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Samen (leuke) dingen doen
Op de ALV zijn we begonnen met een 

rebus, die als oplossing had: 
bij PVGE doen we alles 
samen! De leuke dingen gaan 
vanzelf, maar voor de minder 
leuke dingen moet wat moed 
verzameld worden. Via onze 

activiteitenclubs hebben we dankzij de 
inzet van onze vrijwilligers binnen de 
afdeling veel mogelijkheden om actief 
bezig te zijn. Langzamerhand begint 
echter de behoefte te ontstaan om de so-
ciale cohesie ook op een andere manier 
in te gaan vullen. Dat betekent, dat we 
nieuwe activiteiten zullen (moeten) op-
zetten voor onze leden. Het belangrijk-
ste daarbij is de interne communicatie, 
anders gezegd: het onderhouden van 
contacten. Houd elkaar op de hoogte 
van wat er speelt en leeft in de afdeling.
Elders in deze Nieuwsbrief treft u een 
kort verslag van onze ALV in De Belle-
man, waar we in de pauze even naar het 
Olympische schaatsen hebben gekeken 
en daarna weer snel terug gingen voor 
het verhaal van Evert Meijs. Tijdens de 
ALV heeft de penningmeester aangege-
ven, dat in zijn begroting ruimte is voor 
nieuwe activiteiten. Wij richten ons 
hiermee op de toekomst,
enerzijds door activiteiten
te organiseren die nodig
zijn voor onze oudere
leden door het wegvallen
van activiteiten in de zorg
(voor bijvoorbeeld minder
mobiele ouderen, voorko-
men van vereenzaming,
gezamenlijke maaltijden)
en anderzijds activiteiten te
organiseren die aansluiten
bij de wensen van onze

(toekomstige) jongere leden. Zo zouden 
we naast het jeu de boules, wat een 
buitensport is, ook een club kunnen 
oprichten voor KOERSBAL (met die 
ballen, die aan het eind in een bochtje 
gaan), wat dus weer een binnensport is. 
Wie belangstelling heeft kan zich bij het
bestuur melden. Nogmaals, mocht u dus
met een groepje PVGE-leden een club 
willen starten, neem dan contact op met 
één van de bestuursleden en kom met 
een voorstel!
Ook de eerste voorlopige informatie 
over de zomerbijeenkomst treft u ver-
derop in deze Nieuwsbrief, reserveer 
alvast de datum in uw agenda: woens-
dag 30 juli. Als locatie is weer voor De 
Zwaan in Borkel en Schaft gekozen.
Als deze Nieuwsbrief bij u bezorgd 
wordt, zal het zwaarste werk voor onze 
ledenadministrateur (Ben Huijbers) er 
zo’n beetje op zitten. Vanaf 1 februari 
j.l. is het nieuwe ledenadministratiesys-
teem (LeaWeb) in werking getreden, 
met als gevolg, dat alle ruim 1200 regels
van onze leden in dit bestand gecontro-
leerd dienden te worden. Dat doe je dus 
niet zo maar op een middagje! Ben heeft
wel hulp gehad, maar het leeuwendeel 
kwam toch bij hem terecht. Als gevolg 
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van het 
nieuwe sys-
teem heeft u 
ook een 
nieuw lid-
nummer 
gekregen. 
Dit staat op 

uw PVGE-pasje voor 2014 vermeld. U 
heeft bovendien een en ander ook al in 
De Schouw kunnen lezen. Het nieuwe 
systeem heeft ook tot gevolg, dat de eti-
ketten voor de bezorging op een andere 
manier tot stand komen. Daardoor is 
onze trouwe vouwploeg, die de etiketten
op de Nieuwsbrieven plakte, na vele ja-

ren overbodig geworden. Op een pas-
sende manier heeft in januari de laatste 
sessie van dit groepje vrijwilligers 
plaatsgevonden.
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

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

Meer informatie over deze
reis vindt u in de Nieuwsbrief
van januari en op de website
van de PVGE.

