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E p i l o o g  –  P r o l o o g
Waarmee te beginnen? Mij lijkt het juist te 
beginnen met  - wat ik zou willen noemen -: 
de epiloog van onze voormalige voorzitter 
Hans de Pooter:

Epiloog: Wat doe je na de ALV?
Die vraag werd mij herhaaldelijk  
gesteld na afloop van een 
gezellig en gemoedelijk verlopen 
ALV. Dat werd natuurlijk mede 
ingegeven door het feit, dat de 
bestuurstafel in een huiskamer 

was geplaatst. Die sfeer van huiselijkheid 
binnen de PVGE spreekt mij erg aan en dat 
is mede de reden om door te blijven gaan 
met wat tijdens mijn voorzitterschap “ne
ventaken” waren. Een omgeving waarin je 
je thuis voelt, wil je zo lang mogelijk blij
ven koesteren. Dus maakt u zich geen zor
gen, het  veronderstelde zwarte gat na 
beëindiging van deze activiteit is nog niet 
aanwezig! Dan rest mij nog om iedereen te 
bedanken, die de afgelopen jaren bijgedra
gen heeft aan mijn functioneren binnen het 
bestuur (en daar buiten), ik zal mij ook als 
lid van verdienste nog op diverse fronten 
verdienstelijk blijven maken voor onze 
PVGE-afdeling. Tot ziens,

Hans de Pooter

Reeds uit zijn inleidende betoog 
in de nieuwsbrief van januari jl. 
mocht worden afgeleid dat Hans 
weliswaar afscheid ging nemen 
in zijn functie van voorzitter van 
“onze” PVGE, maar dat hij zijn talenten 
graag binnen diverse andere vrijwilligers
functies van de afdeling ter beschikking wil 
blijven stellen. Dat geldt trouwens ook voor 
zijn vrouw Tineke, die zich niet alleen 
bezighoudt met tennissen, maar ons tevens 
behulpzaam is bij allerhande evenementen. 
Bart heeft zijn functies als bestuurder (hij 
was jarenlang secretaris en vertegenwoor

digde ons als vice-voorzitter 
bij de SBV) en als lid van 
de commissie Kunst & Cul
tuur gemeend te moeten 
neerleggen. Onze afdeling mag zich 
gelukkig prijzen dat zijn vrouw Bep haar 
werkzaamheden in het kader van uiteen
lopende bestuurlijke aangelegenheden wil 
voortzetten. Onze erkentelijkheid hebben 
we tot uitdrukking gebracht tijdens de 
laatste ALV, door Bart en Hans voor te 
dragen als Lid van Verdienste van onze 
vereniging. De vergadering heeft daarmee 
ingestemd. (secretaris Gerrit van der Leest 
heeft achterhaald dat het laatste lid dat deze 
eer is toegekend, de heer Ben Huijbers - 
onze webmaster – is geweest).

Proloog:  Voorzitter ad interim
Tja: “Voorzitter ad interim” houdt in: tus
sentijds of waarnemend voorzitter. Ik heb 
mij beschikbaar gesteld voor een termijn 
van maximaal één i.p.v. 3 jaar. Omdat naar 
mijn mening een bestuurslid de statutaire 
termijn van 9 jaar moet kunnen volbrengen. 
Wat ik op mijn leeftijd niet zie zitten. Lang 
heeft het bestuur gezocht naar een PVGE-
lid dat bereid is lid te worden van het afde
lingsbestuur en vervolgens bereid en ge
schikt is de functie van voorzitter op zich te 
nemen. Dat is niet gelukt, zij het dat we 
iemand bereid hebben gevonden daarover  
serieus na te denken. Méér kunnen we daar
over thans niets meedelen. Hierbij komt, dat 
Riet Boonstra er nog wel een jaar mee door 
wil gaan, maar dan moet ook zij worden 
vervangen. Ook Gerrit van der Leest zal 
zijn functie als secretaris niet voortzetten, 
maar hopelijk is het bestuur in staat hem uit 
eigen gelederen te vervangen.
Gesteund door een voortreffelijk bestuur, en 
de hulp van vele leden van de PVGE, heb ik 
mij bereid verklaard deze functie op mij te 
nemen. In het vertrouwen ons “pvge-schip” 
drijvende en op koers te houden.

