart
Kunst &Cultuur neemt u mee naar de opera Aida in Théâtre Royal de Wallonie in Luik

Een opera in 4 aktes, die zich afspeelt in Memphis en Thebe ten tijde van de heer-
schappij van de farao’s. De première vond plaats in Caïro op 24 december 1871.

Rolverdeling:
Aida: Ethiopische prinses en 

slavin van Amneris - sopraan Barbara Frittoli/Isabelle Kabatu
Radames: kapitein van de wacht - tenor Stuart Neill/Rudy Park
Le Roi: de farao van Egypte - bas Pierre Gathier
Amneris: dochter van de farao - mezzosopraan Nino Surguladze /Anna-Maria Chiuri
Amonasro: koning van Ethiopië - bariton Mark Rucker/Carlos Almaguer
Ramfis: hogepriester - bas Luciano Montanaro

Voor wie het verhaal niet (meer) kent, 
een korte samenvatting:
Aida is een tragisch verhaal dat zich af-
speelt in het oude Egypte. Ethiopische 
troepen zijn onderweg om Egypte aan te
vallen en Egypte bereidt zich voor op 
oorlog. Legerkapitein Radames krijgt 
het opperbevel. Prinses Amneris, doch-
ter van de Egyptische farao, begeert Ra-
dames hevig, maar deze gevoelens zijn 
niet wederzijds, want Radames heeft 
een heimelijke liefdesrelatie met Aida, 
een slavin van prinses Amneris. In 
Egypte weet niemand dat Aida een 
dochter is van Amonasro, de koning van
Ethiopië. Aida wordt verscheurd tussen 
haar liefde voor haar vader en haar va-
derland Ethiopië en haar liefde voor Ra-
dames, die de oorlog tegen haar vader-
land leidt. Zij verlangt naar de dood als 
uitweg. Onder leiding van Radames be-
haalt Egypte een klinkende overwinning
op Ethiopië, en Radames wordt als een 
triomfator gehuldigd (de triomfscène). 
De farao schenkt hem de hand van zijn 
dochter Amneris. Dit stemt Radames 

echter niet gelukkig, want hij bemint 
slechts Aida. Onder druk gezet door 
haar vader, de Ethiopische koning Amo-
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nasro, verleidt Aida Radames om haar 
de geheime route van het Egyptische le-
ger naar Ethiopië te vertellen. Dit wordt 
afgeluisterd door Amonasro, die het wil 
gebruiken om de oorlog tegen Egypte te 
hervatten. De jaloerse prinses Amneris 
ontdekt dit en slaat alarm, waarop Rada-
mes van verraad wordt beschuldigd. De 
kortgeleden nog als grote held gehuldig-
de wordt nu door de Egyptische pries-
ters veroordeeld tot "de dood der eerlo-
zen": levend ingemetseld worden in een 
tombe. Prinses Amneris betreurt nu haar
jaloezie, wordt gekweld door wroeging 
en protesteert vergeefs tegen het vonnis 
van de priesters. Als Radames opgeslo-
ten zit in de tombe treurt hij dat hij noch
het daglicht noch Aida ooit terug zal 
zien. Maar tot zijn verbijstering bemerkt
hij ineens Aida, die zich had verborgen 
in de tombe. Ze zegt tegen Radames dat 
zij in zijn armen wil sterven. Terwijl bo-
ven hen in de tempel prinses Amneris in
rouwkleding treurt, sterft Aida inder-
daad in de armen van Radames.

Programma:
15.15 uur: vertrek vanaf de Maria-
kerk in Valkenswaard
15.30 uur: vertrek vanaf het Sta-
tionskoffiehuis in Waalre 
16.45 uur: dinerbuffet bij Maas-
tricht
19.00 uur: rondleiding theaterge-
bouw
20.00 uur: aanvang opera
22.45 uur: einde opera

Wij verwachten ca. 24.00 uur weer terug
te zijn.

Kosten:   € 98,-- (incl. ticket, rondlei-
ding, busvervoer, diner, attentie voor 
chauffeur). In verband met een optiepe-
riode 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

Na aanmelding kunt u de reissom over-
maken op rekeningnummer NL70 Rabo 
01188.20.788, t.n.v. PVGE afd. AWV 
K&C, onder vermelding van ‘Aida’.
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Voorlopig programma Kunst & Cultuur 2014
De Commissie Kunst & Cultuur heeft de volgende plannen voor 2014:

Op woensdag 26 maart gaan we naar de opera Aida in Théâtre de 
Wallonie in Luik (zie voor bijzonderheden hierboven en hiernaast).