Vertrekdatum:
Maandag 6 oktober
De reissom bedraagt:
Vanaf € 349,00 p.p. (afhan-
kelijk van het aantal deelne-
mers). Toeslag eenpersoons-
kamer: € 32,00 (max. 10 k.)
Aanmelden (informatie)
uiterlijk 1 augustus bij:
Riet Boonstra 
 040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-
aalstwaalre-valkenswaard.nl 

De reisorganisatie is:
EMA-REIZEN
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Kunst & Cultuur naar Brugge
Dinsdag 20 mei
Dinsdag 20 mei gaan we naar Brugge. 
Deze Vlaamse kunststad behoort tot de 
top van erfgoedsteden in Europa en de 
wereld en is internationaal erkend en 
geliefd. In 2000 verklaarde Unesco zelfs
de hele historische binnenstad tot 
werelderfgoed, een unicum voor België 
en een zeldzaamheid in Europa. Brugge
bezit dan ook een schat aan waardevol 
erfgoed: historische gebouwen, musea 
en beschermde stadsgezichten. We noe-
men als voorbeelden het Begijnhof, de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Markt en 
niet te vergeten het Belfort. Brugge 
wordt ook wel het Venetië van het Noor-
den genoemd vanwege zijn reien met 
veel boogbruggen. Reien zijn de kleine 
kanaaltjes in het centrum van Brugge 
en zijn genoemd naar de rivier de Reie 
die vroeger dwars door Brugge liep.

Wat gaan we allemaal doen in Brugge? 
Natuurlijk starten we met koffie en 
gebak en daarna gaan we pas echt 
beginnen. De eerste activiteit is een 
rondvaart op de reien onder leiding van 
een gids. Deze tocht duurt ongeveer 30 
minuten. Daarna gaan we de stad in 
voor een vrije lunch voor eigen reke-

ning. Tijdens de lunch zijn we zo goed 
uitgerust dat we aan een stadswandeling
met gidsen kunnen gaan beginnen. Deze
zal ongeveer 5 kwartier duren. Daar we 
in de oude binnenstad lopen bestaat het 
wegdek niet alleen uit asfalt of tegels 
maar ook regelmatig uit keien. Let op, 
men moet redelijk goed ter been zijn om
hieraan mee te doen. Na deze rondwan-
deling krijgen we weer tijd om rust te 
nemen; dat doen we in de bus. We gaan 
dan een busrit, weer met gids, maken 
door de omgeving van Brugge. We 
zullen diverse plaatsjes bezoeken, maar 
kunnen ook genieten van het landschap.
De bustocht zal eindigen in het plaatsje 
Loppem. Hier gaan we met gidsen een 
bezoek brengen aan Kasteel Loppem. 
Dit is een neogotisch bouwwerk uit ca. 
1860 en het enige kasteel in België 
waarvan de architectuur en het interieur 
in de oorspronkelijke staat behouden 
zijn. Bovendien herbergt het kasteel een 
rijke kunstcollectie. Het kasteel speelde 
een belangrijke rol in de politieke  
geschiedenis van België aan het einde 
van de eerste wereldoorlog. In de late 
herfst van 1918 vestigden zich hier het 
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hoofdkwartier van het Belgi-
sche leger en de zetel van de
zogenaamde “Regering  van
Loppem“. Tijdens deze peri-
ode verbleven ook Koning
Albert I en Koningin Elisa-
beth van België in het kasteel.
Na dit ongeveer 1 uur durende
bezoek aan het kasteel is het
tijd om aan de inwendige
mens te gaan denken. In een
restaurant gevestigd in een
oud koetshuis van het kasteel gaan we 
genieten van een 3 gangen diner. Na het 
diner wordt het tijd om terug te gaan 
naar Nederland, waarbij wij denken om 
ongeveer tussen 22.00 uur en 22.30 uur 
weer op onze vertrekplaats  te arriveren.

Het programma van deze dag, in de tijd,
zal er ongeveer zo uit gaan zien :
08.00 uur: vertrek uit Valkenswaard, 

Mariakerk
08.15 uur: vertrek uit Waalre, 

Stationskoffiehuis
11.00 uur: aankomst in Brugge, koffie 

en gebak
12.30 uur: rondvaart over de reien
13.00 uur: vrije lunch
14.30 uur: stadswandeling
15.45 uur: busrondrit
16.45 uur: bezoek Kasteel Loppem
18.00 uur: diner
19.30 uur: vertrek naar

huis
We verwachten om ca.
22.15 uur weer terug te
zijn.
Kosten:  € 69,--  alles
inclusief (uitgezonderd
de lunch), dus ook de
attentie voor de chauf-

