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Communicatie, op welke manier?
Onze Zomerbijeenkomst op
woensdag 30 juli 2014 ter ere
van het dertigjarig bestaan
van onze afdeling, was een
groot succes, wat ook gebleken is uit de vele bedankjes
van de deelnemers na afloop. Waarom
dat zo was, daar kun je diverse theorieën
op los laten. Dat het zulk mooi weer was
konden de inschrijvers niet van tevoren
weten. Het programma was wel een
trekker, maar dat proberen we voor elk
evenement voor elkaar te krijgen. De
wijze van communiceren is volgens mij
de voornaamste reden, dat er meer dan
200 leden deel hebben genomen,. De
uitnodiging is ruim van tevoren in de
Nieuwsbrief geplaatst en vervolgens
hebben we kort voor de sluitingsdatum
via e-mail een herinnering gestuurd.
Omdat we (mede uit kostenoverwegingen) slechts 5 Nieuwsbrieven per jaar
uitgeven komen de uitnodigingen voor
onze grote evenementen vaak vrij ver
van tevoren bij u in de bus. En zoals de
meeste gepensioneerden hebben we het
zo druk, dat je de uitnodiging even ter
zijde legt en daarna ……. Dus sturen
wij een herinnering en dat blijkt heel
goed te werken, tenminste voor de leden
met een e-mail aansluiting. De overige
leden zijn afhankelijk van mondelinge
communicatie onderling. Immers communicatie betekent informeren oftewel
mededelingen uitwisselen. Dat kun je op
diverse manieren doen: mondeling, per
telefoon, per brief of per e-mail. Belangrijk is, dat informatie doorgegeven
wordt en dat de informatie correct is en
bij de juiste persoon terecht komt.
Belangrijk voor het functioneren van
onze afdeling is onder andere de Ledenseptember 2014
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administratie, waar bekend moet zijn of
er mutaties hebben plaats gevonden.
Stuur dan een bericht naar (of bel met)
onze ledenadministrateur. Datzelfde
geldt ook voor leden die ziek zijn geworden of op een andere wijze aandacht
behoeven. Het bestuur stelt het op prijs
om daarover geïnformeerd te worden.
Dat kan door te bellen naar Patty Huijbers  040 2076925 zodat we via de
betreffende contactpersoon daar aandacht aan kunnen geven.
Met betrekking tot de Najaarsbijeenkomst gaan we ook weer op een aantal
manieren communiceren. De bijeenkomst vindt plaats op 5 november in Het
Klooster in Waalre en dat duurt nog een
paar weken. De Evenementencommissie
heeft het programma nog net op tijd
rond gekregen en de uitnodiging treft u
verderop aan in deze Nieuwsbrief. Noteer het in uw agenda en meldt u nu alvast aan. Eind oktober zullen we u er
per e-mail nog een keer aan herinneren
(als het maximum nog niet is bereikt).
Daarnaast zullen we ook op andere momenten dat we elkaar treffen de Najaarsbijeenkomst onder de aandacht brengen.
Het centrale communicatiemedium van
onze afdeling is onze afdelingswebsite
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
met de meest actuele informatie. Daarnaast kunt u nog altijd met uw vragen
terecht bij één van de bestuursleden.
Hans de Pooter

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Kunst & Cultuur naar musea in ’s-Hertogenbosch
dinsdag 18 november
Kunst & Cultuur neemt u dit keer mee
naar ’s-Hertogenbosch. Daar beginnen
we natuurlijk met een kopje koffie met
Bossche Bol. Daarna bezoeken we, onder leiding van een gids, het hernieuwde Zwanenbroedershuis. Na de lunch
gaan we naar het uitgebreide, gerenoveerde Noordbrabants Museum en het
nieuwe Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, die samen het Museumkwartier
vormen. We sluiten de dag af met een
gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje en borrelhapje.

eigen pand aan de Hinthamerstraat. Het
oorspronkelijke huis, in de 16e eeuw
gedeeltelijk in renaissancestijl
verbouwd, stortte in 1839 grotendeels
in. Het huidige vroeg-neogotische
Zwanenbroedershuis dateert uit 1846 en
is een rijksmonument.
Het samen dineren is nog steeds een van
de tradities van de Broederschap. Vanaf
1384 werden er zwanen geschonken bij
de gezamenlijke maaltijden en sinds
1488 kregen de schenkers de naam