Verder kijken we of we een bezoek kunnen brengen aan:
➢ het Openluchtmuseum Insel Hombroich in Holzheim (Duitsland), in mei
➢ de Hermitage, Zijderoute in Amsterdam, in juli
➢ Brugge, in september/oktober
➢ het Thermenmuseum Heerlen/Kasteel Hoensbroek:  november   

Het definitieve programma ontvangt u in het januarinummer van de 
Nieuwsbrief en komt te staan op de website.
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Gratis gezondheidtest bij Valkencourt
Geachte heer/mevrouw,

Heeft u ooit de behoefte gehad om pro-
fessioneel uw fitheid te laten testen? 
Dan is dit uw kans. In samenwerking 
met PVGE biedt Health & Sports Club 
Valkencourt u een GRATIS gezond-
heidstest aan. Langs deze weg nodigen 
wij u uit om deel te nemen aan onze ge-
zondheidstest. In deze test wordt onder 
andere uw conditie, bloeddruk, kracht 
en flexibiliteit gemeten. Deelname is 
vrijblijvend en volledig gratis. De resul-
taten worden stap voor stap met u door-
genomen in een persoonlijk gesprek. Na
afloop van de test, biedt Valkencourt u 

een kopje koffie
of thee aan in
onze horeca. 
Wilt u deelnemen? Maak een afspraak 
op  040 204 18 85. 
Let op: Een afspraak maken is ver-
plicht. De gezondheidstest kan op de 
volgende tijden worden afgenomen:
Dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag van 11.00 uur tot 13.00 uur 
en van 16.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Met vriendelijke groet,
Teun Jansen
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LIAC, bijdrage aan zelfstandige woonsituatie
Onlangs is in Waalre de nieuwe folder 
van het LIAC – centrum voor vrijwil-
lige dienstverlening – verschenen. Een 
goede reden om het werk van het LIAC
onder de aandacht te brengen. Het 
LIAC is een onderdeel van GOW Wel-
zijnswerk. Veel vrijwilligers verrichten 
vanuit het LIAC op tal van gebieden 
hand- en spandiensten met als doel 
ouderen, chronisch zieken, mensen met
een beperking en mantelzorgers zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Door 
dit aanbod  van vrijwillige diensten 
wordt bevorderd dat mensen langer 
zelfstandig kunnen wonen. De gebrui-
ker van de diensten kan rekenen op een
persoonlijke benadering. Er wordt aan-
dacht geschonken aan de woon- en 
leefsituatie van de aanvrager. Het 

LIAC is meer dan ”een telefoontje 
aannemen”. De diensten zijn gratis. 
Voor de uitvoering van begeleid ver-
voer, boodschappen en klussen wordt 
een kleine vergoeding gevraagd.

De vrijwillige diensten:
 Klussendienst
 Dienst begeleid vervoer
 Boodschappendienst 
 Thuisadministratie
 Woningverbeteradviezen
 Informatie en Advies
 Vrijwillige Thuiszorg

Het LIAC is gevestigd in ’t Hazzo, 
Trolliuslaan 7, tel. 040-2221194
Openingstijden: werkdagen van 09.00 tot 
12.00 uur.



 KRONIEK  
Nou: de herfst heeft zijn intrede gedaan 
– en hoe! Alhoewel de weergoden ons in
september en oktober getracteerd 
hebben op een aantal mooie 
nazomerdagen. Nu kan de winter zijn 
opwachting gaan maken; we zullen ‘t 
wel zien.
Donderdag 26 september – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Ten overstaan van een auditorium van 
bijna 60 leden verhaalt John Peters uit 
Best gloedvol over zijn belevenissen in 
Georgië. Daarover valt heel wat te ver-
tellen, maar in de Nieuwsbrief van juni  
is daaraan reeds ruimschoots aandacht 
geschonken. Gesteld kan worden, dat de
daarin gewekte verwachtingen ruim-
schoots zijn waargemaakt. De foto’s 
kunt u bekijken op onze website; foto-
galerij – Fietsen in Georgië. En daarmee
bewijst het “Trefpunt” eens te meer zijn 
bestaansrecht; Theo en Ton zien steeds 
weer kans ons een interessante middag 
voor te schotelen. En dat leidt ertoe, dat 
de leden er hoe langer hoe meer een ge-
zellige ontmoetingsplaats van weten te 
maken. Daarbij worden ze ook aange-
moedigd door de aangeboden drankjes 
en overheerlijke hapjes van Diny.
Zaterdag 28 september – Valkens-

