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E e n  j u b i l e u mj a a r  v o l
v e r r a s s i n g e n !

Inderdaad, we zijn al weer aan
een jubileum toe in 2014. Om 
een gemeenplaats te gebrui-
ken: “sinds ik opgehouden 

ben met werken, heb ik het nog nooit zo 
druk gehad!” Maar er zijn echt al vijf 
jaren voorbij na ons vorige jubileum-
feest, terwijl het nog helemaal niet zo 
lang geleden lijkt. Ook deze keer gaan 
we weer proberen een en ander op onze 
vertrouwde zomerstek in Borkel te orga-
niseren maar er staan op dit moment nog
diverse mogelijkheden ter discussie 
waarover pas in de volgende Nieuws-
brief meer duidelijkheid kan worden 
geboden. Na een bijzonder geslaagd 
experiment met een buffet na afloop van
het Najaarsfeest wordt overwogen om 
dit ook voor komende evenementen 
weer op de agenda te zetten. Bij het Na-
jaarsfeest moest door de beperkte capa-
citeit van de zaal, waar maar 160 zit-
plaatsen zijn toegestaan, helaas een stop 
op de aanmeldingen gezet worden. We 
kunnen het niet vaak genoeg herhalen: 
wilt u graag ergens aan meedoen, schrijf 
u dan tijdig per E-mail of telefonisch in, 
dat voorkomt teleurstellingen. Wij horen
als PVGE-leden toch niet tot de mensen 
met een korte toekomst (zoals we wel-
eens gepubliceerd zien) maar we kijken 
vooruit en plannen onze activiteiten. Het
belooft dit jaar weer een mooi PVGE-
jaar te worden met goede vooruitzich-
ten. Daarnaast zorgen wij ook voor
onze mede-PVGE-ers omdat de PVGE
een club is van mensen, die niet alleen
samen leuke dingen doen, maar ook
zorgzaam voor elkaar zijn. Natuurlijk
zijn er zorginstanties zodra de zorg ons

tot een zorg begint te worden, maar in 
eerste instantie kun je bij elkaar terecht 
als je ergens mee zit. Een stuk van deze 
zorg zit in het behartigen van de belan-
gen van onze leden en daarom vanaf 
deze plaats een oproep voor gegadigden,
die onze belangen in Valkenswaard wil-
len vertegenwoordigen in het Senioren-
Belang Valkenswaard. Op dit moment 
hebben wij daar slechts één vertegen-
woordiger, maar er is plaats voor een 
tweede. U kunt zich melden bij het 
bestuur als u hiervoor interesse heeft. 
Meer informatie vindt u elders in de 
Nieuwsbrief en anders kijkt u op de 
website: www.seniorenvalkenswaard.nl 
Elders in deze Nieuwsbrief vindt u 
ook de volledige uitnodiging voor 
onze Algemene Ledenvergadering op  
woensdag 12 februari. Tijdens deze 
ALV zal het programma voor het jubi-
leumjaar, voor zover al bekend, verder
worden toegelicht door de betrokken 
organisatoren. En u weet het: 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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T R E F P U N T  A D  Wa a l r e
donderdag 27 februari

P re sen t a t i e  ove r  Wes t -A us t r a l i ë .
Op deze eerste trefpunt middag
in het nieuwe jaar zal Hans de
Pooter, evenals vorig jaar deze
eerste presentatie verzorgen. Op
deze eerste bijeenkomst staat er
als inleiding een film op het pro-
gramma met Australië als onder-
werp. 
Dit land wordt door veel
mensen bezocht, maar de
meeste toeristen trekken naar
het oosten (Sydney, Brisbane,
Cairns, Great Barrier Reef) en
het zuiden (Melbourne, Great
Ocean Road). Deze middag
vertoont Hans de Pooter u een film met 
enkele speciale impressies van zijn 
reizen naar de andere kant van de 
wereld. We beginnen in het noorden bij 
Cairns en gaan dan via Darwin afzak-
ken naar het Zuiden langs de westkust 
van Australië. Naast mooie natuuropna-
men kunt u ook wat meer spectaculaire 
beelden verwachten zoals die bij een 
avontuurlijke vakantie behoren.

De middag start om 14.00 uur
De zaal is open vanaf 13.30.
De toegangsprijs is iets verhoogd 
naar € 2,50.
Aanmelden vooraf is niet nodig.       

De locatie van het AD gebouw is in de 
Kon.Julianalaan 12  te Waalre. Komen-
de van Valkenswaard over de Eindho-
venseweg bij het eerste verkeerslicht in 
Aalst linksaf. Na enkele honderden 
meters is het gebouw rechts van u. Met 

het openbaar vervoer vanuit Valkens-
waard ook makkelijk te bereiken via de 
buslijnen 171 en 172 die een halte heb-
ben in het centrum van Aalst.     
De eerstvolgende Trefpuntmiddag na 
27 feb. is op do. 24 april. Deze middag 
zal als onderwerp hebben “Het levens-
testament”. Meer informatie hierover in 
de volgende Nieuwsbrief, noteer deze 
datum al vast in uw agenda. 
Laat u verwennen door onze gastvrou-
wen met een hapje en een drankje zon-
der verdere kosten. Wat houdt u nu nog 
tegen om ook naar deze middag te 
komen? De organisatie van het Trefpunt 
AD Waalre verwelkomt u graag op deze
eerste trefpunt middag van het nieuwe 
jaar.                                                          
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl
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Fiets l ie fhebbers  b innen PVGE opgelet !

Ook al is het nu nog winter, we kijken 
weer reikhalzend uit naar het voorjaar.
Dat de fietsen uit de schuur en wij weer 
de natuur in kunnen. Bent u ook geïnte-
resseerd in fietsen binnen de PVGE en 
bent u nog geen lid van de fietsclub, kijk
dan op onze web-
site waar u door
het aanklikken van
activiteiten/acti-
viteitenclubs infor-
matie kunt opdoen
over de fietsclub
(u vind er ook fo-
to’s). Verder kunt
u natuurlijk bij de
coach ook alle in-

formatie verkrijgen en wel bij:
Paul Compen (fietsclub):
 paulcompen@planet.nl
 040 2216087
 Anna Paulownalaan 24, 5583 BE Waalre
Bovendien houdt de fietsclub op don-
derdag 13 maart weer haar voorjaars-
bijeenkomst in de kantine van Voetbal-
vereniging Valkenswaard aan de Pastoor
Heerkensdreef aanvang 10.30 uur. De 
leden van de fietsclub krijgen de volle-
dige agenda nog toegestuurd. Wilt u ook
bij die bijeenkomst aanwezig zijn, meldt
u dan aan bij bovengenoemde coach.

