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D e  zomer  t egemoe t
Nu de eerste zomerse dagen al weer 

achter de rug zijn zie je om je 
heen niet alleen de bomen en 
struiken, maar ook de activi-
teiten weer opbloeien. Het is 
frappant wat een beetje zon-
neschijn al kan doen. En als 

ik zeg “zomer” dan komt direct ons Zo-
merfeest in beeld. Verderop vindt u de 
uitnodiging met de informatie wat er 
allemaal te beleven valt die dag. Mocht 
u het nog niet genoteerd hebben, het 
wordt op woensdag 30 juli gehouden in
De Zwaan in Borkel en Schaft.
In april is tijdens de vergadering van de 
Verenigingsraad (VR) gesproken over 
een voorstel tot contributieverhoging, 
met ingang van 2015. Onze 
Verenigingsraadleden hebben daarbij 
ook verzocht om meer helderheid in de 
verdeling van de geldstromen tussen de 
afdelingen en de Hoofdvereniging. In 
november zal op de vergadering van de 
VR het definitieve besluit worden 
genomen. De contributie is al een aantal
jaren op hetzelfde (lage) niveau 
gehandhaafd, maar door wegvallende 
gemeentesubsidies gaan de beschikbare 
gelden van de afdelingen omlaag en 
moeten we zien met minder toe te 
komen. Dit houdt tevens in, dat ook 
voor onze evenementen en activiteiten 
de eigen bijdrage soms hoger kan 
uitvallen. De lage eigen bijdrage van het
Najaarsfeest in 2013 was het gevolg van
een meevaller voor de Evenementen-
commissie. Toch proberen wij als afde-
ling de toegangsdrempel voor onze acti-
viteiten zo laag mogelijk te houden, 
vaak mede dankzij de sterke onderhan-
delingen van onze organisatoren. Een 

extra meevaller is dan weer dat de 
Rabobank een nieuw systeem van 
sponsoring heeft ingevoerd waarbij de 
leden van deze bank kunnen stemmen 
over welke vereniging zij voor subsidie 
in aanmerking willen laten komen. 
Heeft u wel een rekening bij de Rabo-
bank, maar bent u nog geen lid? Geef u 
dan alsnog op als lid en stem volgend 
jaar mee voor de subsidietoekenning aan
de verenigingen van Waalre en Valkens-
waard.
Vooruitkijkend naar het einde van dit 
jaar: wij zijn dan voornemens om in 
november het jubileumjaar af te sluiten 
met een sfeervolle Najaarsbijeenkomst 
waar u te zijner tijd meer over in de 
Nieuwsbrief zult lezen.
Bent u op zoek naar meer informatie 
over onze afdeling? Dan kunt u die 
voorlopig nog vinden op onze website: 
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl 
Maar ook hier is over enige tijd weer 
een verandering op komst. We gaan 
namelijk als PVGE met alle afdelingen 
over naar één website-adres 
(www.pvge.nl) met een centrale ope-
ningspagina, waarna dan “doorgeklikt” 
kan worden naar de afdelingen. Daar-
mee creëren wij als PVGE één gezicht 
naar buiten. Maar u kunt altijd nog 
direct naar onze afdeling gaan via het 
oude vertrouwde adres.
Tenslotte kunt u nog altijd met uw 
vragen terecht bij één van de 
bestuursleden.

Hans de Pooter
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Kunst & Cultuur naar Heerlen en Wijnandsrade
woensdag 8 oktober
In de voormiddag bezoeken we het 
Thermenmuseum in het centrum van 
Heerlen. Dit oudheidkundig museum is 
gebouwd rond de opgraving van een 
Romeins badhuis, het grootste en best 
bewaarde antieke gebouw in Nederland.
Zie ook pagina 12. Het is sinds 1977 
geopend voor het publiek. Na de 
koffie/thee beginnen we aan de 
rondleiding. 

Geschiedenis badhuis
In 1940 werd in het centrum van Heer-
len het fundament ontdekt van een ther-
mencomplex, het tot nu toe belangrijk-
ste bouwwerk van de Romeinse neder-
zetting Coriovallum. Een boer die het 
braakliggende grasland aan het 
omploegen was, bleef op 18 juni van dat
jaar met zijn ploeg in een deel van een 
zuilschacht steken. Later werden nog 
drie zuilfragmenten gevonden en begon 
amateurarcheoloog dr. H.J. Beckers, 
geholpen door vrijwilligers, met een 
grote opgraving. In 1941 waren de voor
Nederland imposante archeologische 
resten blootgelegd. Men dekte het ter-
rein af met een laag zilverzand met de 
bedoeling het later weer te ontgraven. 
Dit gebeurde pas in 1975, waarna de 
opgraving werd opgenomen binnen de 
muren van een nieuw museumcomplex.

