
Vereniging voor senioren

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Nieuwsbrief

Januari 2015

Januar i  2015 www.aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

http://www.pvge-valkenswaard-waalre.nl/




Veranderingen in 2015 en verder?
“Waar gaan we in het Nieuwe 
Jaar naar toe?” vroeg lang gele
den Wim Kan zich al af bij zijn 
Oudejaarsconference. Eerlijk ge
zegd weet ik het voor 2015 niet. 
De gezapigheid van eertijds is 

omgeslagen in een turbulent gebeuren. De 
ene verandering is nog niet doorgevoerd of 
de volgende dient zich al weer aan. Tijd om 
te wennen heb je bijna niet. Wat ik wel 
weet, is dat we in januari een vernieuwde 
website hebben en dat in februari mijn der
de bestuurstermijn afloopt en daarmee mijn 
voorzitterschap. Het is altijd moeilijk om te 
stoppen met iets, wat je met heel veel ple
zier hebt gedaan. Daarom moet je ook wat 
zaken achter de hand hebben om heel lang
zaam af te bouwen. Als lid van de Evene
mentencommissie blijf ik betrokken bij het 
organiseren van leuke en voor u als leden 
aantrekkelijke bijeenkomsten. Ook op ande
re gebieden blijf ik als vrijwilliger binnen 
de afdeling actief. Het wordt dus eind fe
bruari wel een afscheid, maar geen vaarwel. 
Daarmee zijn we aangeland bij het punt van 
de continuïteit van vereniging. We hebben 
een bestuursvacature die ingevuld moet 
worden en als vereniging zijn wij daarin 
niet de enige. Eenzelfde probleem speelt 
ook in andere PVGE-afdelingen en recent 
zelfs in het Verenigingsbestuur. In de 
huidige samenleving is het vinden van be

stuurders voor 
sommige vereni
gingen een groot 
probleem gewor
den, want men wil 
wel lid zijn, maar 
geen zitting ne
men in het be
stuur, terwijl het 
in feite heel dank
baar werk is. 
Soms zie je dan 
dat de laatste 
voorzitter jaar na 
jaar na jaar aan
blijft, maar dat is 
geen gezonde si
tuatie. Het zal niet 
de eerste keer zijn, 
dat een vereniging 
uiteenvalt omdat 
de vacatures in het 
bestuur niet inge
vuld worden. Het 
is goed als er na een aantal jaren weer 
nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën 
het voortouw nemen en zeker bij een 
vereniging als de onze met ruim 1200 leden 
moet dat mogelijk zijn! Al 30 jaar lang zijn 
wij een zeer actieve en zelfstandige afde
lingsvereniging geweest; dat moet toch nog 
minstens 20 jaar door kunnen gaan? Dan 
kunnen we immers ons 50-jarig jubileum 
nog vieren! Bedenk, dat de oplossing voor 
dit probleem bij u als lid ligt. Het centrale 
communicatiemedium van onze afdeling is 
naast de Nieuwsbrief onze afdelingswebsite
www.aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl 
met daarop de meest actuele informatie. 
Daarnaast kunt u nog altijd met uw vragen 
terecht bij één van de bestuursleden, ook 
om u aan te melden als aspirant-bestuurslid.
Ik wens u allen een goed en voorspoedig 
2015 toe. Hans de Pooter
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Het PVGE-bestuur 

en de Redactie 

wensen alle leden 

een voorspoedig 

2015 met veel PVGE



VIERDAAGSE REIS NAAR FRIESLAND 
Dinsdag 22 t/m 25 september
Friesland heeft van oorsprong een uitge
sproken agrarisch karakter. De provincie 
staat vooral bekend vanwege de veeteelt en 
de daarmee verbonden zuivelindustrie. 
Maar ook toeristisch gezien is de provincie 
erg in trek. Het vaderland, in het Fries “It 
Heitelân”, is voor Friezen een veel ge
bruikte term om de provincie Friesland aan 
te duiden. Natuurlijk kent u de bekende 
Friese Elfsteden, die ieder over een rijke 
historie beschikken. Maar ook de minder 
bekende steden en de talloze gezellige 
kleine dorpjes zijn zeker de moeite waard 
om te bezoeken. Dit zullen we ervaren als 
we met onze eigen touringcar een gedeelte 
van de Elfstedentocht rijden. De ultieme 
manier om de mooiste plekjes van 
Friesland te leren kennen is per boot. 
Daarom mag een boottocht niet ontbreken 
in ons programma.
Hotel Holland Inn Wolvega
Het gastvrije hotel Holland Inn Wolvega 
ligt in het hart van de Lindevallei, een geva
rieerd gebied langs het riviertje de Linde. 
Het is een belangrijk broedgebied voor vo
gels. Een schitterend gebied voor natuur
liefhebbers met veel afwisseling. Het hotel 
dat ooit dienst deed als serviceflat, is nu een 
bijzonder hotel. Hierdoor zijn de kamers 
ruim van opzet met een gescheiden slaap- 
en zitkamer en heeft u volop ruimte en 
comfort. Alle kamers zijn van alle gemak
ken voorzien. Het hotel heeft een recep
tie/lounge, een lift, een overdekt terras en 
een brasserie met biljart. In het gezellige 
restaurant met uitzicht op de Lindevallei, 
genieten we ‘s morgens van een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ‘s avonds van een uitste
kend 3-gangendiner. Door de bijzondere 
ligging van het hotel, aan de rand van Wol
vega, is het een uitstekende thuisbasis voor 
onze daguitstapjes. Wolvega heeft zijn 

naam te danken aan de wolven die er in de 
Gouden Eeuw rondzwierven en ‘ga’ is een 
oud woord voor streek of landschap, het 
geheel staat dan voor streek van wolven. 
Vertrekdatum: dinsdag 22 september 
Reissom: vanaf € 331,00, toeslag eenper

soonskamer: € 30,00
Bij de reissom is inbegrepen:

de reis per luxe touringcar voorzien van 
bar, modern geluidssysteem met 
DVD, panoramacamera, toilet, en 
airco

de verzorging op basis van halfpension, 
uitstekend ontbijtbuffet en een drie
gangen diner

alle kamers met bad/douche, wc, tv en 
telefoon

gratis Wi-Fi 
de excursies (inclusief de genoemde 

entrees)
kopje koffie/thee met gebak op de 

heenreis
entree Wouda-gemaal
gids tijdens de Elfstedentocht met onze 

eigen touringcar
entree Schaatsmuseum 
2 uur durende boottocht 
entree Jopie Huisman Museum
rondleiding Bataviawerf
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten 
de diensten van uw ervaren 

chauffeur/reisleider, inclusief de 
fooi.        