feur, de gidsen en entrees)
In verband met de late verschijning van 
deze nieuwsbrief en het aflopen van 
opties moeten de inschrijvingen 
uiterlijk 30 april bij ons binnen zijn. 
Inschrijven via:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl of
 040 2010980 of 040 2214119
Gelieve de reissom ad € 69,--  gelijk-
tijdig met de aanmelding  over te maken
op rekening NL70 RABO 0118820788, 
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder 
vermelding van ‘Brugge’. Uw inschrij-
ving is pas definitief als de betaling op 
genoemd bankrekeningnummer is bijge-
schreven.
Let op:  we gaan naar het buitenland; 
denk aan uw paspoort of identiteits-
bewijs.
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R E I S C O M M I S S I E
Met ingang van 1 januari jl. is mevrouw Truus van de 
Vorstenbosch bereid gevonden zich aan te sluiten bij de 
Reiscommissie van de PVGE Aalst-Waalre-
Valkenswaard.
De commissie bestaat nu uit de volgende leden:
middaguitstapjes: Will Balemans  040 2213382
dagreizen: Maria Van Hauwe  040 2016618
meerdaagse reizen: Riet Boonstra  040 2213758
diversen: Truus van de Vorstenbosch  040 2215140



T R E F P U N T  A D  Wa a l r e
donderdag 24 april He t  L evens t e s t a men t
Dit is voor ouderen een onderwerp dat 
belangrijk is om over na te denken en 
dat vaak vooruit wordt geschoven. Laat 
u nu wegwijs maken in deze materie. 
Op deze Trefpuntmiddag zullen twee 
medewerkers van notariskantoor 
Willems & Smeets uit Valkenswaard
een presentatie verzorgen. De onderwer-
pen die aan bod zullen komen zijn het 
levenstestament en algehele volmacht, 
AWBZ en korte info over schenkingen 
en besparen successierechten.
De lezing start om 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur.  De toegangs-
prijs is € 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 
hebben in het centrum van Aalst.     
De eerstvolgende Trefpuntmiddag na 
deze is op do.25 sept. en deze middag 

zal als onderwerp hebben “Het Andere 
Iran”, een presentatie van John Peeters.
Hij heeft zelf een reis door het binnen-

land van Iran gemaakt. John heeft al 
eerder een lezing voor ons gehouden 
over Georgië. Meer informatie over dit 
onderwerp in de volgende nieuwsbrief, 
noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Laat u verwennen door onze gast-
vrouwen met een hapje en een drankje, 
zonder 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 tweede Trefpuntmid-
dag van 2014.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,

 040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl
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A L V  v e r s l a g
Het was wel spannend, die dag ...
Bezorgde bestuursleden stonden op 
woensdag 12 februari jl. al vroeg de bin-
nenkomers te observeren die arriveerden
bij “De Belleman” in Dommelen voor 
het bijwonen van onze Algemene 
Ledenvergadering 2014. Bezorgd, 
inderdaad, omdat er die middag op het 
ijs van Sochi opnieuw een poging werd 
verwacht om Nederland nog meer 
Olympisch goud te bezorgen. Dat werd 
live uitgezonden op TV en wie had dan 
nog belangstelling voor een ledenverga-
dering, al werd die afgesloten met een 
live optreden van Evert Meijs? Gelukkig
bleek het nogal mee te vallen: er kwa-
men toch nog ruim honderd afdelings-
leden naar De Belleman, al was dat nog 
geen tien procent van ons ledental, 
slechts enkele procenten minder dan 
‘normaal’ en nog net enkele tientallen 
leden meer dan er gewoonlijk aan vrij-
willigers voor u bezig zijn! Vlot en 
vaardig werkte onze voorzitter, Hans de 
Pooter, zich door de agenda en hij kwam
daarbij nogal eens met interessante 
hoogtepunten tevoorschijn. Zo vroeg hij
zich onder andere af wat er terecht was 
gekomen van het speerpunt “continuïteit
van bestuur en vereniging” in het 
werkplan voor 2013 en toonde daarbij 
verklarende grafieken. Er is duidelijk te 
zien dat de gemiddelde leeftijd van onze
leden steeds meer opschuift omdat er 
nauwelijks nog jongere senioren leden 
bijkomen! Dat laat zich steeds gevoe-
liger terugvinden in het aantal belang-
rijke vacatures zowel bij onze bestuur-
ders als bij ons kader; er zijn nu al 
steeds minder mensen te vinden die juist