Na afloop van de rondleiding rijden we 
naar ons restaurant voor een uitgebreid 
lunchbuffet. ‘s Middags bezoeken we 
Kasteel Wijnandsrade in Wijnandsrade, 
waar we een rondleiding krijgen. Daar-
na bezoeken we de wijnmakerij Chateau
Gilbert waar we worden ontvangen met 

een eerste Limburgse kwaliteitswijn. 
Vervolgens worden we meegenomen 
voor een rondleiding, waarbij we het 
wijnarchief, de  Confrérie  van de Lim-
burgse wijn en de eigen wijnmakerij 
zullen zien. Aansluitend kunt u nog twee
Limburgse kwaliteitswijnen proeven 
waarbij Limburgse kaas en worst ge-
combineerd met Limburgse stroop en 
mosterd wordt geserveerd (kieës- en 
woeësjplenkske). Daarna beginnen we 
aan de thuisreis.

Kasteel Wijnandsrade
Over de oorspronkelijke burcht is wei-
nig bekend. Zoals op de meeste plaat-
sen, is het huidige complex ontstaan 
door het oprichten van een houten ver-
dedigingstoren boven op de motteheuvel
(een kunstmatig aangelegde heuvel), 
vroeger ook omringd door grachten. De
goed bewaarde middeleeuwse motte, de 
intieme binnenplaats, de grote hof en de
indrukwekkend lange gevel verraden 
een lange geschiedenis. Banden met 
Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg 
zijn terug te vinden in  gevelstenen en 
muurschilderingen. In het kasteel is een 
authentieke16de-eeuwse Ridderzaal met
indrukwekkende Maaslandse Renaissan-
ce-schouw. Ook is er een slotkelder die 
eind 20e eeuw is gerestaureerd. De 16e-
eeuwse mergelmuren van de Ridderzaal 
en de vroeg 18e-eeuwse baksteenmuren 
van de adellijke woning, het vele groen, 
de motte met zijn imposante wilgen zor-
gen samen voor de sfeer van een lande-
lijk buitenverblijf. De motte is uit de 12e

eeuw. Er bovenop staan 8 hoge, stokou-
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de linden in een mystieke kring. Op de 
motte staat ook een Lourdeskapel, een 
van de oudste in Nederland.

Programma:
09.00 uur: vertrek vanaf de Mariakerk 

in Valkenswaard 
09.15 uur: vertrek vanaf het Stations-

koffiehuis in Waalre
10.30 uur: aankomst bij het Thermen-

museum in Heerlen
10.30 - + 12.00 uur: koffie/thee plus 

rondleiding
12.15 uur: vertrek naar het dichtbij 

gelegen lunchadres
12.30 uur: uitgebreid lunchbuffet bij 

restaurant Van der Valk
14.00 uur: vertrek naar Wijnandsrade
14.20 uur: rondleiding in Kasteel 

Wijnandsrade
15.00 uur: eerste glaasje wijn plus 

rondleiding in de wijnmakerij
16.00 uur: wijnproeverij ‘Gilberke’

17.00 uur: vertrek naar Waalre en 
Valkenswaard 

We verwachten  rond 18.30 uur weer bij
ons vertrekpunt te arriveren.

De kosten voor deze dag bedragen 
€ 57,00 p.p. en met museumjaarkaart 
€ 50,25 p.p.
Indien u, ondanks opgave, uw museum-
jaarkaart vergeet, dient u ter plaatse zelf 
aan de kassa de volledige entreeprijs te 
betalen. Genoemde prijzen zijn inclusief
bus, attentie voor de chauffeur, museum,
lunch, chateau en gidsen.

