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Het nadeel van succes?
In de vorige Nieuwsbrief spraken we
over het succes van de zomerbijeenkomst. We waren blij
met zoveel aanmeldingen
voor een door ons georganiseerd evenement. Daarnaast is
uitgelegd, dat het belangrijk is
om voor een evenement tijdig in te
schrijven en daarna te betalen (in die
volgorde). Uw inschrijving is bepalend
en alleen betalen geeft geen recht op
toegang, zeker niet als het maximum
aantal inschrijvingen is bereikt! Voor elk
evenement staat de Evenementencommissie voor een moeilijke keuze, waarbij we afwisselend Valkenswaard en
Waalre als locatie kiezen. Een muzikale
middag komt het beste tot zijn recht in
een zaal met goede akoestiek. Daarnaast
moet er gelegenheid zijn voor een gezellig samenzijn, zowel voor als na de
voorstelling. Tenslotte moet het evenement ook voor iedereen betaalbaar blijven. We hebben dit jaar voor het Najaarsfeest gekozen voor Het Klooster in
Waalre met een maximum van 200 bezoekers. In de vorige Nieuwsbrief, maar
ook van tevoren was er al op een aantal
bijeenkomsten aandacht aan dit evenement gegeven. Met de bezorging vanaf
18 september was de uitnodiging officieel, maar op dat moment hadden zich al
diverse leden aangemeld zonder het programma te kennen. Daarna bleven de
aanmeldingen binnenstromen, waardoor
op 9 oktober het maximum van 200
deelnemers was bereikt. Dit keer is dus
een herinneringsmail niet nodig geweest
omdat we “volle bak” hadden.
Dat succes heeft echter een keerzijde.
Vanaf 9 oktober hebben wij iedereen die
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zich vanaf dat moment wilde aanmelden, teleur moeten stellen en dat is niet
leuk. Dat geldt zowel voor de aanmelders als ook voor de brenger van het
slechte nieuws, dat men te laat is. Dat
hebben we vorig jaar bij de Najaarsbijeenkomst van 2013 al ervaren en dat is
helaas deze keer ook weer gebeurd. De
brandvoorschriften staan niet toe, dat
wij meer dan 200 bezoekers in Het
Klooster toelaten. Als de trend van het
afgelopen jaar zich doorzet, namelijk
dat er voor onze evenementen meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal het bestuur met de Evenementencommissie in
beraad gaan over een andere opzet van
onze evenementen. Het doel is immers,
dat iedereen die dat wil, er ook aan deel
moet kunnen nemen. Een schrale troost
voor de teleurgestelden is, dat we in
februari op de ALV na de pauze weer
een leuk programma hebben, waarover
in de volgende Nieuwsbrief meer. Het
centrale communicatiemedium van onze
afdeling is naast onze Nieuwsbrief onze
afdelingswebsite met daarop de meest
actuele informatie, zie rechtsonder op
deze pagina. Daarnaast kunt u nog altijd
met uw vragen terecht bij één van de
bestuursleden.
Tot slot wil ik naast al dit feestgedruis
nog even stil staan bij een triest bericht,
dat ik op de dag van het schrijven van
dit stukje in mijn brievenbus aantrof: in
de week van 13 oktober is onze vorige
afdelingsvoorzitter Rob Romijn overleden. Elders in deze Nieuwsbrief is een
In Memoriam geplaatst. Zelf heb ik met
plezier met hem samengewerkt en blijf
ik de herinnering aan een bijzonder fijn
mens koesteren.
Hans de Pooter
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Met Kunst & Cultuur naar Don Giovanni
dinsdag 24 maart
Kunst & Cultuur gaat deze
keer naar het prachtige operagebouw in Antwerpen, waar
de opera Don Giovanni van
Wolfgang Amadeus Mozart
wordt uitgevoerd.
Don Giovanni is een opera in
twee bedrijven naar een
libretto van Lorenzo da Ponte
en is voor het eerst opgevoerd
op 14 oktober 1787 in Praag,
ter gelegenheid van het huwelijk van een nicht van keizer
Jozef de tweede. Het Symfonisch Orkest
van Opera Vlaanderen staat onder leiding van dirigent Alexander Joel.
Rolverdeling:
Don Giovanni, jonge edelman en
vrouwenversierder:Josef Wagner
Donna Anna, verloofde van Don
Ottavia:
Corinne Winters
Donna Elvira, verlaten door Don
Giovanni :
Christina Carvin
Leporello, knecht van Don Giovanni
Stefan Kocan
Don Ottavia, verloofde van Donna
Anna:
Nico Darmanin
Zerlina, een boerenmeisje, bruid van
Masetto:
Aylin Sezer
Masetto, een boerenjongen,bruidegom
van Zerlina:
Toby Girling
Il Commendatore, vader van Donna
Anna:
Jaco Huijpen
Het verhaal is gebaseerd op de mythe
van Don Juan.
Een korte samenvatting van het
verhaal van deze opera:
Don Giovanni verleidt Donna Anna,
maar neemt naar haar smaak te grote
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stappen en wordt het huis uitgestuurd.
De vader van Anna, Il Commendatore,
achtervolgt hem en de twee raken in
gevecht. De vader van Anna wordt
dodelijk gewond en Don Giovanni slaat
met zijn knecht Leporello op de vlucht.
Donna Anna eist van Don Ottavia, haar
verloofde, dat hij de dood van haar
vader wreekt. Don Giovanni heeft een
oogje op alle vrouwen dus ook op Zerlina, het boerenmeisje. Hij vergeet echter nog wel eens dat hij sommige dames
al eens heeft verlaten, hetgeen niet op
prijs wordt gesteld. Op een feestje moet
Leporello van Don Giovanni Masetto
afleiden zodat hij nog eens kan proberen
Zerlina te verleiden. Elvira, Anna en Ottavia zijn gemaskerd aanwezig omdat zij
Don Giovanni willen confronteren met
zijn misdaad en zijn manier van leven.
Buiten beeld wordt Zelina waarschijnlijk verkracht, waarop Giovanni verklaart dat hij niets heeft gedaan, maar
Leporello zal straffen, hetgeen niemand
gelooft. Elvira, Anna, Ottavia en Masetto beloven wraak te zullen nemen. Leporello voelt zich niet meer veilig bij
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