De fietsclub coaches,
Paul Compen en Gerard van Bakel
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Ko r t i ng  voo r  PVGE - l eden
Heal th  & Sport  C lub Valkencourt   www.valkencourt.nl

Pastoor Heerkensdreef 15, Valkenswaard
 040 204 18 85  info@valkencourt.nl

PVGE-leden genieten vanaf nu 15% korting op diverse lid-
maatschappen en € 50 korting op het startgeld. De korting 
geldt niet voor een daluren lidmaatschap.
Huidige leden van Valkencourt kunnen na hun eerste 
contractperiode een nieuwe contractperiode als PVGE-lid 
aangaan waardoor ze korting krijgen.



Zorgelooshuis
Zorgelooshuis is een internetforum voor
kennisuitwisseling en discussie tussen 
senioren die zelfstandig willen wonen, 
kennisinstellingen, politiek en bedrijfs-
leven. Het forum heeft als doel om pro-
ducten en processen te verbeteren, waar-
door ouderen een leven lang prettig 
thuis kunnen wonen. De kennis en erva-
ring van alle betrokkenen moet zo goed 
mogelijk voorzien in deze behoefte van 
senioren.
Waarom Zorgelooshuis?
Zorgelooshuis is voor senioren die 
langer thuis willen blijven wonen. We 
willen kennis en informatie met elkaar 
delen over hoe dit het beste kan. Samen 
met leveranciers willen we de processen
en producten verbeteren die daarbij 
ondersteuning bieden. Via dit forum kan
iedereen hier actief aan bijdragen door 
persoonlijk opgedane kennis en infor-
matie te delen.

Naar een zelfstandig platform toe.
Het internetplatform startte in juni 2013 
met een besloten forum. De campagne 
start in de regio rondom Eindhoven. In 
2014 gaan we op zoek naar een breder 
Brabants publiek. We leggen de beno-
digde contacten met het bedrijfsleven. 
In 2015 richten we de organisatie verder
in en ontstaat een zelfstandig platform 
dat op basis van vrijwilligers en een 
beperkte professionele ondersteuning 
kan voortbestaan. Dat alles ondersteund 
door een bescheiden bijdrage uit het 
bedrijfsleven.
Meer weten over Zorgelooshuis?
Zorgelooshuis wordt mogelijk gemaakt 
door de ervaren vrijwilligers en de leden
van de Brabantse seniorenbonden vere-
nigd in het VBOB, met de PVGE als 
kartrekker. Stel uw vragen en praat mee 

op het platform. Voor alge-
mene vragen over de 
totstandkoming van het 
project kunt u terecht bij de
voorzitter van de 
werkgroep:
Ronald Rueb, 
 040 2833685
U kunt ons helpen dit pro-
ject een succes te maken als
volgt: Log in op 
www.zorgelooshuis.nl en 
meld u aan bij het forum.  
Eenmalig moet u uw 
e-mail adres aan ons geven.
Wij sturen u geen spam 
etc.! Praat mee over de 
actuele onderwerpen en 
geef uw mening.
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A I D A
Reminder voor de operagangers naar Aida 
in Luik op 26 maart

15.15 uur: vertrek vanaf de Mariakerk in V'waard
15.30 uur: vertrek vanaf Stationskoffiehuis Waalre 
16.45 uur: dinerbuffet in Maastricht
19.00 uur: rondleiding theatergebouw
20.00 uur: aanvang opera
22.45 uur: einde opera
Wij verwachten ca. 24.00 uur weer
terug te zijn.

Het team van Kunst & Cultuur wenst u een 
cultureel 2014!



Belastingservice Ouderenbonden
De Belastingservice Ouderenbonden 
geeft hulp bij het invullen van de aan-
gifte Inkomstenbelasting 2013. Dit jaar 
zijn twee belastinginvullers actief voor 
de PVGE Aalst-Waalre en Valkens-
waard: Lou Doorakkers en Gerrit van 
der Leest. De Belastingservice is een 
samenwerking tussen de Ouderenbon-
den en de Belastingdienst. De belasting-
invullers volgen een opleiding bij de 
Belastingdienst en werken met een 
speciale versie van het aangifteprogram-
ma. Deze hulp is bedoeld voor personen
die voldoen aan de volgende voorwaar-
den:

lid van een Ouderenbonden zoals de 
PVGE
vanaf  65 jaar met een AOW en een 
klein aanvullend pensioen 
totaal inkomen maximaal  €31.000 
voor alleenstaanden en €43.000 voor
gehuwden/samenwonenden 
eenvoudige aangiften (geen inkom-
sten uit box 2 zakelijke belangen)

Er wordt een bijdrage in de kosten 
gevraagd van € 10,-.

Wij realiseren ons dat de maximum 
inkomensbedragen aanzienlijk lager 
liggen dan in het verleden. Echter dit 

zijn de richtlijnen die provinciaal zijn 
afgesproken tussen de Belastingdienst 
en de Ouderenbonden waarbij er reke-
ning mee is gehouden dat er professio-
nele belastinginvullers zijn die hun 
inkomen moeten verdienen met deze 
dienstverlening. Leden met hogere 
inkomens kunnen bij deze professionele 
belastinginvullers terecht.