Aanmelden vóór 15 augustus via:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-

valkenswaard.nl
 040 2010980 of  040 2214119

Betaling van de reissom op rekening-
nummer:  NL70 Rabo 01188.20.788   
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder 
vermelding van “Heerlen”.
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Kunst & Cultuur naar de Hermitage in Amsterdam
woensdag 16 juli
Expeditie Zijderoute
Vanaf 1 maart ademt de Hermitage 
Amsterdam de lang verdwenen bescha-
vingen langs de legendarische Zijderou-
te. De tentoonstelling Expeditie Zijde-
route, Schatten uit de Hermitage laat de
zeldzame schoonheid zien van ruim 250 
objecten, zoals muurschilderingen, 
sculpturen, kostbaarheden van zijde, 
zilver, glas, goud, terracotta, die zijn 
opgegraven door Russische expedities 
in de negentiende en twintigste eeuw. 
De Zijderoute bestond al voor onze 
jaartelling en was tot in de vijftiende 
eeuw het grootste handelsnetwerk ter 
wereld, dat een ongekende culturele 
uitwisseling veroorzaakte. Het liep van 
China tot aan de Middellandse Zee. De 
Zijderoute was niet één route maar een 
netwerk van handelswegen over een af-
stand van 7000 kilometer. Het door-
kruiste het onherbergzame en goeddeels
lege Centraal-Azië, met
zijn uitgestrekte woestijnen
en onbegaanbare hoogge-
bergtes. Het verbond grote
beschavingen als India,
Perzië, China en het Ro-
meinse Rijk. De vruchtbare
oases in dit enorme gebied
en hun koninkrijken speel-
den een belangrijke rol als
welkome tussenstop en
marktplaats.

De expedities en de
collectie
Pas aan het eind van de
negentiende eeuw werden

de gebieden langs de Zijderoute 
herontdekt. Rusland, Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Duitsland, Zweden en Japan 
organiseerden de eerste expedities. 
Tientallen expedities van Russische 
archeologen en hun teams trokken naar 
Mongolië, Noordwest-China en later 
ook naar wat nu het huidige Centraal-
Azië is. Op talrijke vindplaatsen legden 
zij schatten bloot, daterend van ver voor
Christus tot in de middeleeuwen. Veel 
van de vondsten zijn destijds 
terechtgekomen in de Hermitage in St. 
Petersburg. Voor de samenstelling van 
deze expositie is geput uit de grote 
collectie van de Oosterse Afdeling van 
de Hermitage. De collectie uit 13 opgra-
vingssites of historische regio's is 
uitgangspunt geweest voor de tentoon-
stelling. Ze geven de diversiteit en 
culturele beïnvloeding langs de 
Zijderoute beeldend weer.
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Programma:
09.30 uur: vertrek vanaf de Mariakerk 

in Valkenswaard
09.45 uur: vertrek vanaf het 

Stationskoffiehuis in Waalre
11.45 uur: lunch bij Ome Cees in 

Nieuwersluis
13.00 uur: vertrek naar de Hermitage in

Amsterdam
13.45 uur: aankomst bij de Hermitage 

in Amsterdam
14.00 uur: bezoek aan de expositie, 

onder begeleiding van gidsen
15.30 uur: vertrek uit Amsterdam voor 

een borrel
17.00 uur: vertrek naar Waalre en 

Valkenswaard
We verwachten  rond 18.30 uur weer bij
ons vertrekpunt te arriveren.

De kosten voor deze dag bedragen 
€ 57,50 p.p. zonder museumjaarkaart 
€ 45,50 p.p. met museumjaarkaart
Indien u, ondanks opgave, uw museum-
jaarkaart vergeet, dient u ter plaatse zelf 
aan de kassa de volledige entreeprijs te 
betalen. Genoemde prijzen zijn dus 
inclusief bus, attentie voor de chauffeur,
lunch en entree Hermitage. 

Aanmelden zo spoedig mogelijk via:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-

valkenswaard.nl
 040 2010980 of  040 2214119

Betaling van de reissom op rekening-
nummer:   NL70 Rabo 01188.20.788  
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, 
onder vermelding van ‘Hermitage’.

Een muzikaal spektakel

Op woensdag 26 maart vertrokken 50 
leden van Valkenswaard en Aalst-Waalre

voor de operareis naar Luik. In Maastricht
hadden wij een vroeg diner/buffet dat goed

verzorgd was. Daarna reden wij naar Luik waar we
 een korte rondleiding kregen door het gerestaureerde

operagebouw. Het uitzicht over Luik vanaf de 9e verdie-
ping van het gebouw was mooi met al die lichtjes. Om 20.00 uur

begon de opera Aïda. Wij hebben genoten van de muziek, vooral de
zang van het koor was prachtig. Het was een waar spektakel en met name
de bekende triomfmars was geweldig. De hele setting was subliem met de
mooie kolossale Egyptische decors. Op de terugreis werden wij nog in de
bus getrakteerd op een drankje en een zoutje. Heel hartelijk bedankt leden
 van de Commissie K&C voor deze prachtige dag met geweldige muziek.