Jacques Hersbach
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Op woensdag 22 april gaan we voor 
een heerlijke 3-gangenlunch weer 
naar het restaurant van Scholenge
meenschap De Rooi Pannen.
Om 11.30 uur worden we verwacht in de 
lobby van het hotel. Daar krijgen we een 
feestelijk drankje aangeboden.Omstreeks 
12.00 uur gaan we aan tafel om te genieten 
van een uitgebreide lunch, klaargemaakt en 
opgediend door de leerlingen van deze 
prachtige onderwijsinstelling. De lunch 
duurt tot 13.30 uur. We kunnen daarna nog 
terecht in de onderwijswinkel, waar u 
eventueel iets lekkers uit de schoolkeuken 
of –bakkerij kunt kopen.
Adres: Scholengemeenschap De Rooi 
Pannen, Kaakstraat 1 Eindhoven.
Kosten: € 11,00. De drankjes tijdens de 

lunch zijn voor eigen rekening.
Aanmelden en informatie:
 040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl 
Aanmelden kan tot 8 april.
Uw inschrijving is compleet als u zich heeft 
aangemeld en het bedrag van € 11,00 heeft 
overgemaakt op rek.nr. 
NL62 RABO 01557060 55 t.n.v. PVGE afd. 
Aalst-Waalre-Valkenswaard onder vermel
ding van “De Rooi Pannen”. Als u geen 
vervoer heeft, kunt u dat bij de aanmelding 
aangeven. Dit regelen we dan voor u.
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L u n c h e n  b i j :
Woensdag 22 april



MIDDAGUITSTAPJE 
ZIJDESCHILDEREN EN 
VILTEN
Het volgende middaguitstapje brengt 
ons naar een van onze eigen PVGE-
leden. Aan de Eekhoornlaan 3 te 
Waalre heeft mevrouw Nore Steve
link haar atelier zijdeschilderen en 
vilten. Zij wil ons graag tijdens een 
demonstratie over haar werk/hobby/ 
ambacht vertellen. Voor deze gele
genheid maakt Nore in haar huis
kamer een tentoonstelling met eigen 
werk. We hebben twee middagen 
gereserveerd, omdat er maximaal 
tien personen in haar atelier plaats 
kunnen nemen. Ze wil u ontvangen 
op woensdagmiddag 15 april of 
donderdagmiddag 16 april om 
13.30 uur. Nore zal ons tevens 
trakteren op een kop koffie/thee met 
iets lekkers.

Aanmelden en informatie: 
Will Balemans, ( 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl, graag vóór 8 april. Geef 
hierbij aan welke dag voor u het beste 
uitkomt.
Let op: Houdt u er rekening mee dat we een 
trap op moeten om in het atelier te komen.
Kosten: € 7,- overmaken op rek.nr. NL62 
RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE afd. Aalst-
Waalre-Valkenswaard o.v.v. Zijdeschilderen. 
Uw inschrijving is pas compleet als dit 
bedrag is voldaan. Na 8 april neemt Riet 
Boonstra (( 2213758) de leiding van dit 
uitstapje over.
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Met K & C naar Hasselt en de Abdij van Herkenrode
dinsdag 14 april 2015
Allereerst brengen we een bezoek aan de 
Abdij van Herkenrode, waar een kopje kof
fie met wat lekkers op ons wacht. Na de 
koffie gaan we een bezoek brengen aan de 
tentoonstelling Herkenrode (Belevingscen
trum). Deze tentoonstelling vertelt het ver
haal van de abdij; een chronologisch par
cours door de bloeiende geschiedenis van 
600 jaar vrouwen op Herkenrode. De Abdij 
van Herkenrode kent een rijke geschiedenis 
die begint in 1179 in het centrum van het 
graafschap Loon. In 1217 wordt Herken
rode de eerste vrouwenabdij van de cister
cïenzerorde in de Nederlanden. De adellijke 
dames die de abdij eeuwenlang besturen, 
drukken hun stempel  op de regio. De abdij 
groeit uit tot een druk bezocht bedevaarts
oord. Tot de Franse Revolutie kent de abdij 
afwisselend periodes van gewelddadig ver
val en enorme bloei. In 1796 moeten de 
zusters noodgedwongen vertrekken. Na 
1820 verdwijnen door brand en afbraak ook 
de abdijkerk, de kloostergang en een groot 
deel van de oorspronkelijke kloostergebou
wen. De nog bestaande hoevegebouwen 