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

niet genoemde entrees                     
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Reisorganisatie: EMA-REIZEN V'waard
N.B. Wacht met betalen op de factuur
Aanmelden en info: uiterlijk 1 maart bij: 
Riet Boonstra  040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-

valkenswaard.nl

Reisprogramma: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Vertrek uit Aalst/Waalre/Valkens
waard met onderweg een kopje koffie/thee 
met gebak en een ruime stop in Urk. We 
reizen rechtstreeks naar ons koffieadres 
voor een lekker kopje koffie/thee met ge
bak. Vervolgens rijden we door naar Urk 
waar we een ruime stop maken. Urk, een 
pittoresk dorp met een unieke cultuur waar 
het trots op is. De schilderachtige huisjes 
liggen dicht tegen elkaar aan langs hellende 
straatjes. Een Urker woont niet in Urk maar 
op Urk. Na de stop gaan we verder naar 
Lemmer waar we het Woudagemaal 
bezoeken. Dit gemaal waar u een unieke 
belevenis ervaart van stoom, architectuur en 
water. Het gemaal is vernoemd naar ir. Dirk 
Frederik Wouda. Al sinds 1920 levert het 
gemaal een belangrijke bijdrage om te 
voorkomen dat het Friese land overstroomt 
bij hevige regenval. Het is nog steeds het 
grootst werkende stoomgemaal ter wereld 
en wordt gezien als een hoogtepunt van de 
Nederlandse waterbouwkun
de. Vervolgens gaan we 
verder naar ons hotel in 
Wolvega.
Dag 2: Vandaag rijden we 
o.l.v. een gids een gedeelte 
van de Friese Elfstedentocht 
per touringcar. Al heel lang 
geldt het als een bijzonder 
sportieve prestatie om op 
één dag schaatsend elf 
Friese steden aan te doen, 
maar dan moet de winter 
wel zorgen voor veel en dik 
ijs. Met onze touringcar 
starten we in Leeuwarden en 

in Hindeloopen brengen we een bezoek aan 
het Schaatsmuseum. Onze gids vertelt 
honderduit over de tocht der tochten. Na 
deze mooie route rijden we weer terug naar 
ons hotel in Wolvega.
Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar Sneek. 
Hier ligt het schip klaar voor een prachtige 
2 uur durende rondvaart over het Sneeker
meer en aangrenzende wateren. Het Snee
kermeer is vooral bekend van de Sneek
week. Dit zeilevenement vindt jaarlijks in 
augustus plaats en is het grootste zeilevene
ment in zijn soort in Europa. Daarnaast 
vindt er op het Sneekermeer jaarlijks de 
finale plaats van het SKS skûtsjesilen. We 
varen van Sneek uit over de Houkesloot 
richting het Sneekermeer. Na de boottocht 
heeft u nog even vrije tijd, zodat u op eigen 
gelegenheid kunt rondwandelen of een 
terrasje pikken in het centrum van Sneek. In 
de middag brengen we een bezoek aan het 
Jopie Huisman Museum in Workum. 
Dag 4: Na het ontbijt nemen we afscheid 
van Hotel Holland Inn. We rijden over de 
Afsluitdijk richting Enkhuizen. De Afsluit
dijk is een belangrijke waterkering en ver
keersweg in Nederland en is een onderdeel 
van de Zuiderzeewerken. Deze lange water
kering van 32 km sluit het IJsselmeer af van 
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de Waddenzee. De ver
keersweg verbind Noord- 
Holland met Friesland. We 
maken een stop bij infor
matiecentrum “Op de 
Dijk” waar u op eigen 
gelegenheid alle informa
tie kan krijgen over de 
Afsluitdijk. Na deze boei
ende stop vervolgen we 
onze weg naar Enkhuizen. 
Het door grachten door
sneden stadje Enkhuizen 
ligt voor een groot deel 
binnen de goed intact ge
bleven 16e eeuwse omwal
ling. Onze reis gaat verder 
over de Houtribdijk. De 
dijk (eigenlijk een dam) 
werd aangelegd tussen 1963 en 1976, en 
scheidt het IJsselmeer af van het Marker
meer, dat ook wel het zuidelijke IJsselmeer 
wordt genoemd. Aansluitend rijden we naar 
de Bataviawerf voor een bezoek aan de 
reconstructie van het VOC-schip de Bata
via. Het schip vertrok op 29 oktober 1628 
voor zijn eerste reis naar Batavia op Java. 
Nog voordat het schip zijn bestemming 

bereikte is het voor de Australische kust op 
een rif vergaan. Tijdens de rondleiding 
krijgt u het interessante verhaal over dit 
prachtige schip te horen. We besluiten de 
reis met een heerlijk afscheidsdiner, waarna 
u weer wordt teruggebracht naar uw opstap
plaats. Zie de website (rechtsonder op 
deze pagina) voor een uitgebreide 
beschrijving van het reisprogramma.
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ITALIË - PREMENO - PIEMONTE EN DE BERGEN
aan het LAGO MAGGIORE

Zondag 14 t/m 21 juni
Premeno, ook wel het balkon aan het Lago 
Maggiore genoemd, ligt op een hoogte van 
850 meter. Premeno is een luchtkuuroord  
met een fantastisch uitzicht op het Lago 
Maggiore, de Borromeïsche Eilanden en de  
toppen van de Monte Rosa. De plaats is 
verder bekend om zijn historische kern van 
oude huizen met natuurstenen daken en de 
fascinerende villa’s met parkachtige tuinen.  
Voor de wandelaar vindt men hier een keur 
aan wandelwegen door bosgebieden en 
langs de historische villa’s.

Piemonte betekent letterlijk aan de voet 
van de bergen. In het noorden grenst 
Piemonte aan Zwitserland, in het westen 
aan Frankrijk, in het zuiden aan de 
Italiaanse regio Ligurië, in het zuidoosten 
aan Emilia-Romagna en in het oosten aan 
Lombardije. Piemonte is één van de rijkste 
gebieden van Italië. Een aantal van de 
belangrijkste Italiaanse ondernemingen 
zijn er gevestigd, zoals autofabrikant Fiat, 
levensmiddelenfabrikant Ferrero en het 
elektronicabedrijf Olivetti. Naast deze 

moderne industrie is ook de plaatselijke 
landbouw van grote betekenis. Op 
toeristisch vlak is er het nodige te vinden 
zoals in het noorden het Lago Maggiore, 
een meer in het grensgebied van Italië en 
Zwitserland. Het meer is 60 km lang, tot 10 
km breed en maximaal 372 meter diep. Het 
noordelijke deel ligt in de Alpen, het 
zuidelijke deel in het heuvelland dat de 
overgang vormt tussen de Alpen en de 
Povlakte. Piemonte is rijk aan kunst- en 
cultuurschatten. Natuurlijk maken we een 

aantal mooie uitstappen 
naar o.a. Milaan en een 
tocht met de Centovalli-
baan.
Hotel Vittoria +   
U logeert in een uitstekend 
3-sterren+ hotel, gelegen in 
het kleine centrum van Pre
meno. Alle kamers zijn van 
alle gemakken voorzien en 
verder is er een lift, een ge
zellige bar en een lounge. In 
het sfeervol ingerichte res
taurant kunt u ’s morgens 
genieten van een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ’s avonds een 
uitstekend 3-gangen keuze

diner.
Vertrekdatum: zondag 14 juni
Reissom: vanaf € 797,00 p.p. Het hotel 
heeft een aantal 1-persoonskamers met 
1 bed, zonder toeslag en een aantal 
2-persoonskamers met toeslag: € 84,00.
N.B. Wacht met betalen op de factuur
Bij de reissom is inbegrepen:

de reis per luxe touringcar voorzien van 
bar, modern geluidssysteem met 
DVD, panoramacamera, toilet, en 
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airco
de verzorging op basis van halfpension, 

uitstekend ontbijtbuffet en 3-gangen 
keuzediner, 1x candlelight diner 
met  drankje 

alle kamers met bad/douche,  toilet,  
telefoon, tv en airco 

de excursies (inclusief alle genoemde 
entrees)

begeleiding door onze hotelier Claudio 
of reisleidster vanaf dag 2 t/m 7

muziekavond met livemuziek
treinrit Centovalli-baan en boottocht 

over het Lago Maggiore
overtocht met taxiboten naar de 

Borromeïsche eilanden
bezoek Borromeïsche eilanden met 

entree twee kastelen en tuinen
ritje met boemeltrein en boottocht 

Ortasee
entree Dom en Scala in Milaan
boottocht Comomeer
diapresentatie met kleine verrassing
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten 
de diensten van uw ervaren 

chauffeur/reisleider, inclusief de 
fooi

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

niet genoemde entrees
Reisorganisatie: EMA-REIZEN V'waard
N.B. Wacht met betalen op de factuur
Aanmelden en info: uiterlijk 1 maart bij: 
Riet Boonstra  040 2213758 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-

valkenswaard.nl

Reisprogramma: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Vertrek uit 
Aalst/Waalre/Valkenswaard. We reizen via 
de Duitse en Zwitserse autobanen naar 

Italië. Omstreeks 20.00 uur komen we aan 
bij Hotel Vittoria in Premeno.
Dag 2: Elke dag maken we onder leiding 
van onze hotelier Claudio of een reisleidster 
een leuke en interessante excursie. Vandaag 
bezoeken we het Lago Maggiore met de 
drie Borromeïsche eilanden. We rijden naar 
Pallanza, waar aan de steiger de privé-
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P V G E – V A C A T U R E  i n 
SeniorenBelang Valkenswaard

Voor de lokale belangenbehartiging in 
Valkenswaard werkt onze PVGE-afdeling 
samen met de andere ouderenbonden in 
de Stichting Seniorenbelang Valkens
waard (SBV). Uitgangspunt voor het SBV 
is, weten wat er leeft bij vij ft igplussers in 
de gemeente en hun belangen beharti 
gen. Het SBV brengt gevraagd en onge
vraagd advies uit aan de gemeente Val
kenswaard en houdt daardoor een vinger 
aan de pols. Als PVGE-afdeling hebben 
wij twee vertegenwoordigers in het SBV. 
Bart Broekhuijse en Jacques Hersbach. 
Bart stopt met zijn werkzaamheden voor 
het SBV waardoor er een vacature ont 
staat. Het bestuur van de PVGE hecht 
groot belang aan een goede vertegen
woordiging in het SBV. Daarom doen wij 
een dringende oproep aan één van onze 
leden, woonachtig in de gemeente Val 
kenswaard, om onze tweede vertegen
woordiger te worden in het SBV.
Voor meer informatie zie de website van 
het SBV www.seniorenvalkenswaard.nl of 
neem contact op met:
Jacques Hersbach,  040 2075727



motorboten klaar liggen voor een bezoek 
aan het eiland Isola Madre met het paleis 
Borromeo. Vervolgens bezoeken we het 
eiland Isola Bella. Het derde eiland dat we 
bezoeken is Isola dei Pescatori.
 Dag 3: Na het ontbijt rijden we via Locar
no  en de Monte-Ceneri Pass naar Lugano. 
Vervolgens gaan we via Campione d’Italia 
en Melide naar Como aan het gelijknamige 
meer. We nemen de boot naar Cernobbio, 
waar u langs de kust één der beroemdste 
grand hotels voor koningshuizen en grote 
prominenten, het Villa d’Este ziet. Daarna 
bezichtigen we de Duomo di Como, de 3e 
grootste Dom van Italië. 
Dag 4: Vandaag bezoeken we het wereldbe
roemde Milaan. Hier bezoeken we het 
Scala, het beroemde Milaanse theater met 
bijbehorend museum. Vervolgens bezoeken 
we de Duomo, één van de grootste kathe
dralen ter wereld. ’s Middags rijden we naar 
Stresa, de wereldberoemde congresstad.
Dag 5: Deze dag staat een tocht met de 
Centovalli-baan op het programma. Deze 
trein, ook wel de Palmen Express genoemd, 

rijdt vanaf Domodossola door de mooiste 
dalen aan de zuidzijde van de Alpen naar 
het Zwitserse Locarno. Locarno ligt op een 
hoogte van 196 meter nabij de monding van 
de Maggia in het Lago Maggiore. Met de 
Lago Maggiore Express varen we over het 
meer terug naar Intra waar we weer worden 
opgehaald door onze touringcar. 
Dag 6: ’s Morgens brengen we een bezoek 
aan de Ortasee, de residentie van kunst
schilders en poëten. Hier maken we aller
eerst een korte rit met de boemeltrein. 
Daarna gaan we per boot naar het eiland 
San Giulio met een basiliek uit de 4e eeuw. 
Na de vrije lunch verkennen we onder 
begeleiding onze vakantieplaats Premeno. 
We wandelen naar het uitzichtpunt San Sal
vatore waar u kunt genieten van een pano
ramisch uitzicht op het Lago Maggiore en 
de Monte Rosa. 
Dag 7: ’s Morgens bent u vrij of u neemt 
deel aan een tweede verkenningswandeling 
door Premeno. We bekijken het oude 
gedeelte, eens een Romeinse nederzetting 
die in de 17e eeuw is uitgebreid door enkele 

Spaanse families. Deze 
nederzetting bestaat voor 
70% uit natuurstenen 
bouwwerken. ’s Middags 
bezoeken we Intra en de 
internationale markt van 
Intra.
Dag 8: Na het ontbijt 
nemen we afscheid van 
directie en personeel van 
hotel Vittoria en keren we 
huiswaarts. We besluiten de 
reis met een heerlijk 
afscheidsdiner, waarna u 
weer wordt teruggebracht 
naar uw opstapplaats.
Zie de website (rechtsonder 
op deze pagina) voor een 
uitgebreide beschrijving van 
het reisprogramma.
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TREFPUNT – Kennismaking nieuwe 
leden – iedereen welkom!

Donderdag 5 februari

Elk jaar krijgen de leden die in het afgelopen jaar l id 
geworden zijn van onze afdeling de kans om kennis te 
maken met de activiteiten van onze vereniging in een 
speciale Trefpunt-bijeenkomst. Dit  jaar zal deze bijeen
komst plaatsvinden op donderdag 5 februari van 
14.00 – 16.30 uur  in het Agnus Dei gebouw, Koningin 
Julianalaan 12 te Waalre. Dit al les onder het genot van 
een hapje en een drankje van onze voortreffelijke 
Trefpunt-commissie.
De nieuwe leden ontvangen een persoonlijke uitnodi
ging. De overige leden zijn eveneens welkom. Daar 
naast is het voor de nieuwe leden leuk om kennis te 
maken met het bestuur, de coaches van onze activi tei
ten en andere leden. Deze bijeenkomst is ook uitermate 
geschikt om gegadigden kennis te laten maken met 
onze vereniging. Dus als u een kennis, vriend/vriendin, 
famil iel id of buurvrouw/-man heeft die geïnteresseerd 
is: neem hem of haar mee!



Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 25 februari 2015 aanvang 13.15 uur in Ontmoetingscentrum De 
Belleman, Bruninckxdal 2, 5551EV Valkenswaard (Dommelen).

Vanaf 12.45 uur: registratie deelnemers (aanmelden vooraf is niet nodig), ont
vangst met koffie en iets lekkers. Na de pauze (rond 14.30 uur) volgt een optreden, 
waarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

AGENDA

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen (werkplan).
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 februari 2014.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2014.
5. Financiën

5.1 Financieel jaarverslag.
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2015.
5.5 Contributie 2015 – financiën hoofdvereniging.

6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1 Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VR-vergaderingen in 

2014 
6.2 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad, (her)verkiezing van de 

afgevaardigden. Het bestuur vraagt kandidaten zich te melden1.
6.3 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale 'derden-organen'. Er is een 

vacature bij Stichting SeniorenBelang Valkenswaard. Kandidaten kunnen 
zich melden bij het bestuur.

7. Activiteiten zonder clubverband.
7.1 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2014 en programma 2015.
7.2 Commissie Reizen: jaarverslag 2014 en programma 2015.
7.3 Jaarverslagen 2014 overige activiteiten:
7.3.1 Trefpunt
7.3.2 Aandacht zieken en eenzamen
7.3.3 Belastingservice, HUBA

8. Activiteiten in clubverband.
8.1 Jaarverslag 2014.
8.2 Presentatie van het activiteitenplan 2015.

9. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Hans de Pooter, voorzitter, en Riet Boonstra. 

1 Kandidaten voor de Verenigingsraad (punt 6.2) dienen uiterlijk 11 februari 2015 bij het secretariaat 
aangemeld te zijn. Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voordragen. De 
voordracht dient, voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden en een schriftelijke en 
ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de 
ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd kan 
ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.
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Hans de Pooter heeft drie termijnen in het bestuur gezeten en is daardoor niet 
herkiesbaar. Riet Boonstra is herkiesbaar, maar heeft te kennen gegeven haar 
termijn dan met één jaar te willen verlengen. Bart Broekhuijse treedt af als 
bestuurslid. Het bestuur stelt voor om aspirant-bestuurslid Eric Ideler te 
benoemen tot bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur 
melden.

10. Mededelingen van de Hoofdvereniging.
11. Rondvraag

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

12. Sluiting van de vergadering.

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering

OPTREDEN VAN TONEELGROEP “NOOIT 
VERSLETEN”

met de klucht
“VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN”

“Nooit Versleten” vierde in 2013 haar 40-jarig jubileum, is destijds opgericht door 
Ans Smets en telt thans 16 leden. Gemiddelde leeftijd: bijna 75 jr. en loopt 
daarmee aardig “in de pas” met onze afdeling, waarvan meerdere leden/spelers lid 
zijn.
Ze treden regelmatig op in onze regio met succesvolle optredens in o.a. De 
Belleman in Dommelen, Het Klooster en “'t Hazzo” in Waalre.
De naam van de toneelvereniging spreekt onze PVGE-leden zeker aan: wij hebben 
wel eens een pijntje maar wij voelen ons “nooit versleten”!  

De weduwe Borgers is na een kort ziekbed overleden. Na de begrafenis 
verschijnt de notaris om het testament uit de doeken te doen en dat leidt tot 
enige consternatie… Mevrouw Borgers blijkt jarenlang een geheim met zich 
mee te hebben gedragen, dat eerst nu aan het licht komt. 

Regisseur: Sem van den Borne
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M I D D A G U I T S T A P J E
w o e n s d a g  1 8  m a a r t

Ons tweede middaguitstapje dit jaar is 
op woensdag 18 maart. We gaan sa
men naar het domein Oogenlust, Hees 
4 te Eersel (5521 NV). U wordt daar 
om 13.30u welkom geheten. Naast een 
rondleiding (ook achter de schermen) 
met presentatie krijgt u een demon
stratie bloemschikken. Uiteraard zal er 
ook een kopje koffie of thee met iets 
lekkers voor u klaarstaan. De kosten 
voor dit uitje bedragen € 12,- p.p.
Let op: er zijn maar 20 plaatsen 
beschikbaar, dus meldt u snel aan!

Oogenlust schrijft over zichzelf:
‘Sfeer creëren, dat is wat we doen.  
Met de natuur als uitgangspunt stre
ven we altijd naar prikkelende combi
naties en verrassende keuzes. Emoties  
vertalen we in sfeervolle creaties:  
creaties die uw zintuigen prikkelen. Zo 

geven we vanuit ons bloemenambacht 
invulling aan bijzondere momenten, 
evenementen en interieurs. Wij denken en 
spreken in geuren, kleuren en vormen. Van
uit onze passie en creativiteit geven we 
vorm aan uw wensen. We geven kleur aan 
overgetelijke momenten. Dat is waar 
Oogenlust voor staat: onderscheidend zijn 
in originaliteit en kwaliteit.’

Aanmelden en informatie:
Will Balemans, ( 040 2213382
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl, graag vóór 8 maart.
Kosten: € 12,- over te maken op rek.nr. 
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE   
afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
Oogenlust. Uw inschrijving is pas com
pleet als dit bedrag is voldaan.
Als u geen vervoer hebt, kunt u dat bij de 
aanmelding aangeven. Dit regelen we dan 
voor u.
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 KRONIEK ☆ ☆
Deze Nieuwsbrief glijdt bij u in de bus als 
het jaar 2015 reeds een aardig eind op 
streek is. Hoewel “Driekoningen” (6 janu
ari) het moment is waarop nieuwjaarswen
sen worden beëindigd, wil ik u allen toch 
nog een mooi en voorspoedig 2015 toewen
sen. 2014 was een jaar met nogal wat hoog
te-, maar tevens dieptepunten. Voor wat be
treft de hoogtepunten doel ik o.m. op de 
prestaties van Nederlandse sporters, maar – 
waar het de PVGE betreft – ook het 30-jarig 
jubileum van onze afdeling. Daaraan wordt 
ook in deze Nieuwsbrief aandacht geschon
ken. Ongetwijfeld waren dat er in uw eigen 
omgeving méér. Dieptepunten? Daar 
springt er één uit: MH17; ’n nadere toelich
ting is volstrekt overbodig. De impact daar
van is welhaast onvoorstelbaar. Ja: natuur
lijk was er meer. In de context van deze ru

briek wil ik alleen maar zeggen: kijk achter 
en om u heen.
Donderdag 30 oktober
Valkenswaard/Dommelen, De Belleman.
Ook dit jaar vindt hier de jaarlijkse 
coachesvergadering plaats. Frans Meeuw
sen –  coördinator van de afdelingsactivitei
ten in clubverband – opent om 10 uur de 
vergadering met een woord van welkom. 
Nagenoeg alle coaches zijn aanwezig, als
ook het vrijwel volledige afdelingsbestuur. 
Hij geeft het woord aan afdelingsvoorzitter 
Hans de Pooter, die de recentelijk overleden 
voormalig voorzitter Rob Romijn (2002 – 
2008) gedenkt met een passend in memo
riam; staande wordt een minuut stilte in 
acht genomen. Alvorens de agenda af te 
werken krijgt webbeheerder Ben Huijbers 
alle gelegenheid een uitvoerige toelichting 
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PC ondersteuning