zijn meester en wil vertrekken, maar
door extra salaris te geven weet Don
Giovanni hem te behouden. Leporello
en Don Giovanni wisselen van kleding,
omdat Giovanni denkt op deze manier
meer kans te maken bij de dienstmeid
van Donna Elvira. Een groep gewapende dorpelingen, onder leiding van Masetto, wil Giovanni pakken, maar zij
herkennen hem niet. De verklede Giovanni zegt toe hen te helpen om zijn
‘meester’ om het leven te brengen. Leporello, als Giovanni verkleed, heeft
zijn opdracht Elvira te verleiden serieus
aangepakt en Elvira is helemaal in de
wolken. Anna, Ottavia en later Zerlina
en Masetto denken dat hij Don Giovanni
is, maar Leporello kan nog net op tijd
zijn werkelijke identiteit onthullen. Op
een begraafplaats ontmoeten Don Giovanni en Leporello elkaar weer. Tegen
een standbeeld op het graf van Il Commendatore roept Giovanni dat de Commendatore is uitgenodigd voor een
maaltijd. Het beeld accepteert de uitnodiging met een knik van het hoofd. Tijdens het eten komt Elvira binnen. Zij
smeekt Don Giovanni zijn leven te beteren, maar hij luistert niet. Als zij weggaat, slaat ze een harde schreeuw en
Leporello gaat op onderzoek
uit. Hij vindt het standbeeld
bij de deur dat eist dat
Giovanni zijn leven betert en
nodigt hem uit om eens bij
hem te dineren. Giovanni
zegt toe, maar weigert zijn
leven te beteren. Daarop
wordt hij door de vlammen
van de hel verzwolgen. Als
de rook is opgetrokken wordt
Giovanni gearresteerd en is
daardoor gewroken voor zijn
november 2014
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daden. Anna en Ottavia trouwen, Elvira
gaat het klooster in, Zerlina en Masetto
gaan naar huis en Leporello zoekt een
betere meester.
Voorlopig programma:
ca. 15.00 uur: Vertrek Mariakerk Valkenswaard
ca. 15.15 uur: Vertrek Stationskoffiehuis Waalre
ca. 17.00 uur: Diner
19.30 uur: Aanvang voorstelling
23.00 uur: Einde voorstelling en
vertrek uit Antwerpen
We verwachten om ca. 00.30 uur weer
terug te zijn bij ons opstapadres.
De kosten voor deze dag bedragen
maximaal € 115,-- p.p. Genoemde
prijzen zijn inclusief eerste rang ticket,
diner, bus en attentie voor de chauffeur.
Het is voor de organisatoren van belang dat u zich snel aanmeldt, zodat
zij weten of er voldoende belangstelling
is om de optie op de kaartjes definitief
te maken. Zodra het definitieve programma en de prijs bekend zijn, ontvangt u daar bericht van.
Aanmelden zo spoedig mogelijk via:
 k-en-c@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