van de abdij en de zowat 100 hectare na
tuurgebied rond de kloostergebouwen wor
den nu met respect voor het verleden geres
taureerd en herbestemd.
Na dit bezoek gaan we met de bus naar de 
stad Hasselt, waar we gelegenheid hebben 
om te lunchen. Deze lunch is voor eigen 
rekening. Na de lunch maken we een wan
deling met de stadsgidsen, duur ca. 1,5 uur.  
We stoppen bij het Refugehuis van Herken
rode. Hier konden de dames en  zusters een 
veilig onderdak vinden in tijden van nood 
of oorlogsdreiging. Vervolgens gaan we 
naar de Sint-Quintinuskathedraal met de 
unieke schedelrelieken en de Virga-Jesse
basiliek met heel wat kunstschatten afkom
stig ook uit Herkenrode. Tenslotte bezoeken 
we kort het stadsmuseum ‘Het Stadsmus’. 
Hier zien we o.a. de monstrans van Herken
rode, daterend uit 1286 en daarmee de oudst 
gekende monstrans ter wereld. Aan het ein
de sluiten we de dag af met een Herkenrode 
abdijbiertje in het Tuincafé van ‘Het Stads
mus’.
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Programma:
08.45 uur: Vertrek Mariakerk 

Valkenswaard
09.00 uur: Vertrek ‘'t Stationskoffiehuis’ 

Waalre
10.00 - 10.30 uur: Koffie/thee met 

Hasseltse speculoos of chocolade
broodje in de paardenstallen van Abdij 
Herkenrode in Hasselt

10.30 - 12.00 uur: Tentoonstelling 
Herkenrode (Belevingscentrum)

12.00 uur: Vertrek naar het stadscentrum 
van Hasselt voor een lunch

12.30 uur: Lunch op eigen gelegenheid
14.30 - 16.00 uur: Stadswandeling  onder 

leiding van een gids langs de schatten 
van Herkenrode

16.00 - 16.30 uur: Bezoek aan museum 
‘Het Stadsmus’

16.30 - 17.00 uur Een Herkenrode abdij
biertje in de Tuinkamer van het 
museum

We verwachten ± 18.00 uur weer terug te 
zijn bij ons opstapadres.

Kosten: € 32,50 p.p.  Genoemde prijs is 
inclusief bus, bezoek Abdij Herkenrode, 
museum ‘Het Stadsmus’, stadswandeling 
onder leiding van gidsen en attentie voor de 
chauffeur.
Aanmelden zo spoedig mogelijk via:

 k-en-c@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl

 040 2010980 of 040 2214119
Betaling van de reissom op rek.nr:   
NL70 RABO 0118820788  t.n.v. PVGE afd. 
AWV K&C, onder vermelding van “Hasselt”.
Attentie: Men dient een ID-bewijs bij zich 
te hebben b.v. paspoort.
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 KRONIEK ☆ ☆

De kopij voor de 1e editie van de Nieuws
brief in 2015 is nog maar nét de deur uit, 
wanneer alweer ’n begin wordt gemaakt 
voor de volgende (deze dus). Copywriters 
kennen feitelijk nooit een pauze… Wereld
wijd wordt aandacht geschonken aan het 
brute, gewetenloze geweld in de tweede 
week van januari in Parijs. Wat staat ons dit 
jaar nog meer te wachten?!
Donderdag 8 januari – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. Onze vrijwilligers worden tel
kenjare door het bestuur uitgenodigd voor 
een nieuwjaarsborrel. Niet alleen omdat de 
jaarwisseling daarvoor de aanleiding is, 
maar veeleer als waardering voor het vele 
werk dat zij – geheel belangeloos – het hele 
jaar door verzetten ten behoeve van u allen. 
Zonder hen kan onze afdeling niet blijven 
voortbestaan! Het bestuur (…en u!) mag 
zich verheugen op de inzet van meer dan 80 
(jawel!) vrijwilligers. Overigens: ook de 
bestuursleden behoren tot deze club…