Een PVGE-lid dat deze opera als verjaardagscadeau had gekregen.
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REISCOMMISSIE
Als u deze nieuwsbrief leest, heeft de 
Reiscommissie al een aantal activiteiten 
die wij voor u dit jaar in petto hadden 
achter de rug. De twee middaguitstapjes 
- het Philips Museum en het bezoek aan 
het Toon Kortooms Museum - waren 
een succes, evenals de dagtocht naar 
Oudenbosch waar we zelfs tweemaal 
naar toe zijn geweest wegens de grote 
belangstelling.
Ook maken deze maand 40 deelnemers 
een mooie reis naar Kroatië en op de 
website zal daar zeker een verslag en 

foto’s over verschijnen.
In juli hebben we weer de Anti-lopen- 
en in augustus de Verwendagen. Beide 
dagreizen staan uitgebreid vermeld in de
nieuwsbrief van april en op de website. 
Aanmelden voor deze dagen is nog 
mogelijk.
In dit nummer vindt u de aankondiging 
van de Lopendag die in september 
plaatsvindt en voor de rest van het jaar 
hebben we nog een paar leuke ideeën, 
waar we zeker in de volgende 
nieuwsbrief op terugkomen.
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Inschrijven nog mogelijk  (tot 1 augustus)

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

Zie ook de nieuwsbrief van januari en onze website.
Vertrekdatum: Maandag 6 oktober
Reissom: Vanaf € 349,00 p.p. (afhankelijk van het aantal

deelnemers).
Toeslag 1-persoonskamer: € 32,00 (max. 10 kamers).
Aanmelden (en informatie) uiterlijk 1 augustus bij:
Riet Boonstra  040 2213758 of

 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
De reisorganisatie is: EMA-REIZEN

DAGREIZEN Anti-lopendag en Verwendag aanmelden nog mogelijk
Het is nog mogelijk deel te nemen aan
de Anti-lopendag op vrijdag 4 juli. De
boottocht gaat over de Linge met 
daarna een bustocht door de Alblas-
serwaard. 
Kosten: € 65,50.
Ook is er nog plaats voor de Verwen-
dag op woensdag 27 en vrijdag 29 au-
gustus. De boottocht gaat over de 
Maasplassen en vervolgens brengen 

we een bezoek aan het Rosarium in 
Wellerlooi. 
Kosten: € 68,00.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Uitgebreide informatie vindt u in de 
nieuwsbrief van april.



Oudenbosch, bezoek aan de botanisch tuin en de basiliek
verslag

Een bezoek op 23 april
aan de ‘Basiliek van de
Heiligen Agatha en
Barbara’  in Ouden-
bosch, een van de 25 ba-
silieken in Nederland en
kopie van de Sint Pieter
in Rome: dat mag je niet
aan je voorbij laten gaan.
Zo’n 95 PVGE leden
hebben die kans gegre-
pen. De rondleiding door
de basiliek was gedenkwaardig, niet in 
het minst door de achtergrondinformatie
die de bevlogen rondleiders over onze 
hoofden uitstortten. Reusachtig van 
afmetingen (81 m lang, 55 m breed, en 
63 m hoog), imposant door zijn koepel 
naar het ontwerp van de St. Pieter Basi-
liek in Rome en zijn front naar het ont-
werp van de St. Jan van Latheranen Ba-
siliek, en overweldigend door het weel-
derige barokinterieur. Toch toonden de 
bouwpastoor (Hellemons) en de archi-
tect (Cuypers) zich nog bescheiden: de 

Oudenbossche basiliek is 16 maal 
kleiner dan de Sint Pieter Basiliek in 
Rome. Het gebouw is geheel met 
bakstenen gebouwd, maar overtuigt als 
Barok dankzij de bepleistering en de 
beschildering.
Eerder genoten we van de rondleiding 
door de botanische tuin Arboretum Ou-
denbosch. Weer was het de achtergrond-
informatie van de rondleiders die het 
hem deed. De specialisatie van de tuin is
de Paardenkastanje en de Viburnum, 
maar daarnaast is er een gevarieerde en 

uitgebreide collectie van 
inheemse en uitheemse planten 
en bomen. Liefdevol verzorgd 
door circa 70 vrijwilligers.
De uitstekende lunch in het 
nostalgische restaurant Tivoli, 
gevestigd in het oude semina-
riegebouw van de Jezuïeten, en 
het prachtige lenteweer droegen 
hun steentje bij aan het welsla-
gen van de excursie. Namens de 
deelnemers hartelijk dank aan de
organisatoren. 