Museum Het
Zwanenbroedershuis
Het Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap of het Zwanenbroederschap, vroeger bekend
als “Clercbroederschap onser
Vrouwen”, werd in 1318 opgericht met vooral als doel de
verering van Maria (Illustre is
een synoniem voor beroemd en
verwijst naar Maria). Naast de
vele processies hield men zich
ook bezig met de armenzorg en
stimuleerde men kunst en muziek in ’s-Hertogenbosch. Bijzondere leden waren o.a. Willem van Oranje en Jeroen
Bosch. Er werd meerdere keren
per jaar vergaderd en ieder lid
moest eens in de zoveel tijd een
maaltijd voor de medebroeders
organiseren. Aanvankelijk kwamen de leden bijeen in een kapel in de St. Jan en vanaf 1483
bezit de Broederschap een
september 2014
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Zwanenbroeder. Edellieden van binnen
en buiten de stad konden zo lid worden
van de steeds prestigieuzere Broederschap. Sinds 1520 konden slechts vier
personen tegelijkertijd Zwanenbroeder
zijn. Tegenwoordig is het een eretitel die
alleen voor vorstelijke personen is weggelegd. Prinses Juliana en Prins Bernard
waren Zwanenbroeders en ook Prinses
Beatrix en Koning Willem-Alexander
mogen die titel voeren. Het genootschap
bestaat sinds 1642 uit 18 katholieke en
18 protestantse leden met een vooraanstaande maatschappelijke positie.
Het Museumkwartier
Het Noordbrabants Museum is ontstaan
uit het in 1837 opgerichte Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in ’s Hertogenbosch. Pas in
1925 kreeg men een eigen ruimte toen
de voormalige Jacobskerk in de Bethaniëstraat als museum in gebruik werd
genomen. In 1987 verhuisde men naar
het voormalige gouvernement aan de
Verwerstraat. Wegens verbouwing werd
het museum op 15 mei 2011 gesloten en
op 24 mei 2013 weer heropend. Samen
met het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch vormt het Noordbrabants Museum vanaf die datum het Museumkwartier. Het bestaande gebouw werd, evenals de monumentale tuin en de aangrenzende binnenpleinen, gerenoveerd en
daarnaast heeft grootschalige nieuwbouw plaatsgevonden.
De rondleiding geeft de bezoeker een
eerste introductie op het nieuwe Museumkwartier, met uitleg over de architectuur, de verbouwing en de verbinding
met het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (begane grond). Het is een wandeling door tijd en ruimte met een aantal
september 2014
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hoogtepunten uit de collectie van het
Noordbrabants Museum en het Stedelijk
Museum ’s-Hertogenbosch (eerste en
tweede verdieping).
Programma:
09.00 uur Vertrek Mariakerk Valkenswaard
09.15 uur Vertrek Stationskoffiehuis
Waalre
10.00 - 11.00 uur Koffie met
Bossche bol in ‘s-Hertogenbosch
bij Grand Café Silva Ducis op de
Parade
11.15 - 12.30 uur Rondleiding met
gids in het Zwanenbroedershuis
12.30 uur Gaan we terug naar Grand
Café Silva Ducis voor een lunch
14.00 - 15.30 uur Rondleiding met
gids in het Museumkwartier
15.30 - 17.00 uur Afsluiting met
borrel + hapjes bij Grand Café
Silva Ducis
We verwachten ± 18.00 uur weer terug
te zijn bij ons opstapadres.
De kosten voor deze dag bedragen
€ 53,25 p.p. zonder museumjaarkaart
€ 42,00 p.p. met museumjaarkaart
Indien u, ondanks opgave, uw museumjaarkaart vergeet, dient u ter plaatse zelf
aan de kassa de volledige entreeprijs te
betalen. Genoemde prijzen zijn dus
inclusief bus, attentie voor de chauffeur,
, koffie/Bossche Bol, lunch, borrel/hapje
en entree musea.
Aanmelden zo spoedig mogelijk via:
 k-en-c@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119
Betaling van de reissom op rekeningnummer: NL70 RABO 0118820788
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder
vermelding van “s-Hertogenbosch”.
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Tentoonstelling Expeditie Zijderoute
Verslag bezoek K&C op 16 juli
Een veelbelovende dag: zon en
zonnige mensen. We gaan naar de
Hermitage in Amsterdam, naar de
tentoonstelling over de Zijderoute.
Het vervoer per bus is bij onze
chauffeuse in goede, ervaren handen. De tocht gaat naar Ome Cees
aan de Vecht in Nieuwersluis, waar
we ontvangen worden met koffie
en daarna een lekkere lunch. Weer
voorzien van de nodige energie
rijden we langs de Vecht met zijn
mooie buitenplaatsen naar
Amsterdam.
Museum de Hermitage:
Expeditie Zijderoute
We hebben vier gidsen, verdeeld
over de groep van 49 mensen. Onze gids
Anne, archeologe, vertelt vol passie
over de geschiedenis van de Zijderoute
en over de vele schatten die we te zien
krijgen. De Zijderoute was een
handelsnetwerk dat zich langs diverse
trajecten uitstrekte van China tot aan de
Middellandse Zee, met een lengte van
ruim 7000 km, om de Taklamakan
woestijn heen en in gebruik vanaf ca.
200 v. Chr., totdat de handel via de
zeeroutes opkwam. Langs de route
oases waar levendige handel plaatsvond,
maar ook kennismaking met en
uitwisseling van culturen, opvattingen,
ideeën en ziektes. Van west naar oost
gingen bv. goud, edelstenen, ivoor en
het Boeddhisme. Van oost naar west bv.
lakwerk, specerijen, papier, brons.
Anne wijst ons op de invloeden van de
verschillende culturen, die soms in één
object verenigd zijn. Veel is uitstekend
september 2014
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bewaard gebleven in het conserverende
woestijnzand, bv. beeldhouwwerk, fresco’s (secco’s), vaatwerk, zijden kleding
(een jas, gevoerd met eekhoorntjesbont,
een zijden broek, in perfecte staat!).
Vanaf het einde van de negentiende
eeuw worden op grote schaal opgravingen georganiseerd. Vooral Rusland heeft
veel verzameld en bezit dus in de Hermitage in Sint-Petersburg een enorme
collectie. Deze geweldig boeiende tentoonstelling laat daarvan een selectie
zien.
Om half vier gaan we (eigenlijk te snel!)
moe en warm, maar zeer voldaan, weer
naar Ome Cees waar we op het terras
aan het water in een supergezellige sfeer
nagenieten en genieten van een hapje en
een drankje. De reis naar huis verloopt
vlot en we kunnen terugkijken op een
heel geslaagde dag.
Nel Kiers
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