Voor vragen over huur- en/of zorgtoe-
slag en over de voorlopige aanslagen 
kunt u ook terecht bij de invullers. Als u
gebruik wilt maken van de Belasting-
service kunt u contact
opnemen met: 
Gerrit van der Leest,
 040 2230540, of
 gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE
Aalst-Waalre en Valkenswaard

U wordt verzocht de volgende 
documenten beschikbaar te hebben:

Jaaropgaven SVB (AOW), 
Pensioenfondsen en 
lijfrenteverzekeraars over 2013
WOZ-beschikking (peildatum 01-
01-2012) en jaaropgave
hypotheekverstrekker 2013
Jaaroverzicht bank- en
spaarrekeningen of afschriften met
saldi per 01-01-2013
Rekeningen van buitengewone
uitgaven in verband met ziekte in
2013
Bewijsstukken van giften gedaan in
2013
Kopie aangifte inkomstenbelasting
2012 en voorlopige aanslagen
inkomstenbelasting 2013
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HUBA



5-DAAGSE REIS NAAR DUITSLAND
OBERPFÄLZER JURA-BERG
MAANDAG 6 T/M VRIJDAG 10 OKTOBER

Met de Oberpfälzer Jura
wordt hoofdzakelijk het in de
Oberpfalz gelegen deel van de
Fränkische Jura bedoeld. Het
strekt zich uit over de distric-
ten Amberg-Sulzbach, Neu-
markt in der Oberpfalz, Re-
gensburg, Kelheim (Nieder-
bayern), Schwandorf en Nürn-
bergerland (Mittelfranken).
De natuurlijke grenzen wor-
den gevormd door het Sulztal,
Altmühltal, Donautal, Naabtal
en het Pegnitztal. Het land-
schap wordt gekenmerkt door
hoogplateaus met graslanden,
weiden, velden en bossen, die
worden onderbroken door

kleine waterlopen of met bos 
bedekte bergen. Het hoogste 
punt van de Oberpfalz en de 
tweede hoogste van de gehele 
Fränkische Jura is de 652 
meter hoge Poppberg in de 
gemeente Birgland. Het 
plaatsje Berg, met ca. 7800 
inwoners, wordt in het begin 
van de 12e eeuw voor het 
eerst genoemd. De naam Berg
dankt het plaatsje aan het 
geslacht Von Berge, dat van 
de 12e tot de 14e eeuw de 
heerschappij over het dorp 
had. Berg bevindt zich tussen 
de rivier de Schwarzach in het
oosten en het Ludwig-Donau-
Main-Kanal in het westen. 
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n
Mevr. S.J.C. Aerdts Eindhoven
Dhr. P.A. van Dalen Waalre
Dhr. M.L.G.M.  van Esch Waalre
Mevr. E.M. van Esch-Versteeg Waalre
Dhr. H.W. Hanneman Valkenswaard
Mevr. T.M. Hanneman-Wolgens Valkenswaard
Mevr. N. van der Heijden Waalre
Dhr. E.C. Ideler Waalre
Mevr. A.J. Ideler-van Rij Waalre
Mevr. Van Kemenade Eindhoven
Mevr. M.T. Koster-Beerens Valkenswaard
Mevr. E.J. van Nunen Valkenswaard
Dhr. R.H. Prijs Valkenswaard
Mevr. S.P. Riemens Valkenswaard
Mevr. N.A. Tops-van Empel Vermeulen

Valkenswaard
Mevr. A.H. Wisse-van Doorn Waalre



Het Ludwig-Donau-Main-Kanal (Alter 
Kanal) is een historisch kanaal, dat zijn 
naam kreeg door de bezieler en 
initiatiefnemer koning Ludwig I von 
Bayern. Het werd aangelegd tussen de 
Main bij Bamberg en de Donau bij 
Kelheim. Het kanaal was van 1846 tot 
1950 in gebruik en is 172 kilometer 
lang.
Hotel Lindenhof
Ons verblijf tijdens deze reis is in het 
fijne familiehotel Lindenhof. De com-
fortabele kamers zijn van alle gemakken
voorzien en in het hotel is een lift, re-
ceptie met lounge en een gezellig terras.
In het gemoedelijke restaurant vindt u ’s
morgens een ontbijtbuffet en ’s avonds 
een 3-gangen keuzemenu met salade. 
Verder wordt er éénmaal tijdens ons 
verblijf een muziekavond georgani-
seerd. 
Vertrekdatum: Maandag 6 oktober
De reissom bedraagt: Vanaf € 349,00 
p.p. (afhankelijk van het aantal 
deelnemers). Toeslag 1-persoonskamer: 
€ 32,00 (maximaal 10 kamers)
N.B. wacht met betalen op de factuur.
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voorzien van 
bar, modern geluidssysteem met DVD, 
panoramacamera, toilet en airco

de verzorging op basis van halfpen-
sion, uitgebreid ontbijtbuffet, 
3-gangen keuzediner met salade
alle kamers met douche, toilet, föhn, 
telefoon en tv en deels balkon
de excursies (inclusief de genoemde 
entrees)
welkomstdrankje
Nederlands sprekende gids in 
Regensburg
boottocht op het Main-Donaukanaal

muziekavond met live-muziek
het afscheidsdiner
alle taxen

calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren 
chauffeur, inclusief de fooi

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

Aanmelden (informatie) uiterlijk 15 
maart  bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl  Zie ook de website.
Reisprogramma (wijzigingen 
voorbehouden):
Dag 1: vertrek uit Aalst-Waalre-Val-
kenswaard. Met een korte pauzestop 
rijden we naar Idstein, bekend vanwege 
de vele vakwerkhuizen en de Hexen-
turm die tijdens de heksenvervolging 
werd gebruikt voor het opsluiten van 
heksen. Verder is de stad bekend als 
residentiestad van de graven en vorsten 
van Nassau-Idstein. Na aankomst in ons 
hotel worden we verwelkomd met een 
drankje.
Dag 2 t/m 5: zie de website of meer 
informatie bij Riet Boonstra (zie 
aanmelden).
De reisorganisatie is: EMA-REIZEN
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Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 12 februari aanvang 13.30 uur in ontmoetingscentrum 
De Belleman, Bruninckxdal 2, Valkenswaard (Dommelen)

Vanaf 13.00 uur: registratie deelnemers, ontvangst met koffie. Na de pauze 
(rond 15.30 uur) volgt een optreden, waarna kan worden nagepraat onder 
het genot van een drankje en een hapje.