die activiteiten weten te organiseren 
waarom u lid bent geworden van de 
PVGE. De oproep van het bestuur om 
allemaal hard mee te werken aan het in 
stand houden van onze vereniging was 
dan ook duidelijk: zoek en vind jonge 
senioren en maak ze afdelingslid! Vol-
gens de gebruikelijke procedures wer-
den de zittende bestuursleden herkozen, 
er waren geen tegenkandidaten. Hetzelf-
de gold voor onze vertegenwoordigers 
in de Verenigingsraad. Daarnaast werd 
onze penningmeester, Luit Hoving, 
gecomplimenteerd: zijn financiële admi-
nistratie bleek tiptop in orde. Ook de 
Hoofdvereniging was vertegenwoor-
digd, ditmaal door Peter Legierse die 
onze afdeling complimenteerde met 
deze positieve en heldere ledenvergade-
ring waaruit hem bleek dat wij een 
actieve en levendige vereniging zijn.
Aan het einde van de ledenvergadering 
wees onze voorzitter, die volgende 
ledenvergadering zal aftreden en niet 
meer herkiesbaar kan zijn, ons nog op 
ons jubileumjaar: we bestaan dit jaar 30 
jaar als zelfstandige vereniging en dat 
wordt natuurlijk groots gevierd in 
Borkel bij De Zwaan en in D’n Teut, het
dorpshuis: op woensdag 30 juli, niet 
vergeten! Na de pauze was er het uitge-
stelde optreden van Evert Meijs, die ons
op onnavolgbare wijze meenam langs 
nogal wat onverwachte aspecten van De
Kempen met een extra knipoog naar 
Valkenswaard en Waalre. Tenslotte 
wijzen wij de echte liefhebbers er nog 
op dat binnenkort een afdruk van het 
conceptverslag van deze ledenvergade-
ring op onze website beschikbaar zal 
zijn, vergezeld van een website-
fotoalbum.
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 KRONIEK  
Deze tweede Nieuwsbrief van dit jaar 
ontvangt u ruim voor de Paasdagen; de 
middenstanders in onze dorpen en ste-
den hebben u hierop voorbereid met len-
teachtige versieringen, paashazen en ei-
eren (denk aan uw cholesterolgehalte!). 
Zag men in de vorige decennia uit naar 
Koninginnedag: nu wordt het Konings-
dag; ’t is toch even wennen… Hetgeen 
de PVGE – met name onze afdeling – 
voor u in petto heeft leest u in deze uit-
gave, of (we kunnen het niet genoeg 
beklemtonen) op onze website. Verder 
doen wij u kond van onze belevenissen 
sedert 1 januari jongstleden.

Donderdag 9 januari – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Nieuwjaarsborrel ten faveure van onze 
onvolprezen vrijwilligers, die om 15.00 
u. welkom worden geheten door voor-
zitter Hans de Pooter. Dat zijn er 81! 
Het Trefpuntteam ontvangt eenieder met
koffie/thee, gelardeerd met ’n heerlijke 
bonbon. Uiteraard is het bestuur vrijwel 
voltallig aanwezig
(enkele bestuursleden
zijn helaas verhinderd),
want dat is vanmiddag
de gastheer. De voor-
zitter stipuleert dat de
vrijwilligers onmisbaar
zijn om de afdeling
goed te laten functio-
neren. Het mag best wel
eens worden beklem-
toond dat zij daar heel
veel tijd in steken. Ze
doen het allemaal ten
faveure van hun mede-
leden en volstrekt