DE EERSTE WERELDOORLOG in steendruk
woensdag 21 januari

middaguitstapje

Op woensdag 21 januari gaan we met de
leden van de PVGE Aalst-Waalre en
Valkenswaard naar het STEENDRUKMUSEUM in Valkenswaard, waar we
door een ervaren gids worden rondgeleid. In het museum is de expositie DE
EERSTE WERELDOORLOG in steendruk te zien. In de Eerste Wereldoorlog
is het affiche groots ingezet voor oorlogsdoeleinden. Het was toen het ultieme communicatiemiddel en “wapen”.
De expositie toont samen met andere
aan deze wereldoorlog gerelateerde
steendrukken als speelkaarten, kunstlitho's en spotprenten, een indringende
selectie affiches uit België, Frankrijk,
Duitsland, Engeland, Nederland en de
Verenigde Staten. Deze geven een indrukwekkend beeld hoe de bevolking
van die landen werd opgeroepen mee te
doen aan deze oorlog, de oorlog materieel en moreel te ondersteunen en de
beeldvorming in het thuisland en toenmalige koloniën te beïnvloeden. Natuurlijk is er koffie/thee met gebak.
Plaats: CAROLUS gebouw, Oranje
Nassaustraat 8 te Valkenswaard
Aanvang: 13.30 uur
Prijs: € 10,- (voor museumkaarthouders € 5.50)
Aanmelden en informatie:
Will Balemans, ( 040 2213382
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
U kunt zich aanmelden tot 15 januari.
Na aanmelding dient u zo spoedig
mogelijk uw aanmelding definitief te
maken door overmaking van € 10,- (of
€ 5.50 met museumjaarkaart) op rek. nr.
november 2014
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NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE
afd. Aalst-Waalre enValkenswaard o.v.v.
“Steendrukmuseum” en de naam van
de deelnemer(s).
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