AG E N DA
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.

2. Mededelingen (werkplan).
3. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 

februari 2013. Goedkeuring verslag van de extra Algemene 
Ledenvergadering d.d. 31 juli 2013.

4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2013.
5. Financieel jaarverslag.

5.1 Verslag Kascontrolecommissie.
5.2 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.

5.3 Voorstel begroting 2014.
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.

6.1 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad, (her)verkiezing van de 
afgevaardigden.

Het bestuur vraagt reservekandidaten zich te melden 1).

6.2 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale 'derden-organen'.
7. Jaarverslag 2013 van Activiteiten zonder clubverband.

7.1 Commissie Kunst & Cultuur: presentatie van het programma voor 2014.
7.2 Commissie Reizen: presentatie van het programma voor 2014.

7.3 Trefpunt, Aandacht zieken en eenzamen, Belastingservice 
Ouderenbonden (HUBA).

8. Jaarverslag 2013 van Activiteiten in clubverband.

8.1 Presentatie van het activiteitenplan 2014.
9. Bestuursverkiezing.

Aftredend volgens rooster zijn Brigitte Steppé en Jacques Hersbach. 
Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. 
Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden 2) .
Voor een reeds langer bestaande vacature voor bestuurslid vraagt 
het bestuur kandidaten zich te melden.
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10. Mededelingen van de Hoofdvereniging.

11. Rondvraag
(u wordt verzocht - indien mogelijk - uw vragen tevoren schriftelijk 
in te dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan beraden op 
de beantwoording).

12. Sluiting van de vergadering.
De stukken die betrekking hebben op de vergadering liggen vanaf 5 februari 
ter inzage op het secretariaat (zie achterzijde Nieuwsbrief).

1) Kandidaten voor de Verenigingsraad (punt 6.1) en het bestuur (punt 9) dienen uiterlijk 5 febru-
ari 2014 bij het secretariaat aangemeld te zijn.
2) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voordragen. De voordracht 
dient, voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden en een schriftelijke en onderteken-
de bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de ledenvergadering 
bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd kan ook het bestuur 
niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.

Na de pauze van de 
Algemene 
Ledenvergadering
Het programma na de pauze leidt 
ons rond in de eigen omgeving. 
Onder de titel 'Brabant bezien 
vanaf de openbare weg' neemt 
Evert Meijs ons mee langs diverse 
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 verzorgen van lezingen over de bestu-
deerde onderwerpen, het schrij-
ven 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,
maar ook als molenaar op de
Napoleonsmolen in Achel.
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10-DAAGSE REIS KROATIȄ-ISTRIȄ-LOVRAN
ZONDAG 8 T/M DINSDAG 17 JUNI

Lovran ligt aan de kust van het schier-
eiland Istrië aan de voet van het Ucka-
gebergte, langs de kustroute tussen Pula
en Rijeka en was een voormalige zomer-
residentie van Romeinse patriciërs. Een 
schitterende wandelweg langs de zee, de
Lungomare, verbindt Lovran met Opati-
ja, het centrum van de 43 kilometer 
lange Opatija Rivièra. De temperatuur 
in deze streek is te vergelijken met de 
Franse Rivièra. Het bergmassief be-
schermt Lovran zowel in het noorden 
als in het westen tegen de eventuele 
koude luchtstroom. Het milde klimaat 
heeft uiteraard zijn uitwerking op de 
natuur. Vooral de laurierboom neemt 
een belangrijke plaats in, hij kan hier 
wel 10 meter hoog worden. In de tuinen 
treft men ook cipressen, palmbomen en 
vele andere subtropische planten aan. 
Verder vinden we in Lovran een mooie 
haven, chique hotels en fantastische 
villa’s. Vanzelfsprekend staan er diverse
excursies op het programma maar er 
blijft voldoende tijd over om te relaxen 
bij het zwembad of aan het privéstrand 
van uw hotel.
Hotel Excelsior****
U logeert in Lovran in een schitterend 4-
sterren hotel. Het prachtig gelegen hotel 
Excelsior combineert een spectaculair 
architecturaal design met een uitstekend 
comfort en service en dat maakt het tot 
één van de beste hotels van de Opatija 
Rivièra. Het hotel is direct aan zee gele-
gen. De kamers zijn van alle gemakken 
voorzien en beschikken over een balkon
met uitzicht op zee of de omringende 
bergen. Het hotel heeft verder een bin-
nenzwembad met sauna, massage afde-

ling en solarium. Ook is er een buiten-
zwembad met ligstoelen en parasols. 
Bovendien is er voor de gasten van het 
hotel een klein privéstrand aan zee. In 
één van de restaurants, voorzien van 
airconditioning, worden de uitstekende 
maaltijden verzorgd met zowel 's mor-
gens als ’s avonds zeer uitgebreide buf-
fetten. Voorts beschikt het hotel over 
een gezellige bar en een koffiebar met 
zeezicht. Het stadje Lovran heeft vol-
doende te bieden zoals gezellige restau-
rants met mooie terrassen of een wande-
ling door de haven of langs de zee.
Vertrekdatum: Zondag 8 juni
De reissom bedraagt: Vanaf € 833,00 
p.p. (afhankelijk van het aantal 
deelnemers). Toeslag 1-persoonskamer: 
€ 121,00 (maximaal 9 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 halfpen-
sion, uitgebreide buffetten met 
nationale en internationale gerechten
alle kamers met bad/douche, föhn, 
toilet, telefoon, tv, airco en balkon
welkomstdrankje
gratis gebruik van binnen- en 
buitenzwembad, sauna en strandbad
gratis Wi-Fi
de excursies (inclusief alle 
genoemde entrees)
rondleiding Moŝcenice met museum 
en olijfoliemolen
overtocht met ferry naar Cres
entree Euphrasius Basiliek
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lunch op dag 7
3 uur durende boottocht op dag 7
Nederlands sprekende gids op dag 6 en 8
overtocht en bezoek eilandje Kosljun
wijnproeverij met lunch op Krk
afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren 
chauffeur, inclusief de fooi

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

Aanmelden (informatie) uiterlijk 15 
maart  bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl  Zie ook de website.