Computerproblemen? De PVGE kan helpen!
De computer (PC) is niet meer weg te denken in deze tijd. Toch hebben 
veel senioren last van kleine problemen en dat kan een hoop narigheid 
opleveren. Speciaal voor deze groep PVGE-leden is er een aantal PVGE-
vrijwill igers die hulp kunnen bieden.
PC-inloop
Elke dinsdagmiddag is er een PC-inloop in Het Klooster in Waalre van 14.00 
tot 15.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties). Voor vragen over 
uw computer (ook laptop) waar de computer niet voor opengemaakt hoeft 
te worden bent u van harte welkom. Om lang wachten te voorkomen vragen 
wij u een afspraak te maken. Wij vragen een kleine vergoeding van € 2,-.
Bezoek aan huis
Voor leden die niet naar de PC-inloop kunnen komen is het mogelijk om een 
bezoek aan huis aan te vragen. Ook hiervoor vragen wij een kleine 
vergoeding van €2,-.
Vragen?
Heeft u over de PC-inloop of het bezoek aan huis nog vragen of wilt u een 
afspraak maken bel dan gerust met Gerard Stekhuizen ( 040 2017071.
Computercursussen
Er worden regelmatig computercursussen gegeven in Het Klooster op 
dinsdagmiddag. Voor het actuele cursusprogramma of voor verdere 
informatie neem contact op met Gerard van Bakel ( 040 2216882.



te verschaffen met betrekking tot de op 
handen zijnde, ingrijpende wijzigingen van 
de website die hem en dhr. Will Balemans 
(die Ben sinds kort assisteert) nogal wat 
extra werk, om niet te zeggen: hoofdbre
kens bezorgen. Leden die de site regelmatig 
bezoeken zullen de veranderingen beslist 
opvallen. Overigens: de site wordt allengs 
van méér belang voor alle leden; het is het 
meest actuele communicatiemiddel waar
over de afdeling beschikt! Immers: de 
Nieuwsbrief verschijnt vijf maal per jaar en 
kan derhalve nooit up-to-date zijn. Vervol
gens wordt door de coaches verslag gedaan 
van de activiteiten die in 2014 hebben 
plaatsgevonden en wat zij voor 2015 in de 
planning hebben. De weerslag daarvan 
volgt in de bijlagen van de agenda van de 
algemene ledenvergadering in februari (zie 
elders in deze nieuwsbrief). Mocht u over
wegen aan een activiteit mee te gaan doen, 
raadpleeg dan de rubriek “Vaste Activitei
ten” (achterin deze nieuwsbrief) en meldt u 
aan! Er is nog volop ruimte  o.a. bij: biljar
ten, tennissen, nordic walking, jeu de 
boules en bridge. U heeft een suggestie 
voor een andere/nieuwe activiteit? Aarzel 
niet dat kenbaar te maken bij het bestuur! 
Er wordt op gewezen dat de coaches 
assistentie behoeven. Dat is noodzakelijk 
voor de continuïteit en “nieuw bloed” kan 
óók verfrissend werken! Dus: bij deze een 
oproep om zich daartoe op te geven. Dat 
geldt trouwens ook voor het afdelingsbe
stuur, dat dringend aanvulling behoeft, on
der meer i.v.m. statutair noodzakelijke be
stuurswisselingen en vertegenwoordigingen 
bijvoorbeeld in het SBV.
Woensdag 5 november – Waalre, Het 
Klooster. De toegangsdeuren van Het 
Klooster zijn nauwelijks ontsloten of de 
leden beginnen binnen te druppelen. Ze 
melden zich bij de gastvrouwen, die aan de 
hand van de lijst met de namen van degenen 
die zich hebben aangemeld registreren wie 
binnenkomen, nemen enkele consumptie

muntjes in ontvangst en bemachtigen ver
volgens ’n kop koffie/thee met koekje. Te
gen tweeën betreden de heren Ederveen en 
Kortmann (voor wie het niet weet: de bur
gemeesters van de gemeenten waarin onze 
afdeling actief is) het gebouw en volgt een 
kort ceremonieel: het omhangen van de 
ambtsketens, ten teken dat zij “in functie” 
zijn en worden. Vervolgens de grote zaal 
binnengeleid, waar meer dan 200 PVGE-
leden plaats hebben genomen. De feeste
lijke najaarsbijeenkomst, die in het teken 
staat van het 30-jarig afdelingsjubileum, 
kan beginnen. Na ’n kort welkomstwoord 
door de voorzitter nemen beide heren plaats 
achter het spreekgestoelte (dat veel weg 
heeft van een ton…; zie de foto) en steken 
van wal. Hun openingstoespraak is verras
send en krijgt de vorm van een dialoog tus
sen hen beiden. Of is het meer een “Duet 
voor twee burgemeesters”? Gememoreerd 
wordt dat aan een dertigjarig jubileum 
doorgaans geen of weinig aandacht wordt 
geschonken. Dat is eigenlijk voorbehouden 
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in geval van een 25 of 50 jarig bestaan. 
Echter: onze PVGE-afdeling vormt een 
uitzondering. Dus tóch een welgemeende 
felicitatie! Weliswaar is sprake van humo
ristische kwinkslagen over en weer (tot 
grote hilariteit van hun publiek), maar 
inmiddels komen toch items als: participa
tie, belangenbehartiging en de plaats die de 
PVGE maatschappelijk gezien inneemt aan 
de orde, evenals de plaats en de invloed van 
de huidige communicatiemiddelen. Bij het 
einde van hun optreden worden beide 
burgervaders beloond met een klaterend 
applaus. Afscheid nemen zij nog niet: sa
men met alle andere aanwezigen kijken en 
luisteren ze naar het begin van het muzikale 
gedeelte, dat verzorgd wordt door het bar
bershopkwartet “Good Vibrations”, dat op 
ludieke wijze een aantal veelal bekende  
songs ten gehore brengt. Het kwartet heeft 
een aantal onverwachte visuele verrassin
gen in petto… (zie ook de Nieuwsbrief 
van september 2014). Pas dan nemen de 
heren Ederveen en Kortmann afscheid 
van deze jubileumbijeenkomst. In de 
pauze worden de benen gestrekt en de 
dorst gelest; worden de onderlinge con
tacten nieuw leven ingeblazen of besten
digd, waarna het tweede – muzikale – 
gedeelte een aanvang neemt. Het gezel
schap “Trio Particolare”, bestaande uit 
Frans van Tuijl (pianist), Annelieke Bou
wers (sopraan) en Peter Lusse (bas/bari
ton) voeren de enthousiaste zaal met een 
aanstekelijk optreden mee door diverse 
opera’s en (ook hedendaagse) musicals. 
Denk aan o.m. Die Zauberflöte, Le Noz
ze di Figaro, Don Giovanni, West Side 
Story, Chicago, Joe. Hierbij ontpopt 
Peter Lusse zich als ’n vrijwel onnavolg
bare conferencier: hij praat de diverse 
onderdelen “aan elkaar” door te vertellen 
wat er te gebeuren staat, hoe dat vorm 
wordt gegeven en wat de diverse libretto
schrijvers en componisten beoogd heb
ben. Kortom: een mooi populair klassiek 