Roland Huijgen
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n
Dhr. C. van Deursen Waalre
Mevr. H. van Deursen – Boot Waalre
Mevr. J.M. Fonteyn – Jansen Valkenswaard
Dhr. J.J. Govers Valkenswaard
Dhr. G. Jager Valkenswaard
Dhr. E.W. Lambij Valkenswaard
Mevr. E.H.A. Lambij – Cats Valkenswaard
Dhr. H.M. Luijf Waalre
Mevr. A.J. Rülander Valkenswaard
Mevr. H.A. Stegeman Waalre
Dhr. F.A.M. Vierstraete Valkenswaard
Dhr. G.C. van der Vliet Valkenswaard
Mevr. M.P. de Werdt Veldhoven



T R E F P U N T  A D  Wa a l r e
donderdag 25 september Het Andere Iran
Deze lezing met beeldpresentatie over 
het onbekende Iran wordt verzorgd door
John Peeters uit Best, die in mei 2013 de
boeiende lezing over Georgië voor ons 
heeft gehouden. Lees verder hoe John 
deze reis door het binnenland van Iran 
zelf ervaren heeft. 
Verbaasd, verrast en opgetogen, dat 
werd ik steeds meer, toen ik met mijn 
vrouw Geertje een rondreis maakte door
Iran. Door Iran? Het land van die vre-
selijke ayatollahs, dat verderfelijke regi-
me dat vrouwen onderdrukt en gevange-
nissen volstopt met onschuldige bur-
gers? Ja, maar ook het land waar de 

mensen vriendelijker en gastvrijer zijn 
dan elders, spontaner en geïnteresseer-
der, waar steden baden in kunst en 
schoonheid, parken in de woestijn wa-
terrijker en poëtischer zijn, moskeeën 
kleur- en bloemrijker dan elders en de 
overblijfselen van de 20 eeuwen oude 
Perzische cultuur indrukwekkend en 
ontroerend. Het komt niet zo vaak voor 
dat een land en de mensen die je be-
zoekt zo heel anders zijn dan het beeld 
dat je ervan hebt. Daarom wil John 
Peeters u graag meenemen op reis door
dit bijzondere land en in woord en voor-
al beeld laten zien wat wij op TV en in 
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kranten niet te zien krijgen: een land 
dat veel weg heeft van een aards para-
dijs... (tenminste als het huidige regime 
is verdampt) !! 

De lezing start om 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur.
De toegangsprijs is € 2,50, aanmelden 
vooraf is niet nodig.
De locatie van het AD is in de Kon. 
Julianalaan 12 te Waalre. Komend van 
Valkenswaard over de Eindhovenseweg 
bij het eerste verkeerslicht in Aalst 
linksaf, na enkele honderden meters is 
het gebouw rechts van u. Met het open-
baar vervoer vanuit Valkenswaard ook 
makkelijk te bereiken via de buslijnen 
171 en 172 die een halte hebben in het 
centrum van Aalst.   
De eerstvolgende Trefpuntmiddag na 
do. 25 sept. is op do. 27 nov. en deze 
middag zal als onderwerp hebben “Het 

stroomgebied van de Dommel“ een 
presentatie van Jan Vlemmix en Piet 
van de Heuvel. Meer informatie over dit
onderwerp vindt u in de volgende 
Nieuwsbrief; noteer deze datum al vast 
in uw agenda.
Laat u verwennen zonder verdere kos-
ten. Wat houdt u nu nog tegen om ook 
naar deze interessante middagen te ko-
men en onder het genot van een hapje 
en een drankje van onze gastvrouwen 
uw medeleden van de PVGE te 
ontmoeten.

De organisatie van het Trefpunt AD 
Waalre verwelkomt u graag op de derde 
Trefpuntmiddag van 2014.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl

Valkenswaard

 Klussen in en om het huis?
 Uw administratie op orde?
 Artsenbezoek of vervoer?
 Een maatje?
 Mantelzorgondersteuning?
 Wandelen in de wijk?
 Vrijwilligerswerk?

Paladijn ondersteunt, samen met 
vele vrijwilligers.

Informatie?
 040 2046614 (9.00u-12.30u),
kom langs op de 

Valkenierstraat 125 of
kijk op de website 

www.paladijn-welzijn.nl 
organisatie voor welzijn
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UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 

Jubileum Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 30 juli 2014,

in restaurant De Zwaan, Mgr.Kuijpersplein 16-18, 
Borkel en Schaft

Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan bieden wij u 
een middag met een optreden van Hans Kazan in de 
vernieuwde Teutenzaal van Borkel & Schaft. We 
ontvangen u met koffie in De Zwaan, later steken wij 
over naar de Teutenzaal. Aansluitend kunt u in de ver-
schillende paviljoens van De Zwaan onder het genot van 
een glaasje bij een gezellig samenzijn genieten van 
diverse uitgebreide eetmogelijkheden zoals een bar-
becuemenu en een saladebuffet.
Na het verloten van drie door restaurant De Zwaan 
gesponsorde prijzen sluiten wij de middag rond 19.00 
uur af. 