10-daagse reis Kroatië, Istrië, standplaats Lovran
8 t/m 17 juni Reisverslag
EMA Reisburo, Valkenswaard. Chauffeur Armand, PVGE-begeleidster Maria
Van Hauwe. Deelnemers 40.
Dag 1: Op tijd en opgewekt gaan we via
Venlo en de Duitse autobanen en enkele
pauze-Raststätten naar Berg (Dld) voor
overnachting in Hotel Lindenhof. Onderweg geven Armand en Maria
interessante en nuttige informatie over
bus, reisstreek, Berg en Lovran. Na
diner nog even tijd voor sightseeingwandeling Berg, en daarna slapen.
Dag 2: Op tijd op weg naar Hotel
Excelsior in Lovran. De jarige Johan
van Hauwe trakteert iedereen op een
originele plattegrond van Istrië verpakt
met bonbons. Als dank zingt de groep “
Lang zal hij leven”. Enig oponthoud bij
grensposten en we zijn in Lovran. Diner
in buffetvorm is prima en er is een prettige en sociale sfeer in de groep. Erna
even uitrusten of de benen strekken in
de stad. Het zwoele weer blijft alle volgende dagen.
Dag 3: Uitslapen, ’s middags per bus
naar nabijgelegen Moscenice, oud bergplaatsje. Een bijzondere gids, de humorvolle burgemeester, leidt ons door zijn
plaatsje en vertelt wetenswaardigheden
op een anekdotische wijze. We bezoeken een museum en bij de olijfoliemolen wordt een likeurtje zeer op prijs
gesteld. Een schitterend uitzicht over de
Rivièra van Opatija als toegift maakt
deze startdag onvergetelijk.
Dag 4: Een drukke dag. Een voortreffelijk Nederlands sprekende gids, Snjezana, toert mee over het schiereiland
Istrië, en vertelt honderduit over haar
geliefde eiland. Eerste stad is Rovinj aan
september 2014
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de westkust, veel herinnert hier aan de
Romeinen en de Venetianen. De hoger
gelegen St.Eufemiakerk is goed te bereiken via de Grisia, een pittoresk straatje.
Na wat vrije tijd naar Porec, de belangrijkste toeristenplaats. Hier is de Euphrasius basiliek het bekendste bouwwerk. De UNESCO plaatste dit gebouw
in 1997 op de Werelderfgoedlijst.
Dag 5: Vandaag naar Rijeka en Opatija
in de Golf van Kvarner. In Rijeka
bezoeken we de St-Vituskerk en hebben
nog tijd voor een consumptie. Verder
naar Opatija, dé toeristenplaats aan de
Bloemenrivièra. Deze plaats veranderde
van simpel vissersdorpje in een zeer bekende badplaats en kuuroord van wereldfaam. De weelderige Villa Angiolina
getuigt van rijke tijden in het verleden.
Dag 6: Per ferry naar het eiland Cres.
Panoramische busuitzichten brengen ons
naar de hoofdstad Cres met diverse
bezienswaardigheden en een mooie
haven. Toen vanuit Osor de bisschopsen gouverneurszetel naar hier werd
verplaatst werd Cres echt belangrijk. De
stad heeft een Venetiaanse indruk door
zijn muren en de 2 poorten.
Dag 7: ‘s Morgens vrij, ’s middags
lopen we richting centrum Lovran naar
een restaurant voor een heerlijke lunch,
keuze vis, inktvis, vlees. Hierna lopen
naar de haven voor een 3 uur durende
boottocht, varen met een grote boog
richting Rijeka, en langs de kust weer
terug. Kaptein en crew verwennen...
(Ingekort door de redactie. Het
volledige verslag is te lezen op onze
website, zie rechtsonderaan de pagina.)
Wiel van Bree
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