JACHTHUIS SINT HUBERTUS EN KERSTMARKT
Zaterdag 13 december

KERSTDAGTOCHT

Deze keer gaan we naar de Veluwe. We
gaan een bezoek brengen aan het Jachthuis Sint Hubertus in Nationaal Park De
Hoge Veluwe. Het Jachthuis is in 2012
en 2013 geheel gerestaureerd. Tijdens
de rondleiding bezoekt u diverse vertrekken die normaal niet opengesteld
zijn voor publiek. Aan de hand van foto’s, gemaakt in deze vertrekken, krijgt
u inzicht in de restauratie. De rondleiding begint in de hal en brengt u vervolgens naar de oostvleugel op de eerste
verdieping. U bezoekt de kinderkamers,
de linnenkamer en het appartement van
Sam van Deventer. Via de trap van de
dienstbodes gaat u naar de privévertrekken van mevrouw Kröller-Müller op de
begane grond. Tot slot bezoekt u de kelders, waar originele bouwmaterialen
zijn opgeslagen en u bekijkt de buitenzijde van het Jachthuis. Er is geen lift in
het gebouw aanwezig, bezoek met een
rolstoel is niet mogelijk. Daarna is er
gelegenheid om de kerstmarkt elders in
het park te bezoeken. (Bezoek ongeveer
1,5 uur).
Dagindeling: Na de bustocht naar Hoge
Veluwe gebruiken we in Hoenderloo de
koffietafel, om ongeveer 11.30 uur.
Daarna gaat de eerste groep aan de
rondleiding beginnen, de tweede groep
begint aan de rondleiding om 14.00 uur,
indien mogelijk eerder. Daarna gaan we
met de bus naar de kerstmarkt. We sluiten de dag af met een diner. Om ongeveer 20.45 uur zijn we weer terug in
Waalre en wat later in Valkenswaard.
Vertrektijd: bij voldoende deelname
vertrekken we op zaterdag 13 december
november 2014
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om 8.30 uur vanaf het plein bij de Mariakerk, Warande 8 te Valkenswaard en
om 8.45 uur vanaf het Stationskoffiehuis in Waalre. Er is geen uitgebreide
koffiestop, mogelijk serveren we koffie
in de bus.
Reissom: € 62,50 per persoon. Hierbij
is inbegrepen de busreis, de entree in
Nationaal Park Hoge Veluwe, de koffietafel, de rondleiding in het Jachthuis, het
diner en een attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en info: Maria Van Hauwe
 040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Aanmelden vóór 30 november. Uw
inschrijving is compleet als u bovenstaand bedrag uiterlijk 4 december hebt
voldaan op rek.nr. IBAN:
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE
afd Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v.
Kerstdagtocht 2014. Ook op de
website vindt u info over deze dagtocht.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

☆ KRONIEK ☆
Zondag 14 t/m donderdag 18 september
Valkenswaard, Aalst en Waalre vieren
en herdenken de bevrijding, die 70 jaar
geleden heeft plaats gevonden. Een deel
van onze leden heeft de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt; voor hen
zal deze gebeurtenis van grote betekenis
zijn. Thans zijn verreweg de meeste
strijders van die tijd niet meer onder
ons, maar voor de nog in leven zijnde
veteranen is dit een mijlpaal. Voorafgaande aan het alom bekende bloemencorso worden zo’n 350 authentieke militaire voertuigen met veel enthousiasme
binnengehaald (Operatie Market Garden). Valkenswaard was de eerst bevrijde gemeente van Nederland. Kinderen
en kleinkinderen krijgen op die manier
een indruk van hoe het er ten tijde van
september ’44 is toegegaan. 's Maandags rollen wederom vele geallieerde
militaire voertuigen Valkenswaard binnen (Liberation Task Force), waardoor
het normale verkeer helemaal verstopt
is. De bemanning blijft overnachten in
Valkenswaard, waar het enorm gezellig
is. Daarna vervolgen de colonnes hun
weg in noordelijke richting. 's Woensdags bijeenkomst op de Britse begraafplaats – Dodenherdenking. ’s Zondags
en ’s woensdags in de St. Nicolaaskerk
uitvoering van “The armed man” (Karl
Jenkins) door het Groot Valkenswaards
Kamerkoor, muzikaal begeleid door een
voor deze gelegenheid samengesteld
symfonieorkest en o.l.v. Marcel Driessen (grandioos en zeer emotioneel). Er
worden veel tranen vergoten. Met een
concert door de Luchtmachtkapel worden de festiviteiten op passende wijze
afgesloten.
november 2014
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Donderdag 25 september – Waalre,
gebouw Agnus Dei. Het “Trefpunt”
dreigt uit zijn jasje te groeien: meer dan
90 leden zijn geïnteresseerd in het onderwerp van vanmiddag – “Het andere
Iran”. John Peeters is hier niet voor het
eerst. Verhaalde hij in mei 2013 over
zijn fietstocht door Georgië, nu vertelt
hij op ’n boeiende en aanstekelijke wijze over zijn reis door Iran. Waarschijnlijk kijken de gasten van vandaag hier
nu anders / genuanceerder tegenaan dan
zij eerder gewoon waren te doen. Ja,
John is een verteller pur sang die zijn
toehoorders ook laat meegenieten van
vele prachtige beelden. Neem de
Nieuwsbrief van juni jl. nog maar eens
ter hand… Inderdaad: Iran is een bijzonder land. Wie realiseert zich dat de Iraniërs geen Arabieren, maar Ariërs zijn;
wie wist dat 60% van de studenten
vrouw is en dat vrouwen naar verhouding veel leidinggevende functies bekleden. Het grote aantal bezoekers blijkt
voor het “Trefpunt-team” geen belemmering te zijn om eenieder van het
gewenste drankje en ’n lekker hapje te
voorzien. Wederom dank daarvoor!
Oh ja: het volgende Trefpunt vindt
plaats op donderdag 27 november as.
Onderwerp: Het stroomgebied van de
Dommel, lezing met beeldpresentatie
door Jan Vlemmix en Piet van de Heuvel. Zie de nieuwsbrief van september.
Zaterdag 4 oktober – Valkenswaard,
De Hofnar. Om 13 uur wordt de jaarlijkse – negende – Seniorenmarkt geopend door wethouder Hetty Tindemans.
Ook dit jaar wordt de beschikbare ruimte gevuld met standhouders die iets te
bieden hebben voor vijftigplussers. Zowww.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