Programma:
13.30 Ontvangst en registratie in De Zwaan. Na de registratie 

kunt u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.

14.30 Officiële opening van de bijeenkomst in de Teutenzaal.
Aansluitend: Het koffertje van Hans Kazan.

17.00 Opening van de eetgelegenheden in de vier paviljoens.

19.00 Sluiting bijeenkomst.
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Missie van de PVGE: plezier en voldoening voor ieder lid.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail): 
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 23 juli,  
uw inschrijving definitief te maken door overmaking van 
€ 19,50 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op 

rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, 
t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkens-
waard onder vermelding van ‘Zomer-
bijeenkomst’. Er wordt u hierna géén 
schriftelijke bevestiging en/of 
plaatsbewijs toegestuurd! In plaats 
daarvan wordt uw naam geplaatst op 
de ‘check-in lijst’ die wordt gebruikt 
door de gastvrouwen die u opwachten 
bij aankomst in De Zwaan.
NB: Alléén betalen is niet voldoende
om in te schrijven; de naam en de 
toelichting op een bankafschrift 
worden soms onvolledig of onduide-
lijk weergegeven.
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thermenmuseum heerlen
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 KRONIEK ☆ ☆
Donderdag 13 maart – Valkenswaard, 
Clubhuis SV Valkenswaard.
Tegen 11u verzamelen zich vele leden 
van de fietsclub vóór de ingang van de 
kantine, waar de voorjaarsbijeenkomst 
gepland is. Inderdaad: gepland, want de 
toegangsdeur is gesloten… Coaches 
Paul Compen en Gerard van Bakel blij-
ven onverstoord, terwijl “regelneef” Wil
Verbunt koortsachtig op zoek is naar de 
beheerder. Dankzij het prachtige lente-
weer en de voorhanden zijnde “bankta-
fels” wordt besloten de vergadering in 
de buitenlucht, op het terras voor de 
kantine, te doen plaatsvinden (met alge-
mene instemming). Dat betekent overi-
gens wèl dat er – vooralsnog – geen 
koffie is. Maar dat belet Diny, Riek en 
Annelies niet om alvast wat plakken 
lekkere cake rond te delen. Al met al 
opent Paul plm. 11.15 de vergadering 
met een terugblik op het afgelopen sei-
zoen. Druk doende met de nodige mede-
delingen (de Rabo Fietstocht gaat niet 
door; daarvoor in de plaats heeft de 
Rabobank een andere vorm van subsi-
diëring verkozen, die met zich brengt 
dat zoveel mogelijk mensen lid zijn van 
de Rabobank, waaromtrent de vorige 
nieuwsbrief duidelijkheid heeft getracht 
te geven; de organisatie van de fiets-
tochten blijft zoals die was, enzovoorts),
gaat de kantinedeur toch nog open en 
wordt de koffie geserveerd. Paul ver-
meldt te verwachten dat de gebruikelijke
bijdrage van de vereniging ad € 10 per 
lid gehandhaafd kan worden. Wellicht 
dienen de deelnemende fietsers iets 
terughoudender te zijn met hun consum-
ptie gedurende de café-stops… Hoe de 
dagtocht op 12 juni eruit gaat zien, 