Voorzitter Hans de Pooter neemt om kwart 
over drie (de mensen blijven binnendruppe
len) de micro ter hand om een welkomst
woord uit te spreken. Hij doet dit voor de 
laatste keer vanwege het feit dat aan zijn 
termijnen als bestuurslid in februari een 
einde komt. Daar zich nog niemand heeft 
gemeld als nieuw bestuurslid (mogelijk 
voorzitter), doet Hans een beroep op alle 
aanwezigen hiernaar uit te zien. Niemand is 
verrast als Hans (tot leering ende vermaeck) 
een muzikale quiz aankondigt. Eenieder 
dient de titel te noteren van hetgeen ten ge
hore wordt gebracht. Dat zijn 25 songs en 
écht moeilijk lijkt het niet. Maar pas op!!! 
Er zijn nogal wat valkuilen (hetgeen je van 
Hans kan verwachten). Gedurende het luis
teren en invullen (er wordt heel wat ge
spiekt!) en net als bij binnenkomst staat 
voor iedereen koffie, thee, frisdrank, ‘n sap
je danwel iets spiritueels ter beschikking. 
Na de quiz kan men kiezen uit de vele 

snacks/hapjes die Diny heeft weten 
te bereiden. Het bestuur mag alles 
dan wel georganiseerd hebben; de 
uitvoering wordt verzorgd door het 
onvolprezen Trefpuntteam! Dat deze 
middag ook gelegenheid biedt om de 
wederzijdse contacten te verstevi
gen, moge duidelijk zijn en daarvan 
wordt dan ook ruimschoots gebruik 
gemaakt. Overigens: Winnares van 
de quiz is mevr. Van der Leest en zij 
neemt dus de prijs – ’n fles wijn – 
mee naar huis. Inmiddels is het vijf 
uur; de ontruiming kan plaats vin
den: een woord van waardering voor 
hen die de helpende hand uitsteken 
is zeker op zijn plaats!
Donderdag 5 februari – Waalre, 
gebouw Agnus Dei. 33 Nieuwe 
leden zijn ingegaan op de invitatie 
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van het bestuur om naar deze kennisma
kingsmiddag te komen. Daarnaast zijn 27 
vrijwilligers (coaches en bestuursleden) 
aanwezig. Rond 14.30 u. opent voorzitter 
Hans de Pooter de bijeenkomst en geeft een 
presentatie d.m.v. het inmiddels bij velen 
bekende PR-filmpje, waarin de meeste acti
viteiten van onze afdeling aan bod komen. 
Uiteraard worden de bestuursleden voorge
steld aan de nieuwkomers. Voorts geeft hij 
aan hoe men op onze website kan komen en 
dat dit medium de meest aangewezen mo
gelijkheid biedt om de actuele stand van 
zaken binnen onze vereniging aan de weet 
te komen. Daarna wordt iedereen uitgeno
digd om in de aanliggende zaal kennis te 
nemen van onze activiteiten en zich daar
voor op te geven. Geconstateerd kan wor
den, dat hierop wordt ingehaakt. Helaas 
leidt de oproep voor een bestuursfunctie 
(nog) niet tot het zozeer gewenste resultaat, 
maar wie weet… Ook vandaag heeft Diny 
weer allerhande zelfbereide lekkernijen “in 
de aanbieding” en wordt voor koffie, thee, 
diverse wijnen, sapjes en bier gezorgd. 
Waarvoor dank! Dat geldt trouwens ook 
voor de coaches, alsmede voor iedereen die 
de helpende hand heeft uitgestoken bij het 
in orde brengen van de beschikbare ruimte 
en het opruimen daarvan.
Maandag 16 februari – “Striepersgat”, De 
Hofnar. Wederom een carnavalsmiddag 
voor 50-plussers (’n “G’ouwe middag” 
genaamd), gratis toegankelijk gesteld door 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat 
(mede dankzij diverse sponsors, w.o. De 
Hofnar). En natuurlijk weer een zaal vol 
carnavalesk uitgedoste feestvierders. Kees 
Luijbregts praat alle optredens op zijn eigen 
humoristische wijze aan elkaar. En natuur
lijk is er muziek (accordeonist) en samen
zang; de komst van zowel de “Grote” als de 
jeugdprins met hun gevolg, waaronder de 
twee Hofkapellen; maakt een Oirschotse 
cafébaas zijn opwachting; verhaalt Berry 
Knapen over zijn wederwaardigheden als 