wel bedrijven als organisaties (waaronder onze PVGE) zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Deze “markt” is functioneel en doeltreffend. Met tevreden deelnemers en bijna 1000 bezoekers heeft
het SBV (SeniorenBelang Valkenswaard) alle reden om terug te kijken op
een zeer geslaagde organisatie.
Donderdag 9 oktober – Waalre, restaurant/zaal “De Doelen”. De weergoden
zijn de deelnemers aan de laatste fietstocht van dit seizoen weer eens goed
gezind! Verreweg de meeste leden nemen deel aan de afsluitende bijeenkomst. Paul Compen blikt terug op de
verreden ritten en geeft een voorbe-

schouwing van het komende fietsjaar.
Hij en Gerard nemen ieder een envelop
(met inhoud) in ontvangst, een blijk van
waardering van de fietsclub. Immers:
we weten weliswaar dat beiden de club
steeds weer met veel toewijding en
plezier begeleiden, maar iedere rit moet
van tevoren worden uitgestippeld en
verkend! (U bent nog geen lid, maar
wilt tóch graag mee fietsen? Meldt u
zich bij Paul (zie: Vaste activiteiten –
fietsen).

Jacques Hersbach
NB: Kijk eens op onze website voor de
foto’s

Gezond ouder worden?
Meer Bewegen voor Ouderen gymnastiek in Waalre. Lichamelijke inactiviteit,
ofwel te weinig bewegen, is een groot
volksgezondheidsprobleem. Ook bij
ouderen. Veel ouderen voldoen niet
aan de norm van een half uur bewegen
per dag, minstens 5 dagen in de week.
Zoals iedereen weet is bewegen en in
beweging blijven goed voor lichaam en
geest. Het bewegen is gericht op het
soepel houden van de spieren en gewrichten en op het verbeteren van de
coördinatie en spierkracht. GOW Welzijnswerk organiseert al meerdere jaren
de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen-gymnastiek binnen de muren van
’t Hazzo. Op dit moment is er weer
ruimte voor nieuwe deelnemers en
nodigen wij mensen die gebruik willen
maken van ons beweegaanbod van
harte uit om gratis en vrijblijvend een
kijkje te komen nemen. Ook mensen
die niet lang kunnen staan of een
chronische aandoening hebben zijn