wordt nog bekeken. Maar ’t is wel aan-
nemelijk dat die erg veel lijkt op die van
2013 (Wokken in Waalre). Om plm. 
kwart voor twaalf pakt iedereen zijn bie-
zen; ’t was weer gezellig en er wordt 
uitgekeken naar de eerstvolgende tocht 
op 10 april. (U bent nog geen lid, maar 
wilt tòch graag mee fietsen? Meldt u 
zich bij Paul; zie: Vaste activiteiten – 
fietsen).
Donderdag 20 maart – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Omringd door zijn bestuur en een aantal
coaches verwelkomt voorzitter Hans de 
Pooter nieuwe leden. Wellicht is hun 
aantal door het prachtige voorjaarsweer 
beperkt tot plm. 25 personen, maar hun 
belangstelling is er niet minder om. Ze 
krijgen een uitvoerige uiteenzetting over
de activiteiten van onze vereniging en 
worden in staat gesteld om daarover 
zowel met de bestuursleden als de 
coaches van gedachten te wisselen en 
zich bij een van de clubs aan te melden.
Alles in een gezellige sfeer en ambian-
ce, die mede door het “Trefpuntteam” 
wordt gecreëerd.
Donderdag 24 april – Waalre, 
gebouw Agnus Dei.
Het “Trefpunt” biedt vandaag plaats aan
twee medewerkers van notariskantoor 
Willems & Smeets, die een goedver-
zorgde presentatie houden over  actuele 
onderwerpen zoals: (levens)testament, 
volmacht, schenkingen, AWBZ, suc-
cessierechten. Zo’n 75 leden (een niet 
eerder vertoond aantal bezoekers) geven
blijk van hun interesse! Wat houdt dat 
nu in, een “levenstestament” en wat is 
het verschil met het “gewone” testa-
ment? Het voert te ver hierop, in deze 
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context, uitgebreid in te gaan. Kort sa-
mengevat is een levenstestament van 
belang gedurende uw leven en treedt 
een testament in werking na uw over-
lijden. Heeft u er ooit bij stilgestaan iets 
te regelen ingeval u – door wat voor 
oorzaak dan ook – zèlf niet, of onvol-
doende in staat bent de regie in eigen 
hand te houden? Daartoe dient een 
levenstestament, waarin u één of meer-
dere personen aanwijst, die u onvoor-
waardelijk vertrouwt. Hen verstrekt u 
een volmacht om de door u aangegeven 
zaken conform uw eigen wensen voor u 
te regelen. Zie onze website: 
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl 
en/of de website 

www.willemsensmeets.nl Bij notaris-
kantoor Willems & Smeets (vestigingen 
in Valkenswaard en Eindhoven) is de 
brochure “Het Levenstestament” gratis 
verkrijgbaar. Waarschijnlijk eveneens 
bij uw eigen notaris. De vele vragen en 
opmerkingen van de zeer geïnteres-
seerde leden, evenals het daaropvol-
gende geanimeerde samenzijn daarna, 
leiden ertoe dat deze bijeenkomst voort-
duurt tot ná de geplande eindtijd.
Wederom met dank aan Theo van de 
Goor en Ton Sanders voor de organi-
satie en – niet te vergeten – Nel, Corry 
en Diny voor de goedverzorgde hapjes 
en drankjes.

Jacques Hersbach

D A G T O C H T  B R U G G E  2 1  M E I
Verslag
 Een, twee …………, ja vijftig inschrij-
vingen en genieters van een dagreis naar
Brugge. Een fijn gezelschap! De Heren 
Piet Setz en Reinier Schipper hadden 
hiermee een voltreffer van formaat geor-
ganiseerd. Het wisselvallig weer was zo 
uitgekozen, dat we alleen tijdens het 
busreizen  regen hebben gekregen. Wat 
zagen we zoal in Brugge? Eigenlijk za-
gen wij dubbel!!  Eenmaal vanaf het 
water en eenmaal vanaf het droge aan de
hand van gids Jacques Deprince, die de 
stad op levendige wijze onder onze aan-
dacht wist te brengen. Wie dacht, dat 
Brugge alleen over bruggen zou gaan 
had het goed mis. We kregen een perfec-
te uitleg over de aard van deze han-
delsstad  aan het water, die al vanaf de 
12e eeuw handel en zeevaart in Europa 
wist te bevorderen.  De deelnemers wa-
ren natuurlijk niet weg te slaan van het 

MINNEWATER, dus volgde een 
uitgebreide boottocht. Het Belfort 
(mooie sterkte), begijnenhuisjes (op 
flinke afstand gezien, want daar wilden 
we niet wonen, want wij zijn jong van 
hart ), de Brugse Vrije (daar voelden we 
ons goed thuis), het Chocolademuseum 
(werd vanaf grote afstand bekeken in 
verband met cholesterol), het Concert-
gebouw als mooi geschenk van "onze" 
architect Cuypers, een fietsmuseum, het 
Groeningemuseum, en het Kantklosmu-
seum werden onder de aandacht ge-
bracht. Het Sint-Janshospitaal uit de 12e
eeuw lieten wij fijn links liggen. In het 
kasteel te Loppem zagen wij in de 
oksalen en op het plafond prachtige 
schilderingen uit de 18e eeuw. Land-
schappen zowel als de toenmalige adel-
lijke bewoners lieten zich door ons be-
wonderen. Zo zag deze groep PVGE'ers 
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de Brugse “beau monde” aan zich 
voorbij trekken.
De dag was vroeg begonnen en werd 
lekker laat beëindigd. Waarom? Een 
uitstekend restaurant  in Loppem werd 
de “uitsmijter” zonder weerga. Zij wil-
den ons goed verwennen! Dat is ze ze-
ker gelukt, dankzij een fijn menu en 
perfekte bediening. Ter afsluiting:  Wie 
niet mee kon - er waren slechts 50 plaat-
sen en staanplaatsen waren niet toege-
staan - heeft een formidabele reisdag 