Reisprogramma (wijzigingen 
voorbehouden):
Via de Duitse autobanen rijden we naar 
ons hotel in Berg (Duitsland) voor over-
nachting en diner. Na het ontbijt op de 
volgende dag zetten we de reis voort 
naar Kroatië en aan het eind van de mid-
dag bereiken we ons
hotel in Lovran. Tij-
dens deze reis bezoe-
ken we o.a. het rovers-
nest Moŝcenice waar
we met een gids het
plaatsje, het museum
en olijfoliemolen be-
kijken. We varen met
de ferry naar het
mooie eiland Cres. Via
een fantastische tocht
met panoramische

uitzichten bezoeken we historische 
bouwwerken uit de 15e en 16e eeuw, 
een museum met overblijfselen uit de 
bronstijd en de gezellige hoofdstad 
Cres. We brengen een  bezoek aan de 
plaatsen Rijeka en Opatija. We maken 
o.l.v. een Nederlands sprekende gids een
mooie tour over het schiereiland Istrië 
en bekijken de Sint-Eufemiakerk in de 
oude stad Rovinj en in Porec bezoeken 
we de Euphrasius Basiliek, gebouwd in 
de 6e eeuw na Chr. Verder maken we 
een 3 uur durende boottocht op zee  
voorafgegaan door een lunch in Lovran. 
We bezoeken het eiland Krk met de 
oude stadsmuren, de Domkerk, oude 
patriciërshuizen en de Frankopani-
burcht. We gaan genieten van een 
wijnproeverij met lunch. Na ons verblijf
in Lovran rijden we via Slovenië en 
Oostenrijk naar ons overnachtingshotel 
in Berg. De laatste dag van onze reis 
wordt afgesloten met het afscheidsdiner 
waarna we terugkeren naar onze opstap-
plaats.
Voor meer informatie over het reispro-
gramma: zie de website van de PVGE of
bij Riet Boonstra (zie aanmelden).
De reisorganisatie is: EMA-REIZEN.
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 KRONIEK  
Wanneer deze Nieuwsbrief  in uw bus 
glijdt, is het jaar 2014 al een aardig 
eind op streek en liggen de feestdagen 
vèr achter ons. Hopelijk heeft u er fijne 
herinneringen aan overgehouden en 
wellicht goede voornemens gemaakt 
voor het nieuwe jaar. Zoals uit de 
inleiding van onze voorzitter blijkt, 
heeft ook uw PVGE de nodige 
plannen…

Nu -in het kader van deze rubriek- een 
stapje terug in de tijd.
Donderdag 24 oktober –  Dommelen, 
De Belleman.
De jaarlijkse Coachesvergadering wordt
voorgezeten door Frans Meeuwsen. Ook
het bestuur is vrijwel in zijn geheel aan-
wezig. Alle activiteiten die het afgelo-
pen jaar hebben plaatsgevonden worden 
door de coaches belicht en waar nodig 
kritisch besproken. Als u aan bepaalde 
activiteiten wilt deelnemen, wendt u 
zich dan tot de betreffen-
de coach (zie de rubriek
“Vaste Activiteiten” ach-
terin de Nieuwsbrief).
Met name de biljartclub
biedt nog voldoende
ruimte voor beoefenaren
van deze sport. Mocht u
nou graag iets willen dat
nog niet wordt gedaan:
kom naar voren met uw
idee en meldt het aan het
bestuur.
Woensdag 13 november – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Helaas kan de Najaarsbijeenkomst door 
“slechts” 160 personen worden bezocht 
(op last van de brandweer) en dat bete-

kent, dat aardig wat leden zijn teleur-
gesteld. Tja: wie het eerst komt, het 
eerst maalt, luidt het gezegde. Ben Huij-
bers heeft moeten praten als Brugman 
om de plooitjes glad te strijken…
Evert Meijs heeft te elfder ure meege-
deeld dat ie verstek moet laten gaan, 
waardoor we niet aan de weet komen 
welke interessante aspecten van de 
Kempen en de Meierij hij beoogde te 
belichten. Hij krijgt evenwel een 
herkansing (zie de agenda van de 
komende Algemene Ledenvergadering, 
elders in deze uitgave). De Evenemen-
tencommissie is erin geslaagd het gat op
te vullen: Hans de Pooter vertoont zijn 
mooie film “Aarde, Water en Vuur”. Hij 
neemt het publiek mee naar plekken op 
de wereld, waar deze elementen zich 
uitbundig, op grootse en imposante 
wijze manifesteren en oogst daarmee 
een welverdiend applaus. Gedurende de 
daaropvolgende pauze laat het Trefpunt-

team weer eens 
zien waartoe het 
qua hapjes en 
drankjes in staat is.
Vervolgens neemt 
het mondhar-
monicakwartet 
“Fata Morgana” 
plaats op het 
podium. De heren 
bespelen overigens
méér dan vier 
instrumenten en 

doen dat met verve! Ze laten het 
enthousiaste publiek genieten van 
muziek uit vrijwel alle genres, van licht 
tot klassiek. Niet voor niets wordt dit 
ensemble gerekend tot de absolute 
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wereldtop. Hierna is er gelegenheid 
voor ’n borrel, dan wel een ander 
drankje en wordt de bijeenkomst 
afgesloten met een grandioos banket/ 
buffet, dat verzorgd wordt door ChefGJ 
Catering. Door de uitgekiende organi-
satie komt eenieder aan zijn trekken. 
Lof voor de Evenementencommissie!
Donderdag 21 november – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Vandaag bezoeken 54 leden het laatste 
“Trefpunt” van dit jaar. Sjef Tooten van 
de heemkundekring “Weerderheem” 
licht toe waarmee deze vereniging zich 
bezighoudt, waarbij hij een groot aantal 
interessante lichtbeelden vertoont. Ook 
voor onze leden van buiten Valkens-
waard een onderhoudende, leerzame, 
boeiende en vooral ook genoeglijke 
middag. Kijkt u voor dit onderwerp ook 
nog eens terug in de Nieuwsbrief van 
jongsleden september. Zoals gebruike-
lijk zorgt het trefpuntteam onder aan-
voering van Diny ook nu weer voor een 
scala van hapjes en kunnen de kelen 
worden gelaafd met uiteenlopende 
drankjes (en dat alles voor slechts 
2 Euro…).
Woensdag 27 november – Dommelen, 
De Belleman.
Vanmiddag organiseert de reiscommis-