november 2014

7

welkom. Binnen de lessen wordt rekening gehouden met de individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemers. De lessen worden verzorgd door
een gediplomeerd docent. Het dragen
van sportkleding is niet nodig. Makkelijk zittende kleding is voldoende. Gymschoenen zijn verplicht in verband met
gebruik van de sportzaal.
De activiteit vindt plaats op:
dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur
in de sporthal van ’t Hazzo. Na afloop
wordt gezamenlijk en kopje koffie of
thee genuttigd. De kosten bedragen
€ 139,- voor 40 lessen. De eerste
proefles is gratis. De deelnamekosten
worden in 3 termijnen geïnd. U bent
van harte welkom om op een dinsdagochtend vrijblijvend een kijkje te
komen nemen.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Bezoek aan Heerlen en Wijnandsrade
Verslag
Ons uitstapje naar Limburg is inmiddels
achter de rug. In het Thermenmuseum in
Heerlen ontving men ons op 8 oktober
allerhartelijkst, met koffie en Limburgse
koeken. Eerst kregen we een film te zien
en daarna een rondgang door het museum. Het gebouw was een overkapping
van de fundamenten van een Romeins
badhuis. Via een hoge loopbrug kreeg je
een indruk van hoe het er vroeger uitzag. Pas na de oorlog is het (opnieuw)
blootgelegd, toen er weer fondsen beschikbaar kwamen en werd het overkapt, waarbij ook andere ruimtes, zoals
kantoren, ontvangst- en tentoonstellingsruimtes inbegrepen zijn. Veel van
wat er in Limburg in de loop der jaren
aan Romeinse voorwerpen is gevonden,
is er tentoongesteld of in depot. We kregen er een heel plezierige rondleiding en
uitleg bij. Voor de lunch reden we naar
restaurant Van der Valk, even buiten de
stad. Het buffet was zeer uitgebreid en
smakelijk, ieder genoot er zichtbaar van.
Kasteelboerderij Wijnandsrade lag maar
enkele kilometers verder, gebouwd in
carrévorm. De meeste ruimte werd door
andere bedrijven gebruikt, maar er was
een wijnmakerij in, een winkeltje en een
restaurant. Ook namen we een kijkje in
LEDENVOORDEEL
op vertoon van uw PVGE pasje
krijgt u bij ORIENTAL DYNASTY
Wok & specialiteiten restaurant
Molenstraat 23, 5581 JT Waalre
van dinsdag t/m donderdag 10%
korting op de hele rekening en
van vrijdag t/m zondag een
korting van 2€ p.p.
november 2014

het oudste gedeelte, dat sober was
ingericht. Een deel ervan werd zelfs
bewoond. In de tuin was een “motte”,
waarop in vroeger tijd vermoedelijk een
wachttoren was. Het proces van wijn
bereiden werd ons door patron Gijs uit
de doeken gedaan, ook hoe hij 10 jaar
geleden in het vak terecht was gekomen;
hij vertelde alles op een humoristische
manier. Intussen had ieder al een glaasje
witte wijn om te proeven en konden we
de wijntanks en de voorraad flessen met
hun jaargangen bekijken. Later in het
restaurantgedeelte proefden we nog witte en rode wijn en er werden Limburgse
hapjes bij geserveerd. Ook daar een
gastvrije ontvangst. De
stemming was geanimeerd.
Al met al een gezellige afsluiting van een dag met
een afwisselend
programma. Voor de
organisatoren alle lof voor
hun inspanningen.

MK
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“LIEVER THUIS!”
De “Liever thuis beurs” wordt ook dit
jaar weer gehouden in het Beursgebouw
te Eindhoven en wel van donderdag 27
tot en met zaterdag 29 november (zie
ook “De Schouw”, of kijk op
www.lieverthuisbeurs.info, dan wel
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onze eigen website: www.pvgeaalstwaalre-valkenswaard.nl.
Leden van onze afdeling kunnen een
gratis toegangsbewijs krijgen.
Bel hiervoor naar Hans de Pooter
 040 2218298.

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
We komen nog eens terug op de Rabobank Clubkas Campagne, waaraan in
onze Nieuwsbrief van april jl. uitvoerig
aandacht is geschonken. Deze actie van
Rabobank De Kempen is een vorm van
sponsoring van clubs en verenigingen;
ook onze afdeling profiteert daarvan. De
mate waarin, hangt af van de steun van
onze leden. Iedereen die lid is van de
Rabobank kan – zodra de actie van start
gaat – in totaal vijf stemmen uitbrengen
op zijn/haar favoriete clubs of
verenigingen. Over de stemprocedure
zult u door ons of door de Rabobank te
zijner tijd verder geïnformeerd worden.
Vooralsnog is het belangrijk dat zoveel
mogelijk PVGE-leden zich als lid aanmelden bij de Rabobank. De enige
voorwaarde die de Rabobank hieraan
stelt is, dat u minimaal één dienst
afneemt (dat kan een rekening c.q.
spaarrekening zijn). Het lidmaatschap is
gratis. Aanmelden kan in persoon bij de
balie van een van de Rabobankkantoren
of via internet:
www.rabobank.nl/particulieren klantenservice - overig – lid worden.
Let op: Rekeninghouders zijn niet
automatisch lid!