JUBILEUM NAJAARSBIJEENKOMST
Hierbij nodigt de Evenementencommissie u namens het bestuur van de PVGE
uit voor de Najaarsbijeenkomst ter afsluiting van ons 30-jarig bestaan
op woensdagmiddag 5 november
in de grote zaal van Het Klooster, Hoogstraat 6 te Waalre
onder de titel MUZIEK MAAKT BLIJ met een muzikaal optreden van

Good Vibrations voor de pauze
en Frans van Tuijl na de pauze
Na de openingstoespraken door de burgemeesters van Aalst-Waalre en
Valkenswaard volgt een muzikale middag, die we afsluiten met een
gezellig etentje in buffetvorm.
Het muzikale gedeelte begint met het kwartet Good Vibrations, dat
zichzelf introduceert met de volgende tekst: “Wij zijn vier goeie
vrienden en zingen barbershop”.
Het kwartet bestaat uit:
Tenor: Theo Kroone, Lead: Wim
Leenen, Bass: Loek Jeukens,
Baritone: Michael Strijbos.
Naast bekende songs hebben zij zich de laatste paar jaren vooral
toegelegd op Nederlandstalige songs die door Michaël werden
gearrangeerd in barbershop stijl waarbij op oude deuntjes soms
verrassende teksten ontstaan.
Na de pauze wordt u onthaald op een populair
klassiek programma, verzorgd door:

Frans van Tuijl (piano), Annelieke Bouwers
(sopraan) en Peter Lusse (bas/bariton).
Frans van Tuijl geeft workshops en master-classes en
heeft meegewerkt aan diverse TV programma's. Voor ons
treedt hij op met Peter Lusse, die aan de kleinkunstacademie studeerde.
U kent hem natuurlijk als Eddie uit de succesvolle televisiekomedie
Vrienden voor het leven. Ook speelde Peter in verschillende theaterstukken en zong hij klassiek in de voorstelling Van Mozart tot Peter Lusse.
september 2014
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Naast Peter Lusse treedt op Annelieke Bouwers, die meewerkte aan
verschillende musicals en opera’s in Nederland en Duitsland. In 2002 was
Annelieke te zien in ‘Barcelona’ en stond ze ook in The Sound of Music
van Stage Entertainment.
De inwendige mens wordt deze middag zeker niet vergeten. De koffie,
de thee en de drank(jes) worden verzorgd door het Klooster. Ter
afsluiting wordt u, evenals vorig jaar, een buffet aangeboden door
ChefGJ Catering.
Programma:
13.30 uur: Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na de registratie kunt u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
14.00 uur: Openingstoespraken door onze beide burgemeesters.
14.30 uur: Barbershop met een knipoog door het kwartet Good
Vibrations
15.00 uur: pauze.
15.45 uur: Muzikaal onthaal met: Frans van Tuijl (piano), Annelieke
Bouwers (sopraan) en Peter Lusse (bas/bariton)
17.00 uur: Tijd voor een drankje
17.30 uur: Aanvang buffet, verzorgd door GertJan
Willems die in Waalre bekend is als ChefGJ.
19.00 uur: Sluiting bijeenkomst.
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail) via:
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 29 oktober, uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 16,50 per persoon
(uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55,
t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard met duidelijke vermelding
van ‘Najaarsbijeenkomst’ en de naam van de deelnemer(s).
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 Het Klooster in Waalre.
september 2014
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Bezoek aan:
Vrijdag 31 oktober
Op deze dag staan de deuren
van het onderwijshotel De Rooi
Pannen in Eindhoven voor u
open. De Rooi Pannen is een
praktijkgerichte scholengemeenschap met o.a. een eigen onderwijshotel, restaurants, keukens, bakkerijen en een winkel. We worden om
10.30 uur in de lobby van het hotel verwacht. Daar worden we gastvrij ontvangen met koffie/thee en een petit four.
Daarna volgt een rondleiding van ongeveer een uur. Omstreeks 12.00 uur genieten we samen van een lekkere en
goed verzorgde 3-gangen lunch met
twee drankjes. Deze lunch wordt opgediend in het onderwijsrestaurant Les
Tuiles Rouges. Deze uitgebreide kennismaking met De Rooi Pannen duurt tot
14.00 uur en wordt geheel verzorgd
door de leerlingen van de school. Na dit
arrangement kunt u nog tot 16.00 uur

terecht in de winkel, waar u eventueel
iets lekkers uit de schoolkeuken of -bakkerij kunt kopen.
Aanvang: 10.30 uur in de lobby van het
Onderwijshotel, Kaakstraat 1 Eindhoven
Kosten: € 20,Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Aanmelden kan tot 1 oktober.
Uw inschrijving is compleet als u bovenstaand bedrag uiterlijk op 7 oktober
heeft voldaan op rek. nr. NL62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afd. AalstWaalre-Valkenswaard onder vermelding
van “De Rooi Pannen”.

TERUGKOM- EN VOORUITBLIKMIDDAG
donderdag 20 november
een terugblik op onze reizen in 2014 en
een vooruitblik op de reisplannen voor 2015

Zoals gebruikelijk organiseren we ook
dit jaar een middag om over alle activiteiten, aangeboden door de reiscommissie, nog eens samen na te praten. Maar
ook als u geen deelnemer was aan onze
reizen in 2014, maar wel kennis wilt
maken met de Commissie Reizen en
haar reisprogramma voor volgend jaar,
bent u natuurlijk van harte welkom. Als
begroeting trakteren wij u op koffie/thee
september 2014
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met iets lekkers en is er
gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen over uw en onze
ervaringen betreffende de
middaguitstapjes, dagreizen en de reis
naar Kroatië. Zo mogelijk met foto’s
en/of een dvd. Vervolgens zal de
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

reiscommissie een presentatie geven
over de voorlopige plannen voor 2015.
En natuurlijk staan wij ook open voor
uw interesse in plaatsen en gebieden
waar u graag nog eens naar toe zou
willen. Suggesties zijn altijd welkom.
Deze middag zal plaatsvinden op
donderdag 20 november om 14.00 uur
(zaal open om 13.30 uur) in De Pracht
in Aalst  040 2217400. Het einde van

deze middag zal rond 16.00 uur zijn,
tussendoor aan- of afhaken mag
natuurlijk ook.
Deelname is gratis, maar laat wel even
weten of u aan deze Terugkom-/Vooruitblikmiddag wilt deelnemen.
Aanmelden bij:
Riet Boonstra,  040 2213758 of via
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

Fietsseizoen 2015
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

12 mrt 10.30
9 apr 11.00
21 mei 11.00
11 jun 11.00
9 jul 11.00
23 jul 11.00
13 aug 11.00
27 aug 11.00
10 sep 11.00
8 okt 11.00

september 2014

uur Bijeenkomst kantine voetbalvereniging SV V'waard
uur 1e tocht Stationskoffiehuis
uur 2e tocht Graver (LET OP 3e DO IVM HEMELVAART)
uur 3e tocht afsluiten met etentje Stationskoffiehuis
uur 4e tocht Graver
uur 5e tocht Stationskoffiehuis
uur 6e tocht Graver
uur 7e tocht Stationskoffiehuis
uur 8e tocht Graver
uur 9e tocht Stationskoffiehuis daarna afsluiten seizoen
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TREFP UN T AD Wa a l re
do 27 november