moeten missen. Wie daarnaast geen lid 
van de PVGE is, rest slechts één zaak: 
INSCHRIJVEN ALS LID via de beken-
de procedure om in principe mee te 
kunnen gaan.
Naast de heren Piet Setz en Reinier 
Schipper hebben de heer en mevrouw 
Broekhuizen een deel van de dagorgani-
satie op zich genomen. Hen allen onze 
dank voor een buitengewoon geslaagde 
dag. HET SMAAKT NAAR MEER.

Jan Gaiser

di 17 juni Wandelen Oisterwijkse vennen (dagtocht) SKH
wo 2 juli Antilopendag Bootttocht Linge en rondrit Alblasserwaard
vr 4 juli Antilopendag 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
wo 16 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
ma 8 sept Wandelen Mechelse Heide (dagtocht, paspoort!)
do 11 sept Fietsen 8 e  tocht, vertrek Stationskoffiehuis 11.00 uur
za 13 sept Lopendag Verkenning van Nationaal Park de Grote Peel
do 25 sept Trefpunt Lezing “Het andere Iran” door John Peeters
ma 6 t/m vr 10 oktReizen Duitsland-Oberpfälzer Jura-Berg
wo 8 oktober K&C Thermenmuseum en Kasteel Wijnandsrade
do 9 okt Fietsen 9 e  tocht, vertrek De Graver, seizoenssluiting
di 14 okt Wandelen Vresselse Bos, Nijnsel , vertrek SKH
??november *) K&C Bezoek musea ‘s Hertogenbosch
ma 10 nov Wandelen Hanevoet en Dommeldal, vertrek SKH
do 27 nov Trefpunt Lezing “Het stroomgebied van de Dommel”
di  9 dec Wandelen Wandelpark en visvijvers, IVN, afsluiting

*) voorlopig,ligt nog niet vast             
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Lopendag
zaterdag 13 september Op verkenning in Nationaal Park De Groote Peel

Op deze dag staat wandelen in natuur-
reservaat De Groote Peel op het 
programma. De Groote Peel heeft sinds 
1993 de status van Nationaal Park en 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 
Het is een kostbaar natuurgebied, 
vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. 
Het is ook een levend geschiedenisboek 
van de manier waarop onze voorouders 
het veen gebruikt hebben.
Het startpunt van deze dag is het ecolo-
gisch gebouwde bezoekerscentrum De 
Pelen  in Ospeldijk. Van hieruit vertrek-
ken drie gemarkeerde wandelroutes van 
2, 3 en 6 km. Voor de snelle lopers be-
gint hier tevens een grotere rondwande-
ling van 9,5 km. Het is mogelijk de ver-
schillende routes te combineren. Deze 
dag begint om 10 uur in het bezoekers-
centrum. Daar genieten we allereerst 
van een kopje koffie met  turfplak. 
Daarna starten de wandelingen, waarbij 
goede wandelschoenen onmisbaar zijn. 
Vooral na regenval moet gerekend  wor-

den op een drassige veenbodem. Na het 
wandelen staat er om 13.00 uur een 
heerlijke Peellunch voor u klaar. Daarna
nemen we afscheid van elkaar.
Startpunt: Bezoekerscentrum De Pelen
(voorheen Mijl op Zeven) Moostdijk 15 
in Ospeldijk. 
Begintijd: 10 uur
Kosten: € 19,50 inclusief koffie/thee 
met turfplak en lunch. 
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch 
 040 2215140 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl 
Aanmelden  voor 15 augustus. Uw 
inschrijving is compleet als u het bedrag
van € 19,50 uiterlijk 1 september heeft 
voldaan op rek.nr. NL62 RABO 
0155706055 t.n.v. PVGE afd. Aalst-
Waalre-Valkenswaard o.v.v. “Lopendag 
De Peel”. 
Indien u geen vervoer hebt, kunt u dit 
aangeven bij de aanmelding.
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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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