belangeloos.
Dat geldt natuurlijk eveneens voor alle 
bestuursleden, die door hun functie 
eveneens veel tijd spenderen aan verga-
deringen/activiteiten bij de Hoofdver-
eniging en de vele instanties c.q. com-
missies waarmee zij uit hoofde van hun 
functie van doen hebben. Het voert te 
ver die hier in extenso te berde te bren-
gen. De deelnemers worden reeds bij 
binnenkomst vergast op ’n rebus (waar-
van de goede oplossing geen prijs ople-
vert). Vervolgens worden ze getrakteerd 
op ’n soort quiz,  waarin zowel hun 
geografische kennis op de proef wordt 
gesteld, als hun vermogen tot reduceren 
en deduceren. Uiteindelijk levert dat de  
prijswinnaar ’n fles wijn op. Ondertus-
sen kunnen allen zich de hapjes van 
Diny laten smaken en hun dorst op 
velerlei manieren lessen. Waar zouden 
we zijn zonder het “Trefpuntteam” en de
gastvrijheid van Agnus Dei? Rond half 
zes zijn de meeste gasten vertrokken en 
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ruimen het bestuur en de vrijwil-
ligers alles op.
Woensdag 12 februari –
Valkenswaard (Dommelen), “De
Belleman”.
Vanaf plm. 13.00 uur verzamelen
bestuur en leden zich voor de jaar-
lijkse Algemene Ledenvergade-
ring, waarover elders in deze
Nieuwsbrief verslag wordt gedaan.
Donderdag 27 februari – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Zo’n 55 leden maken vandaag hun op-
wachting in/bij het 1e Trefpunt van dit 
jaar. Hans de Pooter voert hen mee naar 
Australië, waarvan hij spectaculaire, 
prachtige filmbeelden vertoont. Men 
zou het welhaast een adembenemende 
avonturenfilm kunnen noemen. Zijn 
impressies van de andere kant van de 
wereld worden door de aanwezigen zeer
gewaardeerd. Onze afdeling treft het 
wél met zo’n bereisde, enthousiaste 
voorzitter! Trouwens ook met zó’n team
vrijwilligers, dat steeds weer zorgt voor 
een fijne ambiance met onder meer 
lekkere hapjes van Diny.
Maandag 3 maart – Valkenswaard, 

“De Hofnar”.
Je kunt moeilijk stellen dat de zaal “uit-
verkocht” is omdat de Stichting Carna-
valsviering Striepersgat de toegangsbe-
wijzen gratis ter beschikking stelt van 
de senior-carnavalsvierders, waaronder 
een behoorlijk aantal PVGE-leden. Er is
denkelijk niemand, die zich niet ver-
kleed heeft en dat verhoogt de sfeer 
aanmerkelijk; iedereen heeft er zin in.
Kees Luijbregts praat alle onderdelen op
zijn eigen wijze aanstekelijk aan elkaar, 
en die “onderdelen” zijn: meerdere ton-
proaters (w.o. de Brabantse kampioen), 
orkest “De Schuimkoppen” en vele an-
dere artiesten. Niet te vergeten de optre-
dens van jeugdprins Ruben d’n Urste en 
zijn gevolg, Prins Adri d’n Urste – zijn 
Raad van Elf – de Hofmarjannekes en 
de Hofkapel én de wethouders Egbert 
Buiter en Mart Wijnen (die de feestvier-
ders trakteren op bekende Striepersgatse
carnavalsliedjes; echte, onvervalste 
meezingers). Trouwens: in dat opzicht 
laat Kees zich ook niet onbetuigd.
Volgend jaar weer…?
Zie de vooraankondiging van ons 
zomer- c.q. jubileumfeest; de Evene-
mentencommissie heeft een grote 
verrassing in petto!
Heeft u uw stem uitgebracht bij de 
gemeenteraadsverkiezing?

Jacques Hersbach
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ZO ME RT EN N IS
Op woensdag 2 april begint de tennis 
weer. Er wordt gespeeld op 
woensdagmorgen op 3 banen van 
tennispark “de Hurken” in Waalre
van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Wij spelen met 14 leden van april tot 
oktober.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Tineke de Pooter
 040 2218298 of
 hans.en.tineke@planet.nl

We l k o m  n i e u w e  l e d e n
Mevr. A.C. van Berkom Waalre
Mevr. H. Claassen-Vermeulen Valkenswaard
Mevr. M.U. Dijkstra-Bron Valkenswaard
Mevr. M.E. de Haan-Spaa Waalre
Mevr. J.H. van Tongerlo Valkenswaard
Mevr. J.M.F. Versmissen Waalre
Mevr. M.P. v.d. Werf-Driessen Waalre



Boottocht op de Linge en rondrit Alblasserwaard
woensdag 2 juli of vrijdag 4 juli Anti-lopendag

De Linge kronkelt zich door een mooi 
Hollands landschap en is daarmee mis-
schien wel de mooiste rivier van Neder-
land. Linge betekent in het Middelne-
derlands ‘lang’. Een toepasselijke 
naam, want met haar 108 km lengte is 
de Linge de langste geheel Nederlandse
rivier. De geschiedenis van de Alblas-
serwaard begint na de laatste ijstijd 
ongeveer 10.000 jaar geleden. Door de 
wind werden zandduinen opgeworpen 
die nu nog in het landschap zichtbaar 
zijn en donken worden genoemd. De 
ontginning van de Alblasserwaard werd
zeer waarschijnlijk voltooid in het 
laatste kwart van de 13e eeuw.