waard, “De Hofnar”.
De inmiddels jaarlijks terugkerende 
Seniorenmarkt opent om 13.00 uur haar 
poorten. In de aankondiging in de vorige
Nieuwsbrief staat niets teveel… Bijna 
50 standhouders informeren de bezoe-
kers (volgens de Kempener Koerier 
plm. 900!!!) op alle mogelijke manieren 
over de meest uiteenlopende onderwer-
pen die van belang, danwel interessant 
zijn voor  50-plussers. Onze PVGE is 
ook aanwezig; een continue draaiend 
plm. 5 minuten durend filmpje geeft een
goede indruk van de activiteiten die 
voor en door de leden worden ontplooid.
Daarnaast is een aantal Nieuwsbrieven 
beschikbaar en vanzelfsprekend krijgen 
belangstellenden antwoord op hun 
vragen. (De Kempener Koerier nr. 40 
bevat een verslag en de bijbehorende, 
van bovenaf genomen foto toont onze 
PVGE-stand – met bemanning, alsmede 
de heersende drukte). Lof aan het orga-
niserende SBV voor dit inspirerende, 
geslaagde evenement.
Donderdag 10 oktober – Waalre, res-
taurant/zaal “De Doelen”.
Met de laatste fietstocht wordt dit sei-
zoen hier – zoals gebruikelijk – afgeslo-
ten. De opkomst is weer groot! 

Geplaagd door een verkoud-
heid, houdt Paul (Compen) 
zijn toespraak kort, maar 
maakt tóch gewag van een 
geslaagd fietsseizoen. Hij en 
Gerard nemen de woorden 
van dank, alsmede ’n envelop 
met inhoud in ontvangst. Ze 
hebben dat zonder meer 
verdiend!

Jacques Hersbach
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K e r s t d a g t o c h t  11  d e c e m b e r

U heeft nog een paar dagen de tijd om u aan te 
melden voor de kestdagtocht naar Schloss Moy-
land en haar kerstmarkt. Zie voor uitgebreide info 
de Nieuwsbrief van september. Inschrijven kan 
nog tot 26 november bij:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of via 
afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Kijk ook op de website voor deze tocht.



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? Vervolgens zal de 
reiscommissie een presentatie 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/Vooruitblikmiddag 
wilt deelnemen. 
Aanmelden bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-
aalstwaalre-valkenswaard.nl 
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woensdag 27 november
een terugblik op onze reizen in 2013 en een 
vooruitblik op de reisplannen voor 2014

Achtdaagse Kerstreis naar Oostenrijk
Tarrenz-Gurgtal

vrijdag 20 t/m vrijdag 27 december

Informatie over deze reis
vindt u in de Nieuwsbrief
van september jl. en op
de website.

Reissom:
€ 649,00 p.p. Toeslag 1-persoonskamer € 70,00

Aanmelden (informatie) is nog mogelijk bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl 
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middaguitstapjes

23 januari
Op donderdag 23 januari 2014 voert het middaguit-
stapje ons naar het vernieuwde Philips Museum aan 
de Emmasingel in Eindhoven. U wordt om 13.15 uur 
verwacht. We starten om 13.30 uur met de rondleiding.
Na de rondleiding wordt u getrakteerd op  een kop 
koffie met gebak.
"Het Philips Museum is er om te inspireren en geïnspi-
reerd te worden", volgens  topman Frans van Houten. 
Het museum is gevestigd op de historische locatie in 
het centrum van Eindhoven waar Philips in 1891 de 
eerste gloeilamp heeft geproduceerd.
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 18.50 p.p.
Aanmelden kan tot 13 januari 2014. 
U kunt zich aanmelden bij:
mevr. W. Balemans  040-2213382 of via: 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
U stort het bedrag op rekeningnr.: NL62 RABO 
015.57.06.055 t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre en 
Valkenswaard o.v.v. middaguitstapje Philips 
museum.

http://www.philips-museum.com/nieuws.html
http://www.philips-museum.com/nieuws.html
http://www.philips-museum.com/nieuws.html
http://www.philips-museum.com/nieuws.html
http://www.philips-museum.com/nieuws.html
http://www.philips-museum.com/nieuws.html
http://www.philips-museum.com/nieuws.html