konijnenfokker en worden enkele filmpjes 
vertoond, onder meer over oud-Valkens
waard. Dat de senioren van dit festijn ge
nieten blijkt uit hun spontane reacties op 
wat zich op het toneel afspeelt en het 
daverende applaus, waarmee dit gezellige 
samenzijn wordt afgesloten.
Woensdag 25 februari – Dommelen, “De 
Belleman”. Ruim voor de aanvang van de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering mel
den de eerste leden zich bij de registratie
balie, nemen hun consumptiemunten in 
ontvangst, laten zich de koffie of thee sma
ken, maken een praatje met elkaar en met 
de aanwezige bestuursleden en nemen ver
volgens plaats in de theaterzaal, waar de 
bestuurstafel (als gezellige huiskamertafel) 
gesitueerd is in het decor ten behoeve van 
de toneelvoorstelling, na de pauze. Voor
zitter Hans de Pooter opent de vergadering 
om precies 13.15 uur. Nadat de agenda on
gewijzigd is vastgesteld volgen de nodige / 
gebruikelijke mededelingen. In het jaarver
slag – dat aan iedereen is uitgereikt – is te 
lezen, wat zich gedurende het jaar binnen 
heeft voorgedaan. Het is een jubileumjaar 
geweest, waarin het 30-jarig bestaan van 
onze afdeling ruimschoots is gevierd tijdens 
de succesvolle zomer- en najaarsbijeen
komst. Andermaal hamert Hans op het 
belang van communicatie- en informatie
technologie: denk aan internet, e-mail en 
website. Iedereen – dus ook senioren – 
krijgt hiermee in toenemende mate te 
maken. Verder worden zowel het verslag 
van de ALV van 12 februari 2014 als de 
diverse jaarverslagen (secretarieel en finan
cieel) vastgesteld en worden de onderwer
pen: vertegenwoordiging van onze afdeling, 
activiteiten in en zonder clubverband en – 
tenslotte – de bestuursverkiezing aan de 
orde gesteld. Riet Boonstra is weliswaar 
aftredend, maar stelt zich herkiesbaar voor 
nog een jaar. Verder treden Bart Broek
huijse en Hans de Pooter af. De plaats van 
Bart wordt ingenomen door Eric Ideler. 
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Jacques Hersbach wordt benoemd tot 
voorzitter ad interim voor een periode van 
maximaal een jaar. De vergadering gaat 
unaniem akkoord met de desbetreffende 
voorgestelde besluiten. Hans neemt de taak 
op zich om Bart (en zijn vrouw Bep) te 
bedanken voor zijn bestuurswerk gedurende 
6 jaar en vervolgens neemt Luit Hoving het 
woord. Hij bedankt Hans voor zijn niet 
aflatende inzet gedurende 9 jaar en betrekt 
daarbij ook diens vrouw Tineke. Voor 
beiden betekent dit geenszins een afscheid 
van de vereniging, want zij wensen 
betrokken te blijven bij uiteenlopende 
activiteiten. Tenslotte vraagt de nieuwe 
voorzitter de ALV om in te stemmen met de 
benoeming van Bart en Hans tot lid van 
verdienste. Nadat de vergadering hiermee 
accoord is gegaan, wordt beiden de 
bijbehorende oorkonde en zilveren speld 
overhandigd. Na de pauze amuseren leden 
en bestuur zich met de klucht “Van je fami