programma, dat een ovationeel applaus 
oogst. Gedurende de hierop volgende pauze 
(die voor velen zeer welkom is) worden de 
consumptiemuntjes opgemaakt en wordt de 
grote zaal in gereedheid gebracht voor het 
afsluitende buffet (verzorgd door Chef G-J 
Catering), dat niets te wensen overlaat. Be
halve wellicht, dat het nogal wat tijd in be
slag neemt vooraleer eenieder er daadwer
kelijk van kan gaan genieten. De voorzitter 
neemt uiteindelijk genoegen met wat nog 
resteert en de klok heeft zeven uur geslagen 
wanneer de zaal ontruimd kan gaan worden.
De Evenementencommissie verdient een 
grote pluim voor dit grandioze najaars- / 
jubileumfeest.
Donderdag 20 november – Aalst, De 
Pracht. Rond twee uur zijn zo’n 70 perso
nen bijeen voor de “Terugkom- en Vooruit
blikmiddag”, die wordt georganiseerd door 
de Reiscommissie van onze afdeling. Ze 
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worden onthaald op ’n kop koffie – met 
koekje. Riet Boonstra heet allen welkom en 
vertelt hoe het programma voor vanmiddag 
eruitziet. Zijzelf gaat het hebben over de 
meerdaagse reizen; Will Balemans behan
delt de middaguitstapjes; Maria Van Hauwe 
houdt zich bezig met de dagtochten en 
Truus van de Vorstenbosch “doet” de ove
rige mogelijkheden. Elders in deze Nieuws
brief leest u wat Riet vertelt en laat zien 
over de reizen naar Italië en Friesland. 
Voorts komen de “anti-lopendag”, het be
zoek aan De Rooi Pannen, de Verwendag en 
de “lopendag” aan de orde. Voor de liefheb
bers heeft Will ’n aardig presentje van De 
Rooi Pannen; een leuke geste. Hans de 
Pooter verzorgt het audiovisuele gedeelte 
en zowel de dia’s (geplande reis naar Italië; 
Piemonte / Lago Maggiore) als de film van 
dhr. Jan Gaiser over de tiendaagse reis naar 
Kroatië, Istrië (Lovran) zijn zeer de moeite 
waard; ook voor degenen die niet mee zijn 
geweest. ’t Is duidelijk: de bezoekers zijn 

enthousiast over deze informatieve, 
onderhoudende middag.
Donderdag 27 november – Waalre, 
“Agnus Dei”. Wederom een overweldigend 
te noemen opkomst: plm. 90 leden blijken 
interesse te hebben in het onderwerp: “Het 
stroomgebied van de Dommel”. Tineke de 
Pooter houdt dat nauwkeurig bij – ook in 
verband met het financiële deel. Jawel: de 
entreeprijs bedraagt € 2.50 (wat eigenlijk 
niets voorstelt als je bedenkt, wat je er 
allemaal voor terugkrijgt!). Na binnenkomst 
bemachtig je een kop koffie (of thee, fris of 
iets spirituelers) en iets lekkers in de vorm 
van een koekje of bonbon. Zodra iedereen 
wordt uitgenodigd in de zaal blijkt dat die te 
weinig plaats biedt: enkelen komen zelfs de 
drempel niet over… (overigens zijn dat 
bestuursleden en die moeten er ook maar 
iets voor over hebben – ook al dienen ook 
zij bij binnenkomst de toegangsprijs te 
voldoen). Na een korte inleiding door Hans 
de Pooter over het gebruik van de website, 

gaan de heren Jan Vlemmix en Piet 
van de Heuvel over tot hun lezing 
en beeldpresentatie. Wie wist 
tevoren dat de Dommel zó veel 
interessante aspecten te bieden 
heeft? De rivier (of is ‘t: het 
riviertje) is van groot belang 
geweest voor de ontwikkeling van 
steden als Eindhoven en ’s 
Hertogenbosch, voor het ontstaan 
en de groei van veelsoortige 
bedrijven en daarmee voor de 
werkgelegenheid en – niet in het 
minst – de landschappelijke 
vorming. Al met al ’n leerzame 
middag, waar velen nog wel aan 
zullen terugdenken. Kijk ook nog 
eens de Nieuwsbrief van september 
jl., pag. 10 & 11.
Na afloop blijven de meeste gasten 
napraten (daar is het Trefpunt ook 
voor bedoeld), onder het genot van 
een drankje en de lekkere snacks 
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n
Mevr. J.L.A.M. Bergman Waalre
Mevr. A. den Boer-Leechburch Auwers Waalre
Mevr. V. Broniecki Waalre
Dhr. J.J. de Bruyne Eindhoven
Mevr. M.J. de Bruyne-Wennink Eindhoven
Dhr. P.C. Kreijger Waalre
Mevr. C.P. Lambregts Eindhoven
Dhr. A.M. van der Looij Valkenswaard
Mevr. E.P.H. van der Looij-van Leeuwen Valkenswaard
Mevr. H.C. v.d. Meer Eindhoven
Mevr. M.T. Moerman-Visser Valkenswaard
Mevr. W. Ouweneel-Coppens Eindhoven
Dhr. M.C. Sanders Best
Mevr. D. Sanders-Muselaers Best
Dhr. J. van der Ster Eindhoven
Dhr. Tak Valkenswaard
Mevr. M.F.P. Tak-Hendriks Valkenswaard
Dhr. F.J.M.C. Toolenaar Waalre
Dhr. J.F.W. Vosters Valkenswaard
Mevr. D.M. Vosters-Wouters Valkenswaard
Mevr. A. Zwagers Waalre



waar Diny voor gezorgd heeft en die door 
haar en haar medewerksters worden 
geserveerd. 
Dinsdag 9 december – Valkenswaard, 
IVN-gebouw. Afsluiting van het wandelsei
zoen. Plm. 45 leden van de wandelclub 
worden door Wim en Ger via een korte 
tocht door het wandelpark naar de visvij
vers gevoerd. Het weer werkt mee: het is 
weliswaar behoorlijk koud, maar er is geen 
sprake van regen of sneeuw. Bij terugkomst 
in het IVN-gebouw staat de koffie klaar en 
is er voor allen ’n lekkere vlaaipunt, al dan 

niet voorzien van een dot slagroom. De eer
dergenoemde coaches nemen het afgelopen 
seizoen onder de loep en belichten het wan
delprogramma voor 2015, dat er weer heel 
leuk uitziet. Daarna wordt beiden de hun 
toebedachte attenties overhandigd en be
danken de leden hen met een luid applaus. 
Natuurlijk wordt nog even met elkaar van 
gedachten gewisseld (dat is ook een van de 
fijne, niet onbelangrijke onderdelen van een 
bijeenkomst zoals deze). Om 12 uur loopt 
het IVN-gebouw leeg…