Vanuit Valkenswaard en Waalre rijden 
we via ‘s-Hertogenbosch naar Leerdam, 
waar we aan boord gaan voor een tocht 
over de Linge. Geniet aan boord van een
kopje koffie met iets lekkers en bewon-
der het fraaie landschap. Na de boot-
tocht rijden we door Vijfheerenland de 
Alblasserwaard binnen. De lunch 
gebruiken we in het plaatsje Ameide. 
‘s Middags maken we onder leiding van
een gids een prachtige tocht langs kleine

dorpjes door het laagste gedeelte van de 
Alblasserwaard. U ziet dan de huizen en
boerderijen met speciale voorzieningen 
die gebouwd zijn op donken en terpen in
de strijd tegen het hoge water. We slui-
ten de dag af met een diner.
Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we op 2 of 4 juli om 8.30 uur
aan de Mariakerk, Warande 8 te Val-
kenswaard  en om 8.45 uur bij het 
Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 65,50 per persoon. Hierbij 
is inbegrepen: de boottocht met koffie/ 
thee en gebak, de lunch, rondrit Alblas-
serwaard  met gids, het diner en een 
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl Aanmelden vóór 4 juni.
Uw inschrijving is compleet als u 
bovenstaand bedrag uiterlijk 11 juni 
hebt voldaan op rek.nr.IBAN: 
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. 
PVGE afd Aalst-Waalre-Valkenswaard 
o.v.v. anti-lopendag 2 juli of 4 juli. Ook 
op de website vindt u info over deze 
dagtocht.
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Sponsor de PVGE: word lid van de Rabobank  
Fondswerving voor verenigingsactiviteiten – Rabobank Clubkas Campagne

Zoals u hebt kunnen vernemen tijdens 
de Algemene Ledenvergadering of gele-
zen hebt in de Nieuwsbrief komen de 
subsidies van de Gemeenten Waalre en 
Valkenswaard in de toekomst te verval-
len. Om onze activiteiten te financieren, 
zonder dat de contributie te veel om-
hoog moet, zijn we op zoek naar andere 
bronnen van inkomsten. Eén van de 
mogelijkheden voor extra inkomsten is 
de Rabobank Clubkas Campagne van 
Rabobank de Kempen. Na de fusie van 
de Rabobanken Valkenswaard/Waalre, 
Bergeijk en De Kempen-West tot Rabo-
bank De Kempen is er het een en ander 
veranderd. Tot vorig jaar was er de 

Rabofietstocht waarbij onze deelnemers 
een bijdrage voor de vereniging bij 
elkaar konden fietsen. Er blijft nog wel 
een fietstocht echter zonder geldelijke 
opbrengsten. Hiervoor in de plaats komt
de Rabobank Clubkas Campagne.
Hoe werkt de Rabobank Clubkas 
Campagne? Iedereen die per 15 maart 
2014 lid is van Rabobank De Kempen 
ontvangt van de bank een brief of mail 
met een uitnodiging om vijf stemmen 
uit te brengen op zijn/haar favoriete 
verenigingen. Let wel: rekeninghouders 
zijn niet automatisch lid!  Elke stem 
brengt geld op voor de vereniging. In de
mail staan een persoonlijke inlogcode 
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Afscheid vouwploeg Nieuwsbrief
Met de verschijning van de Nieuws-
brief januari  is tevens een eind geko-
men aan de jarenlange traditie van het 
vouwen en het plakken van naam-/
adresstickers. Aanvankelijk werden de 
Nieuwsbrieven nog in A4-formaat 
aangeleverd, waarna ze dan naar 
formaat  A5 (het huidige formaat) 
gevouwen en dichtgeplakt moesten 
worden. Vervolgens de adressticker 
erop, dus dat was behoorlijk veel werk
en dat in de eerste jaren werd gedaan 
ten huize van Thieu en Lies Vrolijks, 
de laatste 7 à 8 jaar gebeurde dat bij 
Paul en Riek Compen. Destijds was de
oplage wel minder: ca 700 Nieuws-
brieven. Momenteel zijn ’t er ca 900.
Maar sinds de Nieuwsbrief definitief 
op A5 en in kleur verschijnt, hoeven 
ze niet meer gevouwen en dichtgeplakt