PVGE- reis naar het Zwarte Woud 
Verslag

Het was zondag 6 oktober, 8 uur. De 
EMA-bus stond klaar voor vertrek met 
de ons welbekende chauffeur Armand. 
Eerst nog naar Waalre dan Aalst en met 
27 personen zijn we compleet. De reis 
gaat naar het Noordelijke  Zwarte Woud
en wel naar Hirsau (Nagoldtal). Al snel 
hoorden we dat de heer en mevrouw 
Van Hauwe door ziekte helaas verhin-
derd waren, jammer, jammer. Riet 
Boonstra  heeft met verve hun taak 
overgenomen. De heenreis verliep voor-
spoedig met ruime koffiestops. In de 
toeristenplaats  Rüdesheim een wat lan-
ger verblijf. Wat  is de omgeving  van de
Rijn toch mooi, we genoten. Door file 
iets later in 4-sterren hotel  Kloster-Hir-
sau, waar ons een heerlijk diner wachtte.
Na een goede nacht uitgeslapen aan het 
ontbijt. Dan vrij, de meesten gingen 
naar de nabijgelegen ruïnes. Deze waren
van de  Benedictijnenabdij met uit de 
11de  eeuw het kerkje en de klooster-
gang. ’s Middags naar de stad  Calw, 

beroemd door zijn vakwerkhuizen met 
een boeiend  verleden en waar de gids 
ons rondleidde. Op de Nikolaus-Brücke 
staat een standbeeld  van Hermann Hess
(schrijver dichter ), die hier geboren, 
gewoond  en gewerkt heeft. Dinsdag 
Stuttgart. Was wel het hoogtepunt van 
deze reis. Vooral het Mercedes-Benz 
museum. We hadden twee gidsen, waar-
van één Nederlandse. De gedrevenheid 
van die pioniers heeft diepe indruk  
gemaakt. Prachtige eerste voertuigen. 
Niet alleen de auto’s, maar ook de inde-
ling van het museum was indrukwek-
kend met muziek, foto’s en tijdsfrag-
menten (een  aanrader). Woensdag 
bezoeken we de gezellige plaats Herren-
berg en de Universiteitsstad Tübingen 
met weer mooie vakwerkhuizen. Via 
een schitterende route door ’t Neckardal
terug naar het hotel. Dan de laatste dag, 
afscheid van  Kloster-Hirsau. De terug-
reis gaat nu door het echte Zwarte Woud
met donkere, dichte bossen met naald-

bomen. Armand vertel-
de hoe de mensen hier 
vroeger leefden en over 
de vele houtzagerijen. 
Na  deze rit over de 
autobaan naar Thorn 
waar we een echt Hol-
lands diner kregen 
aangeboden met een 
extra  drankje van 
PVGE. Een mooie  reis 
met veel blijvende  
indrukken van het 
Zwarte Woud.

Corrie  Sanders
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Met Kunst & Cultuur naar
Haarlem
Verslag

Op woensdagmorgen  23 oktober vertrok
een volle bus enthousiaste deelnemers naar
de stad aan het Spaarne. Stipt op tijd
arriveerden we na een voorspoedige en
comfortabele reis in Haarlem. Nadat we
allemaal hadden genoten van koffie met
heerlijk gebak, gingen we aan boord van
een rondvaartboot. We konden nu Haarlem
en ook Heemstede op ons gemak vanaf het
water bekijken en we hoorden en zagen
een aantal interessante dingen. Zo zagen
we onder meer de villa van Lodewijk
Napoleons echtgenote en ook zagen we
vanaf een afstand het Cruquius gemaal dat
bij de drooglegging van de Haarlemmer-
meer werd gebruikt. Na de lunch werd een
bezoek gebracht aan het prachtige Teylers
Museum. In dit schitterende gebouw kon-
den we o.a. twee tentoonstellingen bezoe-
ken: "De 100 mooiste Rembrandts" en
"Teylers Museum eert Frans Hals Vier
eeuwen tekeningen en prenten". Werkelijk
meer dan de moeite waard! Als afsluiting
van deze excursie was er een heerlijk diner
in "De Zoete Inval" in Haarlemmerliede.
Moe maar zeer voldaan kwamen we na een
probleemloze terugreis weer thuis. We
kunnen terugkijken op een heel mooie  en
uitstekend georganiseerde dag.