Jacques Hersbach

Bezoek aan het NatLab en Plaza Futura
donderdag 26 februari

Op donderdag 26 februari zijn wij te gast in 
het prachtig verbouwde Eindhovense 
NatLab. Het NatLab is een waardevol in
dustrieel erfgoed, een gemeentelijk monu
ment met sfeer, allure en met een rijke his
torie als voormalig Natuurkundig Laborato
rium. Het is nu een unieke culturele instel
ling met o.a. 5 filmzalen, een theaterzaal, 
twee expositiezalen, een filmstudio en een 
laboratorium voor kunst, media en 
wetenschap. Het NatLab behoort bij Strijp 
S. Adres: Kastanjelaan 500 , Eindhoven.
We worden daar om 10.30 uur verwacht. 
De dag ziet er ongeveer als volgt uit:
10.30-11.15 uur: verwelkoming met kopje 

koffie of thee met een kleine 
lekkernij.

11.15-12.15 uur: rondleiding door het 
gebouw.

12.30-13.30 uur: lunch.
Omstreeks 13.30 uur worden we verrast 
met een film uit het weekprogramma 
van Plaza Futura. Wat we gepresenteerd 
krijgen is nu nog niet bekend. Wel is 
zeker dat we kunnen rekenen op een 
kwaliteitsfilm, die onze kijk op de 
wereld vergroot.

Kosten: € 27,50.
Aanmelden en info:
Truus van de Vorstenbosch.
 040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl 
Aanmelden kan tot 15 februari.
Uw inschrijving is compleet als u zich heeft 
aangemeld en het bedrag van €27,50 heeft 
overgemaakt op rek. nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE afd. 
Aalst-Waalre-Valkenswaard onder 
vermelding van ”NatLab”.
Parkeerinfo: Naast het NatLab is een groot 
parkeerterrein aanwezig (met slagboom). 
Binnen kunt u bij de balie voor € 2,00 een 
uitrijkaart kopen. Als u geen vervoer hebt, 
kunt u dat bij de aanmelding aangeven. Dit 
regelen we dan voor u.
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MUSEUMBEZOEK ‘s-Hertogenbosch
Verslag

Het uitstapje naar ’s-Hertogenbosch op 
dinsdag 18 november 2014 was georgani
seerd door de Commissie Kunst & Cultuur 
van afdeling Aalst-Waalre en V'waard. De 
bus van Van Gompel was voor de helft 
gevuld met leden uit Valkenswaard en de 
andere helft met leden uit Aalst/Waalre.
Chauffeur Cor reed ons veilig en vlug naar 
onze bestemming en na een paar minuutjes 
lopen kwamen we in het Grand Café Silva 
Ducis vlakbij de kathedraal. Daar stonden 
de Bossche Bollen al klaar. Er werd 
gesmuld en na een paar kopjes koffie wan
delden we naar het vlakbij gelegen Zwa
nenbroedershuis in de Hinthamerstraat. De 
gidsen stonden klaar voor de rondleiding 
door dit prachtige gebouw (rijksmonument) 
en museum. Ik zal niet beschrijven wat er 
allemaal te zien is, maar wel dat het alle
maal erg de moeite waard is. De nogal eru
diete en elitaire broederschap bestaat al 
vanaf 1318, is nog steeds actief, komt gere
geld in dit huis bijeen en doet veel aan de 
eenheid van geloof. Vroeger uitsluitend RK 
thans oecumenisch. 36 Broeders, fiftyfifty 
verdeeld in RK en Gereformeerd met een 
(ik denk gekozen) voorzitter die bij hen de 
titel ‘proost’ heeft. Veel prominente voor
aanstaande families waren hier lid van door 
de eeuwen heen (bijna 700 jaar). Zeer aan
bevelenswaardig om er eens op bezoek te 
gaan. Ook individueel kunt u er naar toe; de 
openingstijden kunt u vinden op de website 
(even googelen naar Zwanenbroedershuis 
en u wordt volledig op de hoogte gebracht).
Terug naar het Grand Café voor een goed
verzorgde lunch en daarna in een paar 
minuutjes lopen naar het Noordbrabants 
Museum, na de verbouwing één geworden 
met het Stedelijk Museum. Ook daar ston
den de gidsen klaar, die ons in 4 groepen 
door de zalen loodsten en onderweg uitleg 

gaven. Regelmatig is daar ook een speci
fieke expositie maar wij richtten ons op de 
vaste exposities. Bijzonder gecharmeerd 
was ik van de speels geschilderde jonge 
katjes van Henriëtte Ronner-Knip en de 
glaswerken van Pieke Bergmans. Ook heel 
bijzonder waren de met houten platen opge
bouwde ruimtes in het Stedelijk (men 
noemde het daar de Grand Canyon). Alle
maal buitengewoon interessant en aan te 
raden om ook daar eens individueel naar toe 
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te gaan en het in uw eigen tempo in u op te 
nemen. Voor de derde maal terug naar het 
Grand Café voor een hapje en een drankje.

Rest mij nog de organistoren van deze trip 
van harte te bedanken voor hun uitmunten
de initiatief. 

Henk Hilverda



Aangifte inkomstenbelasting 
2014 tussen 1 maart en 1 mei
Dat is anders dan in 2014: er kan geen 
aangifte meer worden gedaan in januari of 
februari en daarom krijgt u een maand extra 
de tijd om aangifte te doen, tot 1 mei (dat 
was vorig jaar 1 april).

Hulp nodig bij de belastingaangifte? 
De PVGE staat voor u klaar!

Ook dit jaar zijn twee belastinginvullers 
actief voor de PVGE afdeling  Aalst-Waalre 
en Valkenswaard: Lou Doorakkers en Gerrit 
van der Leest. De Belastingservice is een 
samenwerking tussen de Ouderenbonden en 
de Belastingdienst. De belastinginvullers 
volgen een opleiding bij de Belastingdienst 
en werken met een speciale versie van het 
aangifteprogramma.
Deze hulp is bedoeld voor personen die 
voldoen aan de volgende voorwaarden:

lid van een Ouderenbond zoals de 
PVGE

vanaf  65 jaar met een AOW en een 
klein aanvullend pensioen 

totaal inkomen maximaal  €35.000 voor 
alleenstaanden en €50.000 voor 
gehuwden/samenwonenden 

eenvoudige aangiften (geen inkomsten 
uit box 2 zakelijke belangen). 

Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd 
van € 10,-.
Leden met hogere inkomens kunnen  
terecht bij professionele belastinginvullers.
Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en 
over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij 
ons terecht. Als u gebruik wilt maken van 
de Belastingservice kunt u contact opnemen 
met: Gerrit van der Leest,  040 2230540, 

of  gvdleest@gmail.com, coördinator 
Belastingservice PVGE afdeling Aalst-
Waalre en Valkenswaard.
Omdat er pas vanaf 1 maart aangifte gedaan 
kan worden, wordt er vanaf medio februari 
met u een afspraak gemaakt voor het invul
len in maart of april. De leden die vorig jaar 
gebruik hebben gemaakt van de Belasting
service ontvangen in januari van de Belas
tingdienst een brief met de machtigingscode 
in een witte enveloppe. Bewaar deze brief 
goed omdat de aangifte alleen met de 
machtigingscode kan plaatsvinden.