te worden en is er dus veel minder 
werk aan. Bovendien worden de 
stickers – met de ingebruikneming van
het nieuwe ledenadministratiesysteem 
– gesorteerd per wijk geprint, hetgeen 
een aanzienlijke werkvermindering 
met zich brengt. We gaan kijken hoe 
het in de praktijk gaat lopen. Tijdens 
de laatste bijeenkomst van de vouw-
ploeg benadrukte de voorzitter nog 
eens al het werk wat jarenlang verzet 
is en bedankte iedereen  namens de 
gehele vereniging. De meeste vrijwil-
ligers van de vouwploeg hebben het ca
15 jaar gedaan. Bij het afscheid zeiden
ze dat, wanneer de noodzaak zich voor
mocht doen, we ze altijd weer terug 
mochten vragen. 

Paul Compen



die nodig is om te stemmen en de inter-
netsite waar gestemd kan worden. Ook 
wordt de stemprocedure verder uitge-
legd. Stemmen kan tussen 16 en 30 
april. Op de site staat per dorpskern een 
lijst met verenigingen waarop gestemd 
kan worden. Ieder lid die stemt brengt 
vijf stemmen uit. Een lid mag maximaal
twee stemmen op dezelfde vereniging 
uitbrengen. 
Het bestuur van de PVGE vraagt u
dringend te gaan stemmen en wij 
hopen natuurlijk dat u twee 
stemmen op de PVGE uitbrengt !!
Bent u nog geen lid? Als u nog geen lid
bent meldt u dan snel aan want dan kunt
u vanaf volgend jaar meestemmen.
Wie kan er lid worden van Rabobank 
De Kempen? Iedereen die één dienst 
afneemt van de bank kan lid worden, bv 
een betaalrekening of spaarrekening of 
een andere dienst. Let op, het hebben 
van een rekening houdt niet automatisch
in dat u lid bent! U moet zich eerst als 
lid aanmelden via de website of bij de 
balie op een van de Rabobank kantoren. 

Via internet kan dit op de volgende 
website:
https://www.rabobank.nl/partic
ulieren/klantenservice/ik_wil_lid
_worden_van_de_rabobank_for
mulier
Wat te doen als u geen computer of 
internet heeft? Stemmen kan op iedere 
computer en op de kantoren van Rabo-
bank De Kempen. Op deze kantoren 
zullen de medewerkers u graag helpen 
bij het stemmen op de daar aanwezige 
computer. U kunt ook de code aan 
iemand anders geven en vragen of deze 
persoon voor u wil stemmen. De be-
stuursleden van de PVGE willen u graag
helpen met het uitbrengen van de stem-
men. Bel één van ons en wij zullen uw 
stem uitbrengen op de door u gewenste 
verenigingen. Op de site van Rabobank 
De Kempen vindt u meer informatie 
over de clubkasactie en een overzicht 
van de verenigingen waarop gestemd 
kan worden, zie onderstaande website:
http://www.rabobank.nl/particu
lieren/lokalebanken/dekempen/
rabobank_clubkas_campagne/
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Spec ia le  Zomerb i jeenkomst
ter gelegenheid van ons 30-jarig jubileum
op woensdagmiddag 30 juli in Borkel en Schaft

Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar genieten van de kunsten van

Hans Kazan
En vervolgens wordt u in de paviljoens van De Zwaan 
verwend met ……………(dat houden we nog even geheim…)
In de volgende nieuwsbrief treft u de aanmeldingsprocedure en de

hoogte van de eigen bijdrage aan.