E. Mollen-Ament
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8-DAAGSE REIS NAAR DE HOOGLANDEN IN SCHOTLAND
Verslag

Op zaterdag 14 september
vertrokken 29 deelnemers vol
verwachting naar Schotland.
Het beloofde een mooie reis
te worden met veel indruk-
ken. Voor sommigen was de
reis geen kennismaking met
Schotland maar meer een
weerzien met het land dat ze
door eerdere reizen al kenden.
Na een woelige overtocht
over Het Kanaal begon de rit
vanuit Newcastle via Gretna
Green naar onze bestemming
in Perth. Het was even wen-
nen om te logeren in een hotel
uit eind 17e eeuw met de vele
gangetjes en hoekjes met gevolg dat we 
moesten zoeken naar onze kamers. Het 
bezoek aan Inverness met een boottocht 
over het meer van Loch Ness was de 
moeite waard. Ook de rondrit door 
Edinburgh en het bezoeken van het 
prachtige Edinburgh Castle liet ons veel 

van de Engelse geschiedenis zien. Het 
bezoeken van een whisky stokerij 
mochten we natuurlijk niet missen bij 
een Schotland-reis evenals het bekijken 
van de visladder in Pitlochry. Maar het 
bezoek aan Blair Castle in Blair Atholl 
met de prachtige tuinen was ook een 

hoogtepunt. Wandelend 
door dit kasteel kregen we 
een boeiende indruk van 
hoe het leven zich daar 
vroeger afspeelde. Met de 
bus genoten we van het 
stoere en fascinerende 
landschap en we waren het 
erover eens dat Armand, 
onze reisleider, ons heel 
mooie dingen heeft laten 
zien in het ruige Schotland.
Het was een 
indrukwekkende reis om 
met veel plezier aan terug 
te denken.
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n
Dhr. H.J. Brands Waalre
Mevr. T.J. Free-Rentema Valkenswaard
Dhr. J.L. Hanusch Waalre
Mevr. J.C.M.Th. Rath Valkenswaard
Mevr. Mien van Rooy-Habraken Veldhoven
Dhr. W. van Schayk Valkenswaard
Mevr. C.A.M. Schils Valkenswaard
Mevr. J.A.P. Tabbers-Goemans Waalre
Mevr. E.M. Theuws Waalre
Mevr. G. van der Ven-Staals Valkenswaard
Mevr. G.M. van de Vorstenbosch-Schut Waalre
Dhr. W.L.G.J. van de Vorstenbosch Waalre
Mevr. M. Wiemers-Humalda Waalre
Mevr. L. Willems Valkenswaard



A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r
wo 13 nov Evenementen Najaarsbijeenkomst, AD-gebouw

do 21 nov Trefpunt “Heemkunde: via verleden/heden nr 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. 20-27 dec Reizen Achtdaagse Kerstreis naar Tarrenz in Oostenrijk

Activiteitenkalender 2014 (voor zover bekend)
do 23 jan Middaguitst. Bezoek aan Philips museum Eindhoven
wo 12 febr Evenementen Algemene Ledenvergadering
do 27 febr Trefpunt Filmbeelden Hans de Pooter, AD-gebouw
do 13 mrt Fietsen Voorjaarsbijeenkomst,kantine VV V,’waard 10.30 u.
do 20 mrt Trefpunt Kennismaking nieuwe leden, AD-gebouw
wo 26 mrt K&C Opera Aida in Luik
do 10 april Fietsen 1e tocht vertrek De Graver 11.00 uur
do 24april Trefpunt Onderwerp nog niet bekend, A.D. gebouw
do 8 mei Fietsen 2e tocht vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
do 12 juni Fietsen 3e tocht vertrek De Graver 11.00 uur (dagtocht)
do 10 juli Fietsen 4e tocht vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
wo 30 juli Evenementen Jubileumfeest, 30-jarig bestaan PVGE A/W-V
do 24 juli Fietsen 5e tocht vertrek De Graver 11.00 uur
do 14 aug Fietsen 6e tocht vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
do 28 aug Fietsen 7e tocht vertrek De Graver 11.00 uur
do 11 sept Fietsen 8e tocht vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
do 25 sept Trefpunt Onderwerp nog niet bekend, A.D. gebouw
do 9 okt Fietsen 9e tocht vertrek De Graver 11.00 u. seizoenssluiting
do 27 nov Trefpunt Onderwerp nog niet bekend, AD-gebouw
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Zomertennis  2013
Op woensdag  25 september werd de zomertennis met een toernooi afgesloten. De 
leden van de  dinsdag- en de woensdagmorgen hebben fijn gespeeld en tussendoor 
was er koffie met iets lekkers erbij. Het was een heel wisselvallig seizoen; de 
winter  ging lang door, maar de zomer heeft veel goedgemaakt. Ook hebben wij 
helaas te maken gekregen met  blessures. Volgend jaar zal dan ook alleen op de 
woensdag  nog gespeeld kunnen worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Tineke de Pooter, tenniscoach.



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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