sie de “Terugkom- en vooruitblikmid-
dag”, bedoeld voor zowel de deelnemers
aan de reizen gedurende het afgelopen 
jaar, als voor belangstellende (nieuws-
gierige?) leden. Met een opkomst van 
70 personen is de zaal werkelijk mudvol
en allen worden door de Reiscommissie 
verwelkomd met een kop koffie, ’n plak
lekkere cake en - niet te vergeten - een 
consumptiebon. Het voert te ver om al 
hetgeen aan films wordt vertoond te 
beschrijven (bekijk bijgaande en de 
foto’s op de website). In ieder geval is 
het een gezellige bijeenkomst, die 
geheel voldoet aan de gestelde verwach-
tingen (zie de Nieuwsbrief  van novem-
ber – blz. 7). Het café in De Belleman is
nog een behoorlijke tijd een plezierige 
“praatplek”… Ongetwijfeld betekent het
heengaan voor velen een welgemeend 
“tot ziens”. Een woord van dank aan de 
Reiscommissie, gevormd door Will 
Balemans, Riet Boonstra en Maria Van 
Hauwe, is zeker op zijn plaats!
Dinsdag 10 december – Valkenswaard, 
IVN-gebouw.
De laatste keer dit jaar, dat de wandel-
club – met plm. 40 deelnemers – op pad 
gaat. De, zoals te doen gebruikelijk, 
korte tocht, voert door het Valkens-
waardse wandelpark naar de visvijvers, 
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onder alleszins goeie omstandigheden, 
waarna de afsluitingssamenkomst plaats
vindt in de knusse IVN-“hut”. Daar 
staan de koffie en diverse soorten vlaai-
punten (naar wens: met slagroom) klaar.
Wim (Rosink) en Ger (van den Broek) 
beschouwen het afgelopen seizoen en 
bespreken het programma voor 2014. 
Op de “technische” aspecten moet maar 

even niet worden ingegaan. 
Onder luid applaus nemen de 
coaches de hun toebedachte, 
welverdiende attenties in 
ontvangst. Om plm. 12u 
neemt men afscheid van 
elkaar om op maandag 
10 maart de omgeving van 
Heeze te gaan verkennen.
Woensdag 25 december – 
1e Kerstdag
Koning Willem Alexander 
houdt zijn eerste 
kersttoespraak, waarin hij 
voornamelijk ingaat op het 

wel en wee binnen de Nederlandse 
samenleving. Het zal niemand ontgaan 
zijn, dat hij heel veel onderwerpen 
benoemt, waarmee de PVGE een grote 
betrokkenheid heeft. We mogen best 
vaststellen dat – onder meer – onze inzet
ten behoeve van onze leeftijdsgenoten 
hiermee op het hoogste niveau wordt 
onderschreven.

Jacques Hersbach
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Da g t oc h t  na a r  Oude nbosc h
Bezoek aan de Basiliek en het arboretum van deze West-Brabantse koepelstad

Woensdag 9 april       

Op deze prille lentedag vertrekken
we naar Oudenbosch, één van de
vijf kernen van de gemeente Hal-
derberge. Oudenbosch heeft een
oude kerkelijke geschiedenis. Dit
leidde tot de bouw van verschillen-
de kloosters en in 1867 tot de
bouw van de H.H.Agatha & Bar-
bara Basiliek. Deze basiliek, ook
wel het Vaticaan van Nederland
genoemd, is gebouwd door de beroemde
architect P. Cuypers en verrast menig 
bezoeker door haar monumentale afme-
tingen. Tijdens een rondleiding zullen 
we meer te weten komen over de bouw-
historie van deze basiliek, die een weer-
spiegeling is van de grote Sint Pieter in 
Rome. Op loopafstand van de basiliek 
bevindt zich het arboretum. Deze bota-
nische tuin in de voormalige klooster-
tuinen heeft bomen, bloemen en planten 
uit Azië, Amerika en heel Europa. Een 
gids zal ons rondleiden door de tuin.

Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we woensdag 9 april om 
10.00 uur bij de EMA garage in Val-
kenswaard, om 10.15 uur bij het Stati-
onskoffiehuis in Waalre. Let op het par-
keren van uw auto: achter op de par-
keerplaats van het Stationskoffiehuis.
Reissom: € 39,- per persoon. Hierbij is 
inbegrepen: de busreis, koffie met gebak
bij aankomst, de rondleiding in het 
arboretum, de lunch, de excursie in de 
basiliek en een attentie voor de 
chauffeur. 

Aanmelden en informatie:
Will Balemans
 040 2213382 of 
 afdelingsreizen@pvge-
aalstwaalre-valkenswaard.nl
Aanmelden vóór 1 maart. Uw
inschrijving is compleet als u 
bovenstaand bedrag uiterlijk 
16 maart heeft voldaan op 
rek.nr.: 
NL62 RABO 0155 7060 55 
t.n.v. PVGE afd. Aalst-
Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
Oudenbosch.
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3-DAAGSE REIS NAAR ZEDDAM –
MONTFERLAND – GELDERLAND
DINSDAG 6 T/M DONDERDAG 8 MEI 