Boottocht Maasplassen en bezoek aan Rozenkwekerij
woensdag 27 augustus of vrijdag 29 augustus Ve r w e n d a g

Noord-Limburg, de Maas en de
Maasplassen. Vandaag gaan we
deze streek van Nederland
bezoeken. In Herten schepen we
in voor een tocht over de Maas,
waarbij de schipper veel zal
vertellen over de bezienswaar-
digheden, dorpen en steden. Aan
boord wordt een broodbuffet
geserveerd. Vervolgens gaan we
met de bus naar Wellerlooi voor
een bezoek aan Rosarium Rosen-
garten Seuren. Hier wordt ons
een arrangement aangeboden
met de roos als thema.  Daarna volgt een
rondrit met gids van een uur door het 
Rosarium. Hierna rijden we naar Deurne
om de dag af te sluiten met een diner.
Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we op 27 of 29 augustus om 
10.00 uur bij de Mariakerk, Warande 8 
te Valkenswaard  en om 10.15 uur bij 
het Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 68.00 per persoon. Hierbij 
is inbegrepen: de boottocht met brood-
buffet, bezoek Rosarium  met arrange-
ment en rondrit o.l.v. een gids, het diner 

en een attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl Aanmelden vóór 
30 juli. Uw inschrijving is compleet als 
u bovenstaand bedrag uiterlijk 6 augus-
tus hebt voldaan op rek.nr.: 
IBAN NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. 
PVGE afd Aalst-Waalre-Valkenswaard 
o.v.v.  verwendag 27 augustus of 29 
augustus. Ook op de website vindt u 
info over deze dagtocht.
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EMA-REIZEN is verhuisd
Nieuw adres: Leemskuilen 38A

5563 CL Westerhoven

In verband met deze verhuizing is de 
opstapplaats voor de PVGE dag- en meer-
daagse reizen met de EMA verplaatst naar 
het onderstaande adres:

Mariakerk (parkeerplaats naast de kerk)
Warande 8 
5555 AP Valkenswaard
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middaguitstapjes

     21 mei
“BELEEF HET IN DE PEEL!”
Dit schrijft het echtpaar dat het Toon Kortooms Museum 
in het geboortehuis van Toon beheert, te Griendtsveen 
aan de Griendtsveensewg 80. Wij, de leden van de 
PVGE,  gaan het beleven! Op  woensdag 21 mei  worden
we om half 2 welkom geheten in de veenderij met een 
kop koffie en een lekkernij. Daarna krijgen we in het 
museum uitleg over het leven en werk van de schrijver 
Toon Kortooms. Na de uiteenzetting gaan wij naar het 
“blote voetenpad” waar we, op blote voeten (niet verplicht,
handdoekjes aanwezig), de natuur ingaan. Een beleving! 
Na afloop staat de koffie weer klaar. Hierna wordt u in de 
gelegenheid gesteld om de theetuin te bezichtigen. Ook  
kunt u het Servaashuispad gaan bewandelen waar u nog 
fundamenten vindt van de gebouwen van een veenhou-
derij. Een goedgevulde middag. En dit alles voor € 13,- ! 
Als u geen vervoer hebt, kunt u dat bij de aanmelding 
aangeven. Dit regelen we dan voor u.

Aanmelden en informatie: Will Balemans: 
 040 2213382 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl 
graag vóór 12 mei. Wilt u het bedrag van € 13,- over-
maken op rek.nr. NL62 RABO 0155 7060 55
t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard
o.v.v. Toon Kortooms,
ook graag vóór 12 mei.
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 4
di 8 apr Wandelen Vlasroot, Witven (Vertrek IVN)
wo 9 apr Reizen Dagtocht Oudenbosch, bezoek Basiliek en tuin.
do 10 apr Fietsen 1e  tocht , vertrek vanaf De Graver 11.00 uur
wo 23 apr Reizen Dagtocht Oudenbosch, bezoek Basiliek en tuin
do 24 apr Trefpunt  “Het levenstestament”, notariskantoor Smeets
do 8 mei Fietsen 2e  tocht , vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
ma 12 mei Wandelen Dommeldal Ehv. Noord, vanaf SKH 
di  20 mei K&C Bezoek Brugge met rondvaart en Kasteel Loppem
wo 21 mei Middaguitstap Bezoek Toon Kortooms Museum
8 t/m 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
juli *) K&C Hermitage Amsterdam, Expeditie Zijderoute
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
september *) K&C Musea ’s-Hertogenbosch,Beeldentuin Heeswijk
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
6 t/m 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
november *) K&C Thermenmuseum Heerlen,Kasteel Hoensbroek
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

                                       *)  wordt nader uitgewerkt
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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
diversen Truus vd Vorstenbosch 040 2215140

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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