lie moet je het hebben”, opgevoerd door de 
toneelvereniging “Nooit Versleten”. (Ga 
naar de website voor het concept-verslag 
van deze vergadering).
Donderdag 5 maart – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. Is het ’t weer op deze mooie 
voorjaarsdag die 97 leden (een absoluut 
record) beweegt het 1e Trefpunt van dit jaar 
te bezoeken? (Gelukkig heeft Hans de Poo
ter twee zalen kunnen reserveren!) Of be
treft het ’t onderwerp: “De natuur om ons 
heen”? Of de presentator: Boswachter Mari 
de Bijl, die alom bekendheid geniet van
wege zijn bijdragen in de zaterdagedities 
van het “Eindhovens Dagblad”? Vandaag 
ontmoeten we hem in levende lijve: een uit 
de kluiten gewassen kerel – ’n echte bos
wachter (van “Het Brabants Landschap”), 
die zijn toehoorders op meeslepende wijze 
meevoert in zijn passie: de (Brabantse) 
natuur. Zijn werkterrein omvat plm. 18.000 
ha natuurgebied! Mede aan de hand van 
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R e s e r v e e r  n u  a l  i n  u w  a g e n d a

Zo m e r b i j e e n k o m s t  i n  B o r k e l

woensdagmiddag 22 jul i

Wij bieden u daar een bijzonder aantrekkelijk 
programma met: 

Mooi weer, Een wijnproeverij, Casinospelen
En niet te vergeten een “Zwaans” buffet in de tuin.
Aanmelden vanaf 20 juni. Meer details leest u in 

de volgende Nieuwsbrief.



unieke natuuropnamen verhaalt hij over de 
dassen, die – beschermd – uitgezet zijn in 
de Herbertusbossen en hoe die daarin gedij
en. Ze worden daarbij geholpen door deze 
boswachter, die met zijn collega’s dassen
burchten en – met pijpleidingen – onder
grondse gangen heeft aangelegd. Aanvan
kelijk worden de dassen bijgevoerd met …
hondenbrokken (waar ook vossen trek in 
blijken te hebben – getuige een cameraval). 
Andere dieren zijn bijvoorbeeld: tamme 
varkens (nuttig voor de groei van de nodige 
gewassen), wilde zwijnen (worden door 
velen als minder nuttig ervaren, maar toch 
horen ze hier volgens Mari thuis) en boom
kikkers (piepkleine diertjes, die door hun 

schutkleur nauwelijks waarneembaar zijn). 
Van de mogelijkheden om vragen te stellen 
(waartoe dhr. De Bijl tijdens zijn lezing  
meerdere keren de gelegenheid geeft), 
wordt ruimschoots gebruik gemaakt.
Tenslotte maken hoe langer hoe meer leden 
gebruik van de gelegenheid om onder het 
genot van uiteenlopende verfrissingen en – 
niet te vergeten: de lekkernijen van Diny – 
het “Trefpunt” tot een echt praat- en ont
moetingspunt te maken. De organisatoren 
zijn er wederom in geslaagd een interes
sante, onderhoudende en gezellige middag 
van te maken. Waarvoor we hen veel dank 
verschuldigd zijn…

Jacques Hersbach



T R E F P U N T  A D  W a a l r e
donderdag 16 april

Presentatie van interessante excursies
Op veel plaatsen in de wereld bestaat de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
aparte excursie met een gids. Dat kan per 
boot, per jeep of per trein. Van de reizen 
dichtbij en veraf heeft Hans de Pooter een 
gefilmde collage gemaakt van excursies, 
die soms buiten de gebaande paden gaan. 
We springen heen en weer over de aardbol, 
van Amerika naar Nieuw-Zeeland en weer 
terug naar Amerika met heel wisselende 
natuuropnames. Meer vertellen we niet, 
kom maar kijken en geniet na de film weer 
van een gezellige bijeenkomst met een 
drankje en wat hapjes. 
De middag start om 14.00 uur; zaal open 
vanaf 13.30. De toegangsprijs is € 2,50.       
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 volgende Trefpuntmiddag na 16 april is 
op do.17 sept. Kom naar deze interessante 
middag, de organisatie van het Trefpunt AD 
Waalre verwelkomt u graag op deze Tref
puntmiddag.                                                   
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl     
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D A G J E  U I T  i n  d e  A C H T E R H O E K
woensdag 1 juli en vrijdag 3 juli VERWENDAG
We vertrekken vanaf de Mariakerk in Val
kenswaard en  bij 't Stationskoffiehuis in 
Waalre. Omstreeks 10.30 uur komen we aan 
bij De IJsselhoeve in Doesburg voor  koffie/ 
thee met iets lekkers. Daarna gaan we met 
de bus een rondrit maken door de Achter
hoek waarbij de gids allerlei wetenswaar
digheden zal vertellen over de streek. Om 
13.00 uur zijn we terug in De IJsselhoeve 
waar een Achterhoeks lunchbuffet klaar
staat om de inwendige mens te versterken.
Na de lunch gaan we naar Domein Hof te 
Dieren. Aan de rand van Dieren ligt de 
grootste ommuurde wijngaard van Neder
land. Sinds 2004 verbouwen Youp en Riet 
Cretier hier druiven die zij tot mooie wijnen 
en heerlijke destillaten maken. De wijnran
ken op het domein profiteren optimaal van 
zon en warmte door de historische bakste
nen muur die bijna de gehele wijngaard om
ringt. Na dit alles bekeken en eventueel ge
proefd te hebben gaan we terug naar De 
IJsselhoeve waar we gaan genieten van een 
dinerbuffet met als toetje een ijsje uit de 