Zeddam is van oudsher een toeristisch 
dorp en ligt aan de ene kant tussen het 
Rijngebied met Lobith en aan de andere
kant vindt u de Oude IJssel met Does-
burg als centrale plaats. De mensen 
komen er vaak voor de rust en de mooie
natuur. De plaats is ook bekend vanwe-
ge de mooie gebouwen zoals de Ros-
molen, waar u kunt zien hoe er vroeger 
gewerkt werd op het land en natuurlijk 
de oudste grafelijke nog werkende 
Torenmolen. 
Hotel De Uitkijk
U logeert in hotel de Uitkijk. Een mooi 
hotel, rustig gelegen aan de rand van het
Montferlandse bos in het plaatsje Zed-
dam. De gezellig ingerichte kamers zijn 
van alle gemakken voorzien en verder 
beschikt het hotel over een receptie, lift, 
een comfortabele lounge, een biljartka-
mer, een gezellige bar en een ruim en 
mooi terras. In het gehele hotel kunt u 

gebruik maken van gratis Wi-Fi. In het 
gemoedelijke restaurant vindt u ‘s mor-
gens een extra uitgebreid ontbijtbuffet 
en ‘s avonds een goed verzorgd 3-gan-
gen diner.
Vertrekdatum: Dinsdag 6 mei
De reissom bedraagt: Vanaf € 247,00 
p.p. (afhankelijk van het aantal 
deelnemers). Toeslag 1-persoonskamer: 
€ 14,00 (maximaal 10 kamers)
N.B. wacht met betalen op de factuur.
Bij de reissom is inbegrepen:

de reis per luxe touringcar voorzien 
van bar, modern geluidssysteem met 
DVD, panoramacamera, toilet en 
airco
de verzorging op basis van halfpen-
sion, uitgebreid ontbijtbuffet, 
goedverzorgd 3-gangen diner
alle kamers met douche, toilet, föhn, 
telefoon en tv
de excursies (inclusief de genoemde
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entrees)
kopje koffie/thee met gebak
op dag één en bij aankomst
Nederlands sprekende gids
in Münster
lunchbuffet met soep op dag
drie
rondrit met de zonnetrein
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren 
chauffeur, inclusief de 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 
maart bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl  Zie ook de website.
Reisprogramma (wijzigingen 
voorbehouden):
Dag 1: vertrek vanaf de bekende ver-
trekplaatsen. We rijden naar Wijchen 
met onderweg tijd voor een kopje 
koffie/thee met gebak. We bezoeken 
Deventer voor een bezoek aan deze 
mooie stad en voor de lunch. De 
Hanzestad Deventer is één van de 
oudste steden van Nederland waar het 
oudste stenen woonhuis staat en nog tal 
van monumenten die herinneren aan de 
Hanze. ’s Middags bezoeken we het 
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg.
Het museum is ondergebracht in de 
monumentale St. Antonius van 
Paduakerk, de oudste nog bestaande 
kerk van de bekende architect Pierre 
Cuypers. O.l.v. een deskundige gids 

bezoeken we de thematentoonstelling 
over het religieus erfgoed van Pierre 
Cuypers met een speciaal voor deze 
tentoonstelling ontwikkeld klankbeeld. 
Via Ruurlo, Zelhem en Doetinchem  
vervolgen we onze reis naar ons hotel in
Zeddam waar we worden verwelkomd 
met een kopje koffie of thee.  
Dag 2 is bestemd voor een bezoek aan 
de fraaie Duitse stad Münster, bekend 
van de Vrede van Münster en Osna-
brück in 1648. Dit maakte Münster tot 
een onafhankelijk bisdom en betekende 
tevens het einde van de Tachtigjarige 
Oorlog en de erkenning van de onafhan-
kelijkheid van Nederland door Spanje. 
O.l.v. een deskundige gids bekijken we 
deze boeiende stad.
Dag 3: via een toeristische route rijden 
we naar het plaatsje Millingen waar we 
in De Gelderse Poort, gelegen aan de 
drukke rivier, gaan genieten van een 
heerlijk lunchbuffet en een fantastisch 
uitzicht over de Rijn. Na de lunch 
maken we met een gids een rondrit met 
de solar road train (SRT) - trein op 
zonne-energie - door de Ooijpolder en 
de Duffelt. Nog even vrij rondstappen in
Nijmegen en vervolgens op weg naar 
ons afscheidsdiner waar we de reis mee 
afsluiten alvorens we worden 
teruggebracht naar onze opstapplaats.

Reisorganisatie is: EMA-REIZEN
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Lokaal ook een stem
De komende 
jaren brengen 
grote veranderin-

gen in de zorg en de manier waarop we 
als senioren kunnen rekenen op hulp 
van de overheid. Het  gezegde "ouder-
dom komt met gebreken" is nog steeds 
geldig, ook al zijn de medische mogelijk-
heden veel groter dan in de vorige 
eeuw. We hebben ook steeds meer 
technische oplossingen voor allerhande 
problemen. Maar we worden ook 
steeds ouder en de kans op hulpbehoe-
vendheid groeit met het stijgen der 
jaren. Landelijke regelingen en subsidies
worden steeds meer afgebouwd, omdat
ze te duur geworden zijn. Ook zijn deze 
dikwijls te weinig aangepast aan de in-
dividuele behoefte van mensen. Steeds 
meer wordt van mensen verlangd zelf 
het een en ander te regelen en te beta-
len. Steeds meer wordt de regie van de 
hulpverlening bij de gemeenten gelegd, 
meestal met een lager budget, dan er 
landelijk beschikbaar was. De gemeente
kan immers beter inspelen op de lokale 
en individuele behoefte van mensen 
dan een centraal landelijke instantie. De
gemeente komt dus de komende jaren 
voor een hele klus te staan, om alles zo 
te organiseren, dat ook haar hulpbe-
hoevende burgers zodanig tot zelfred-
zaamheid gestimuleerd worden en waar
nodig zodanig geholpen worden, dat 
eenzaamheid, verwaarlozing, armoede, 
lage mobiliteit, e.d. zoveel mogelijk 
vermeden worden.
Het SBV (SeniorenBelangValkenswaard) 