Het stroomgebied van de Dommel

Zoals in de vorige nieuwsbrief is beschreven, kunt u op do 25 september de
beeldpresentatie “Het Andere Iran”
bezoeken. Hierna volgt een korte beschrijving van de lezing met beeldpresentatie op 27 november over het
stroomgebied van de Dommel. Deze
wordt verzorgd door de heren Jan Vlemmix en Piet van de Heuvel.
Zo’n 17 jaar geleden begon Jan Vlemmix met het schilderen en tekenen van
watermolens langs de Dommel. Rond de
eeuwwisseling begon Jan samen met
Piet van den Heuvel aan naspeuringen
naar afbeeldingen van verdwenen watermolens. Er werden vele tochten ondernomen door het hele stroomgebied van
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de Dommel. Dit resulteerde in een lijst
van zo’n 60 molens, waar er nu nog 16
van over zijn. Er werd een verzameling
van foto’s, kaarten en ander documentatiemateriaal aangelegd over de beken
en het gebruik ervan. Het water werd
niet alleen gebruikt voor het aandrijven
van watermolens, maar o.a. ook voor
industrie en transport. Uiteindelijk ontstond het idee om de verzamelde informatie gedeeltelijk in een boek te bundelen. Dit boek, voorzien van veel
prachtig beeldmateriaal, werd in 2012
uitgegeven.
Jan Vlemmix en Piet v.d. Heuvel presenteren op deze middag voor Trefpunt
in een beeldpresentatie een boeiend
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beeld, van deze door de eeuwen heen
RABOBANK CLUBACTIE
zo belangrijke rivier voor Eindhoven Het bestuur dankt de leden, die in het kader van
en Oost-Brabant. Deze middag kunt u deze actie hun stem op onze afdeling hebben
uitgebracht. Wilt u in 2015 óók meedoen? Meldt
veel leren over deze rivier vanaf de
u zich dan aan bij de Rabobank en wordt lid.
oorsprong tot aan de instroom in de
Dieze in ‘s- Hertogenbosch. Kom ook Noteer in uw agenda: zaterdag 4 oktober a.s.
naar deze interessante middag waar u De Hofnar Valkenswaard - SENIORENMARKT
onder het genot van een hapje en een
rechts van u. Met het openbaar vervoer
drankje gepresenteerd door onze gastvanuit V'waard ook makkelijk te bereivrouwen ook nog u medeleden van de
ken via de buslijnen 171 en 172 die een
PVGE kunt ontmoeten.
halte hebben in het centrum van Aalst.
De lezing start om 14.00 uur, de zaal is
De organisatie van het Trefpunt AD
open vanaf 13.30. De toegangsprijs is
Waalre verwelkomt u graag op deze
€ 2,50. Aanmelden vooraf is niet nodig derde trefpunt middag van 2014.
De locatie van het AD is in de Kon.
Inlichtingen:
Julianalaan 12, Waalre. Van ValkensTheo v.d. Goor,  040 2216428 of:
waard over de Eindhovenseweg bij het
Ton Sanders,  040 2017755
eerste verkeerslicht In Aalst linksaf, na
 tonsanders@live.nl
enkele honderden meters is het gebouw

☆ KRONIEK ☆
Woensdag 30 juli – Borkel en Schaft,
Restaurant De Zwaan/Teutenzaal
(Dorpshuis); Zomerbijeenkomst.
Hier viert onze afdeling vandaag haar
30-jarig bestaan. De weergoden zijn ons
zeer gunstig gezind! Ondersteund door
enkele (bestuurs)leden is de Evenementencommissie al tijdig in touw met het
treffen van de voorbereidingen en rond
de klok van één uur beginnen de eerste
gasten binnen te druppelen. Ze melden
zich bij onze gastvrouwen, nemen ’n
bonnetje (dat voorzien is van een getal)
in ontvangst en nemen met koffie, thee
of wat dies meer zij plaats aan een van
de vele tafeltjes. Vervolgens begeeft
iedereen zich naar de tegenover het restaurant gelegen spiksplinternieuwe
“Teutenzaal”, die hiermee voor het eerst
in gebruik wordt genomen (en: gelijk
“volle bak”). Voorzitter Hans de Pooter
september 2014
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opent om half drie de bijeenkomst met
de introductie van Hans Kazàn, die het
stokje voortvarend overneemt. Nou ja:
“stokje”- het blijkt een vervaarlijke
toverstok te zijn, waarmee nogal wat
mogelijkheden tevoorschijn worden
getoverd. De goochelaar laat het publiek
ervaren dat het zelf ook kan toveren –
als er maar hard genoeg geblazen wordt
tenminste… maar het lukt. Trouwens:
ook onze voorzitter blijkt te kunnen toveren, en wel met een wat groot uitgevallen kaartspel dat hem door Hans Kazàn wordt toegeworpen. Althans, zo lijkt
het. Hij retourneert het onzichtbare pakket kaarten naar de goochelaar, die het
behendig “opvangt”. Het voert te ver in
dit bestek alle trucs met attributen als
touwen, stokjes, ringen enzovoorts die
Kazàn en (niet te vergeten) zijn zoon te
beschrijven. De heren worden overigens
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