Leden van de Rabobank hebben
inspraak op de gang van zaken, kunnen
profiteren of deelnemen van/aan de
ledenactiviteiten en ontvangen 4 x per
jaar het magazine “Dichterbij”.
Het bestuur van de PVGE stelt het zeer
op prijs als zoveel mogelijk leden deze
stap zetten, zodat het de clubactiviteiten
kan blijven ondersteunen. Het lidmaatschap van de Rabobank brengt voor u
geen verdere consequenties met zich
mee.

IN MEMORIAM ROB ROMIJN
Op 23 oktober hebben wij tijdens een dienst in Kapel Eikenburg afscheid genomen
van onze oud-voorzitter Rob Romijn. Hij was van 2002 tot 2008 een joviale en stimulerende voorzitter, die de touwtjes goed in handen hield, daarnaast zijn medebestuurders de ruimte gaf, maar zelf ook genoot van het verenigingsleven. Onder
zijn voorzitterschap is de vereniging uitgegroeid tot de huidige omvang en met
een breed scala aan activiteiten. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles, wat hij
voor de vereniging heeft betekend. Wij wensen zijn vrouw Diana en hun
(klein)kinderen veel sterkte toe de komende tijd. De tekst van de kaart luidde:
”We weten dat het goed is zo”.
november 2014
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Activiteitenkalender
ma 10 nov

Wandelen

Hanevoet en Dommeldal, vertrek Stationskoffiehuis

wo 12 nov

Middaguitstapjes Bezoek koperslagersatelier in Retie(B)

di 18 nov

K&C

Bezoek aan het Zwanenbroedershuis en
het Museumkwartier in ‘s-Hertogenbosch

do 20 nov

Reizen

Terug- en vooruitblikmiddag 2014/2015

do 27 nov

Trefpunt

Lezing “Het stroomgebied van de Dommel”

di 9 dec

Wandelen

Wandelpark en visvijvers, IVN, afsluiting,

za 13 dec

Dagreizen

Bezoek De Hoge Veluwe, Jachthuis Sint Hubertus
en Kerstmarkt

di 21 jan

Middaguitstapjes Bezoek aan Steendrukmuseum V’waard

di 24 mrt

K&C

Antwerpen, opera Don Giovanni

We l k o m n i e u w e l e d e n
Mevr. W.J.C. Aerts- de Vries
Mevr. M.J. de Bus – van Soest
Mevr. L. van Dam
Dhr. P.N. Dohmen
Mevr. M.T.G. Dokter – Appelman
Mevr. A.M. van Dijk – van den Hoogen
Mevr. J.J.M. Eggenhuisen – Vosters
Mevr. R. van Gansewinkel
Mevr. H.M.H.M. Hutjens – Valkenburg
Dhr. F.L. Janssens
Mevr. M.J.C.T. Janssens – van Hulst
Mevr. C.G. de Jongh
Mevr. A.P. van der Linden – Gerlings
Dhr. A.J. Peters
Dhr. A.E.M. School
Dhr. F.P.A. Segers
Mevr. B.A.L. Segers – Wils
Dhr. A.C. Vervloet
Mevr. M.C. Vleeschouwers
Mevr. M.J.C. Wadman – van Huut
Mevr. C. Westerhof – Geist
Mevr. H.A.C. Wijnands
november 2014
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Zomertennis 2014
Op woensdag 24 september hebben wij de zomertennis afgesloten. Wij
hebben veel kunnen spelen, want wij zijn maar weinig gehinderd door slecht
weer. Tussendoor is er fijn voor koffie gezorgd, wat de gezelligheid rond het
tennissen verhoogt. Volgend jaar staan er weer 14 leden op de lijst.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Tineke de Pooter, tenniscoach

november 2014
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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

november 2014
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