is jaren geleden opgericht door de 
plaatselijke afdelingen van de bonden 
om namens deze bonden op lokaal 
niveau de gesprekspartner van de ge-
meente te zijn. Alle gemeentelijke rege-
lingen voor senioren worden besproken
met het SBV. Het SBV mag en kan ge-
vraagd en ongevraagd advies geven aan
de gemeente. Het SBV vertegenwoor-
digt alle senioren binnen Valkenswaard 
bij de gemeente, de WMO-raad, Pala-
dijn, enz. We hebben heel regelmatig 
overleg met de wethouder, de WMO-
raad, Paladijn, het PGV (Platform Ge-
handicapten Valkenswaard), de SSOV 
(Stg Sociëteiten Valkenswaard) en an-
dere verenigingen en instanties. Het 
SBV is DE stem van de senioren op 
lokaal gebied.
Het SBV werkt met een aantal werk-
groepen, waarin de bestuursleden zit-
ting hebben en soms ook nog anderen:
De werkgroep Wonen en Dienstverle-
ning houdt zich bezig met deze gebie-
den. Momenteel is de groep o.a. actief 
bezig met het ontwikkelen van een 
goedkope en goede vervoersmogelijk-
heid voor senioren en moeilijk ter been 
zijnde inwoners binnen Valkenswaard 
en naar de opstappunten van de regio-
nale vervoersmogelijkheden. De werk-
groep heeft ook vrij veel contact met 
Woningbelang.
De werkgroep Zorg en Welzijn houdt 
zich vooral bezig met hulpverlening en 
de zorg voor senioren. Zij heeft o.a. 
contact met de WMO-raad.
De werkgroep Politiek heeft alle lokale 
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partijen van speerpunten voorzien t.b.v.
het seniorenbeleid. Zij organiseert in 
maart o.a. een debat met alle partijen 
om te bekijken in hoeverre de plannen 
van de partijen voor de komende 4 
jaren "senioren"bestendig zijn.
De werkgroep Communicatie verzorgt 
zoveel mogelijk de informatie naar 
buiten. Onze website 
www.seniorenvalkenswaard.nl is daar 
een voorbeeld van. Ook onze maande-
lijkse bijdrage aan de seniorenpagina 
van de Kempener Koerier en de pagi-
na's 300 e.v. van de teletekst op de VOS 
zijn producten van deze werkgroep.
De werkgroep Seniorenmarkt verzorgt 
elk jaar een markt in De Hofnar (In 2014
op 4 oktober.)
Het SBV bestaat uit maximaal 17 perso-
nen. Van elke afdeling van de landelij-

ke/provinciale bonden 2 personen en 
daarnaast nog 5 niet per se aan een 
bond gelieerde personen. De PVGE 
heeft 2 personen afgevaardigd naar het 
SBV.  Mevr. B. Steppé is gestopt. Er is nu
dus een vacature namens de PGVE.
U kunt (als inwoner van Valkenswaard) 
ons komen versterken als vertegen-
woordiger van de PVGE of als onafhan-
kelijke.
Laat uw stem horen binnen de Valkens-
waardse gemeenschap.
Hebt u interesse of wilt u nadere infor-
matie, neem dan contact op met het 
bestuur van de PVGE en/of  met het 
SBV www.seniorenvalkenswaard.nl.
Met vriendelijke groeten,
G. Philippens, voorzitter SBV
(voorzitter@seniorenvalkenswaard.nl)
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Ac t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 4
do 23 jan Middaguitstap Bezoek aan Philips Museum Eindhoven
wo 12 febr Evenementen Algemene ledenvergadering
do 27 febr Trefpunt Presentatie “West-Australië”, Hans de Pooter
ma 10 mrt Wandelen Kapellerput Heeze (Vertrek IVN V’waard)
do 13 mrt Fietsen Voorjaarsbijeenkomst, kantine VV V’waard
do 20 mrt Trefpunt Kennismaking nieuwe leden, AD-gebouw
wo. 26 mrt K&C Opera Aïda in Luik
di 8 apr Wandelen Vlasroot, Witven (Vertrek IVN)
wo 9 apr Reizen Dagtocht naar Oudenbosch
do 10 apr Fietsen 1e  tocht , vertrek vanaf De Graver 11.00 uur
do 24 apr Trefpunt  “Het levenstestament”, notariskantoor Smeets
di 6 t/m do 8 mei Reizen Naar Zeddam-Montferland-Gelderland
do 8 mei Fietsen 2e  tocht , vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
ma 12 mei Wandelen Dommeldal Ehv. Noord, vanaf SKH 
zo 8 t/m di 17 juni Reizen 10 dagen naar Kroatië, Istrië, Lovran
do 12 juni Fietsen 3e  tocht , vertrek De Graver (dagtocht) 11 uur
di 17 juni Wandelen Oisterwijkse vennen (dagtocht) SKH
wo 2 juli Anti-lopendag Bootttocht Linge en rondrit Alblasserwaard
vr 4 juli Anti-lopendag Bootttocht Linge en rondrit Alblasserwaard
do 10 juli Fietsen 4 e  tocht, vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
ma 14 juli Wandelen Pettelaar, Kasteel Haanwijk, Halder, SKH
do 24 juli Fietsen 5 e  tocht, vertrek De Graver 11.00 uur
wo 30 juli Evenementen Jubileumfeest,30 jaar PVGE A/W-V
di 12 aug Wandelen Malpie, Borkel, vertrek IVN
do 14 aug Fietsen 6 e  tocht, vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
wo 27 aug Verwendag Boottocht Maasplassen, Rosarium Wellerlooi
do 28 aug Fietsen 7 e  tocht, vertrek De Graver 11.00 uur
vr 29 aug Verwendag Boottocht Maasplassen, Rosarium Wellerlooi
ma 8 sept Wandelen Mechelse Heide (dagtocht, paspoort!)
do 11 sept Fietsen 8 e  tocht, vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
do 25 sept Trefpunt Onderwerp nog niet bekend, AD-gebouw
ma 6 t/m vr 10 okt Reizen Duitsland-Oberpfälzer Jura-Berg
do 9 okt Fietsen 9 e  tocht, vertrek De Graver, seizoenssluiting
di 14 okt Wandelen Vresselse Bos, Nijnsel , vertrek SKH
ma 10 nov Wandelen Hanevoet en Dommeldal, vertrek SKH
do 27 nov Trefpunt Onderwerp nog niet bekend, AD-gebouw
di  9 dec Wandelen Wandelpark en visvijvers, IVN, afsluiting, 
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Vaste activiteiten

Biljart

Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof  06 10035893

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: 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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