ijscokar. Daarna gaan we terug naar Aalst-
Waalre en Valkenswaard, waar we 
omstreeks 20.30 uur terug zullen zijn.

Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we op 1 of 3 juli om 8.45 uur 
vanaf de Mariakerk, Warande 8 in Valkens
waard en om 9.00 uur bij 't Stationskoffie
huis in Waalre.
Reissom: € 69,50 per persoon. Hierbij is 
inbegrepen: de busreis, koffie/thee met iets 
lekkers, de lunch, rondrit met gids en be
zoek aan de wijngaard, het diner en de 
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie: 
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Aanmelden vóór 5 juni. Uw inschrijving is 
compleet als u bovenstaand bedrag uiterlijk 
12 juni hebt voldaan op rek.nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE afd 
Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
verwendag 1 of 3 juli. Ook op de website 
vindt u info over deze dagtocht.
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P O S B A N K  e n  O O I J P O L D E R
woensdag 20 mei DAGTOCHT

Vandaag gaan we twee aparte onderwerpen 
bezoeken en combineren, nl. natuur en 
techniek. We gaan naar het Bezoekerscen
trum Veluwezoom bij Rheden. De Velu
wezoom is een onderdeel van de Hoge Ve
luwe waar nog stuifduinen zijn en  prachti
ge natuurgebieden. Hier worden we ontvan
gen met een kopje koffie/thee met gebak. 
Daarna kunt u het bezoekerscentrum bekij
ken en eventueel een wandeling maken o.a. 
naar de schaapskooi.
Vervolgens gaan we naar de Ooijpolder bij 
Nijmegen in de provincie Gelderland. 
Voordat er dijken waren, was de Ooijpolder 
een moerasgebied dat vaak onder water 
stond. Rond 1300 werden de eerste dijken 
in het gebied gebouwd. Gebouwen zoals het 
dijkmagazijn en trafohuisjes werden hoog 
en droog gebouwd. Vele boerderijen staan 
op een terp. Het gebied is waterrijk met 
oude rivierarmen en een rijkdom aan wielen 
[binnendijkse kolk na een dijkbreuk of een 
overstroming overgebleven] en vijvers. Ook 
na de aanleg van de dijken liep dit gebied 
onder bij hoogwater. Soms waren die 
overstromingen echte watersnoodrampen. 
Deze frequente overstromingen lieten zand 
en vruchtbare klei achter wat er voor zorgde 
dat het bewoonbaar gebied werd en wij nu 
kunnen genieten van prachtig natuurschoon. 
Omstreeks 12.30 uur zijn we in Millingen 
aan de Rijn waar we gaan genieten van een 