bij diverse acts terzijde
We l k o m n i e u w e l e d e n
gestaan door meerdere
Dhr. F.F. Cadee
Valkenswaard
leden, die niet weten wat
Mevr. H.M. Cadee-Hoogsteder
Valkenswaard
hen overkomt. Het dankMevr.
R.A.
Donker
Eindhoven
bare publiek neemt na afDhr.
P.
Doorduijn
Waalre
loop met een klaterend apDhr.
A.M.
van
Dun
Helmond
plaus afscheid van de
Mevr.
Z.
de
Jong
–
Wapstra
Waalre
roemruchte goochelaar(s).
Mevr.
G.C.M.
van
der
Stap-Hurkmans
Waalre
Het samenzijn in de TeuMevr. J. Timp
Veldhoven
tenzaal wordt afgesloten
Mevr. B.J.W.A.M. Weijnen
Valkenswaard
met de trekking van de
door Restaurant De Zwaan
er. Wie je ook spreekt: men is zeer
beschikbaar gestelde prijzen (daartoe
enthousiast over deze grandioze
dienen de bij binnenkomst in ontvangst
jubileum zomerbijeenkomst, die om
genomen bonnetjes). Vervolgens keren
19.00 uur wordt afgesloten.
alle aanwezigen terug naar “De Zwaan”,
De foto’s die Tineke de Pooter heeft
waar om vijf uur de buffetten worden
gemaakt en het mooie filmverslag van
opengesteld. Er is werkelijk voor ieder
Henk Jongsma kunnen worden bekeken
wat wils en ook het drankaanbod is
op onze website, zie rechtsonder op
gevarieerd: wát men ook wenst – het is
deze pagina.
Activiteitenkalender 2014
do 25 sept

Trefpunt

Lezing “Het andere Iran” door John Peeters

ma 6 t/m vr 10 okt Reizen

Duitsland-Oberpfälzer Jura-Berg VERVALT

wo 8 oktober

K&C

Thermenmuseum Heerlen en Kasteel
Wijnandsrade

do 9 okt

Fietsen

9 e tocht, vertrek De Graver, seizoenssluiting

di 14 okt

Wandelen

Vresselse Bos, Nijnsel , vertrek SKH

vr 31 okt

Reizen

Bezoek aan Onderwijshotel De Rooi Pannen

wo 5 nov

Evenement

Najaarsbijeenkomst ter afsluiting van ons
30-jarig jubileum in het Klooster te Waalre

ma 10 nov

Wandelen

di 18 nov

K&C

do 20 nov

Reizen

Hanevoet en Dommeldal, vertrek SKH
Zwanenbroedershuis + Museumkwartier in
‘s-Hertogenbosch
Terug- en vooruitblikmiddag 2014/2015

do 27 nov

Trefpunt

Lezing “Het stroomgebied van de Dommel”

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
Plaats: ’t Hazzo in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag om 13.15 uur (13.30 aanvang spel)
Informatie: Jacques Gelens ( 040 2218174

Bridge

Fietsen

Plaats : ‘t Hazzo in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 2212635
Informatie: Paul Compen ( 040 2216087

Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: bij voldoende belangstelling op maandag- t/m. vrijdagmiddag
Computer PC-inloop 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
dagreizen
meerdaagse reizen
diversen

Will Balemans
( 040 2213382
Maria Van Hauwe
( 040 2016618
Riet Boonstra
( 040 2213758
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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