U wordt verzocht de volgende documenten 
beschikbaar te hebben (voor zover van 
toepassing):

Brief Belastingdienst met machtigings
code

Jaaropgaven SVB (AOW), 
Pensioenfondsen en lijfrenteverze
keraars over 2014

WOZ-beschikking (peildatum 01-01-
2013) en jaaropgave hypotheek
verstrekker 2014

Jaaropgaven 2014 van banken spaarre
keningen of afschriften met saldi 
per 01-01-2014 

Rekeningen van buitengewone uitgaven 
in verband met ziekte in 2014

Bewijsstukken van giften gedaan in 
2014

kopie aangifte inkomstenbelasting 2013 
en voorlopige aanslagen inkom
stenbelasting 2014 

dieetverklaring arts
beschikkingen huur- en zorgtoeslag 

2014 en 2015

   L E U K E R  K A N  O O K  D E     
 P V G E  H E T  N I E T  M A K E N !  
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T R E F P U N T  A D  W a a l r e
donderdag 5 maart
Op deze eerste Trefpuntmiddag 
in dit nieuwe jaar zal Mari de  
Bijl boswachter bij ”Het Bra
bants Landschap” een presen
tatie verzorgen over de natuur 
om ons heen. Bij lezers van het  
Eindhovens Dagblad is deze  
naam wel bekend, in de Zater
dageditie vind je vaak een arti
kel van hem. Hij neemt ons 
mee op zijn wandelingen door  
de nabijgelegen natuur. Op de 
bijgaande foto ziet u een van 
de dieren die hij ontdekte in  
hun dassenburcht. Mensen die  
van de natuur houden gaan een 
interessante middag beleven met Mari.
De middag start om 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30. De toegangsprijs 
bedraagt slechts € 2,50, aanmelden vooraf 
is niet nodig.
De locatie van het AD gebouw is in de 
Kon.Julianalaan 12  te Waalre. Komende 
van Valkenswaard over de Eindhovenseweg 
bij het eerste verkeerslicht in Aalst linksaf; 
na enkele honderden meters is het gebouw 
rechts van u.
Met het openbaar 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 
5 maart is op do.16 april met als onderwerp 
Interessante excursies. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. 
Laat u verwennen door onze Gastvrouwen 
met een hapje en een drankje zonder verde
re kosten. Kom ook naar deze interessante 
middag, de organisatie van het Trefpunt AD 
Waalre verwelkomt u graag op deze eerste 
trefpunt middag van het nieuwe jaar. 
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl
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Activiteitenkalender  2015        
  Do. 5 febr. Trefpunt Kennismaking nieuwe leden, AD-gebouw
  Wo. 25 febr. Evenementen A LV , De Belleman, Dommelen
  Do. 26 febr. Daguitstapje Bezoek Strijp Nat.Lab. en Plaza Futura, 10.30 uur
  Do.  5 mrt. Trefpunt Lezing Mari de Bijl over het Brabants landschap
  Do. 12 mrt Fietsen 10.30 uur Bijeenkomst in kantine VV V’waard
  Ma. 16 mrt. Wandelen Sonse Hei, vertrek Stationskoffiehuis, 09.00 uur
  Wo. 18 mrt. Middaguitstapje Bezoek aan Domein Oogenlust in Eersel 13.30 uur
  Di. 24 maart. K&C Opera “ Don Giovanni”, Antwerpen
  Do. 9 april Fietsen 1e  tocht, vertrek SKH 11.00 uur
  Di. 14 april Wandelen Leudal, vertrek vanaf IVN V’waard 09.00 uur
  April K&C Bezoek aan Hasselt
  Do. 16 april Trefpunt Interessante excursies
  Ma. 11 mei Wandelen Loondermolenpad Waalre, vertrek SKH 
  Wo. 20 mei Reizen Tocht door de Ooijpolder en rit in een Solartrein
  Do. 21 mei Fietsen 2e  tocht, vertrek Graver 11.00 uur
  Mei/juni K&C Bezoek aan Den Haag
  Do. 11 juni Fietsen 3e tocht, afsluiten met etentje, SKH 11.00 uur
14 t/m 21 juni Reizen 8-daagse reis Premeno, Piemonte, Lago Maggiore
  Di. 16 juni Wandelen Meinweg, Vlodrop, dagtocht, vertrek IVN 09.00 uur
  Wo.  1 juli Verwendag Bezoek aan Doesburg, de IJsselhoeve en wijngaard
  Vr    3 juli Verwendag Bezoek aan Doesburg, de IJsselhoeve en wijngaard
  Do.  9 juli Fietsen 4e tocht, vertrek Graver 11.00 uur
  Ma. 13 juli Wandelen Sahara, Lommel, vertrek IVN  09.00 uur
  Do. 23 juli Fietsen 5e tocht, vertrek SKH 11.00 uur
  Do. 13 aug. Fietsen 6e tocht, vertrek Graver 11.00 uur
  Di. 18 aug. Wandelen Kampina, vertrek SKH  09.00 uur
  Di. 18 aug. Anti-lopendag Bezoek aan haven van Zeebrugge en een boottocht
  Do. 20 aug. Anti-lopendag Bezoek aan haven van Zeebrugge en een boottocht
  Do. 27 aug. Fietsen 7e tocht, vertrek SKH 11.00 uur
  Ma. 7 sept. Wandelen Swalmbruch,Swalmen,dagtocht,vertrek IVN 09.00 u.
  Do. 10 sept. Fietsen 8e tocht, vertrek Graver 11.00 uur
  Do. 17 sept. Trefpunt Onderwerp nog niet bekend.
22 t/m 25 sept Reizen o.a. bezoek aan Urk,Woudagemaal,Sneek,Wolvega
  Sept. K&C Van Gogh jaar in Kröller-Muller en ????
  Do. 8 okt. Fietsen 9e tocht, vertrek SKH 11.00 uur en afsluiting seizoen
  Di. 13 okt. Wandelen Haanwijk, Bossche Broek, vertrek SKH  09.00 uur
  Do. 22 okt. Trefpunt Onderwerp nog niet bekend
  Okt. K&C Bezoek Rotterdam
  Ma. 9 nov. Wandelen Spinsterberg, vertrek IVN  09.00 uur
  Di.15 dec. Wandelen Wandelpark en visvijvers,afsluiting,vertrek IVN  09.00 u.
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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 Aalst
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

PC ondersteuning

Plaats: PC-inloop in Het Klooster in Waalre (behalve schoolvakanties) op 
afspraak. 

Tijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.
Bezoek aan huis op afspraak
Informatie en afspraken: Gerard Stekhuizen ( 040 2017071
 gafstekhuizen@onsbrabantnet.nl
Volker Broniecki ( 040 2230323
 volker.broniecki@xs4all.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
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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