lunchbuffet. Daarna komt de zonnetrein 
voorrijden voor een boeiende rondrit langs 
de Waal. De gids vertelt over dit stukje 
natuur met terpen, oude kerkjes, kleiputten 
en oude steenfabrieken. Na genoten te 
hebben van dit milieuvriendelijke 
vervoermiddel en de mooie omgeving gaan 
we naar Nijmegen, waar u tijd krijgt om de 
oude stad te bekijken. Vanuit Nijmegen 
gaan we terug naar Brabant, waar we om 
ongeveer 18.00 uur weer thuis zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname ver
trekken we op 20 mei om 8.30 uur vanaf de 
Mariakerk, Warande 8 in Valkenswaard, en 
om 8.45 uur vanaf 't Stationskoffiehuis in 
Waalre.
Reissom: € 53.00 per persoon. Hierbij is 
inbegrepen de busreis, koffie/thee met 
gebak, de lunch, rondrit met de zonnetrein 
met gids en een attentie voor de chauffeur. 
Bij deze dagtocht is geen diner.
Aanmelden en informatie: 
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Aanmelden vóór 22 april. Uw aanmelding 
is compleet als u bovenstaand bedrag 
uiterlijk 29 april hebt voldaan op rek.nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE afd 
Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. Posbank. 
Ook op de website vindt u info over deze 
dagtocht.
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DE WERELDHAVEN VAN ZEEBRUGGE
dinsdag 18 augustus en donderdag 20 augustus ANTI-LOPENDAG
Vanaf onze vertrekpunten in Valkenswaard 
en Waalre rijden we rechtstreeks naar de 
koffiestop in Terheijden voor een kopje kof
fie/thee met gebak. Hierna rijden we door 
de provincie Zeeland richting de Wester
scheldetunnel. Na de tol betaald te hebben, 
gaan we door de tunnel en rijden Zeeuws- 
Vlaanderen binnen op weg naar Sluis. Sluis 
was tot in de 16e eeuw een belangrijke 
voorhaven van de stad Brugge, maar door 
de verzanding van een deel van het Zwin, 
ligt het nu niet meer aan zee. Hier gebrui
ken we de koffietafel. Na de lunch rijden 
we via een mooie route naar Zeebrugge. 
Hier gaan we aan boord van een nieuw pas
sagiersschip voor een rondvaart door de 
haven. Ankerplaatsen van vrachtgiganten, 
ferry’s, cruiseschepen, vissersboten, sleep
boten en luxe jachten, dit alles kunnen we 
vanaf de boot waarnemen. Onderweg zien 
we de Belgische marinebasis, de gastermi
nal en de windturbines op de strekdam, het 
sterneneiland met zijn duizenden vogels en 
één van de grootste sluizen ter wereld. De 
tocht geeft een bijzondere kijk op een we
reldhaven. Nadat we weer aan wal zijn, 
gaan we  aan de terugreis beginnen en rij

den we via de Liefkenshoektunnel naar 
Etten-Leur waar we het diner geserveerd 
krijgen.  Daarna gaan we terug naar onze 
opstapplaatsen, waar we om ongeveer 20.30 
uur zullen aankomen.
Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we op 18 en 20 augustus om 
8.15 uur vanaf de Mariakerk, Warande 8 te 
Valkenswaard en om 8.30 uur bij 't Stati
onskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 68.00 per persoon. Hierbij is 
inbegrepen de bustocht, koffie/thee met 
gebak, de lunch, de boottocht in de haven 
van Zeebrugge, de tol voor de tunnels, het 
diner en de attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie: 
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Aanmelden vóór 17 juli. Uw aanmelding 
is compleet als u bovenstaand bedrag 
uiterlijk 24 juli hebt voldaan op rek.nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE afd  
Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. anti-
lopendag 18 of 20 augustus.
Ook op de website vindt u info over deze 
dagtocht.
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Met  Kunst  & Cul tuur  naar  Den Haag
dinsdag 2 juni
K & C wil een bezoek brengen aan Den 
Haag, waar we beginnen met koffie en 
gebak bij Café Brasserie Dudok. Vervol
gens lopen we naar het dichtbij gelegen en 
recent heropende Mauritshuis. Hier hebben 
we een rondleiding door gidsen. Na dit be
zoek gaan we terug naar ‘Dudok’ voor een 
lunch. Daarna gaan we naar Scheveningen. 
Hier bezoeken we het vrij jonge Museum 
Beelden aan Zee waar we ook door gidsen 
worden rondgeleid. In grote lijnen ziet de 
planning van deze dag er dus als volgt uit:

Vertrek uit Valkenswaard 8.30 uur en uit 

Waalre 8.45 uur
Koffie met gebak bij aankomst in 

Den Haag
Bezoek Mauritshuis
Lunch
Bezoek Museum Beelden aan Zee
Drankje als afsluiting
Terug thuis ca. 19.00 uur

Nadere informatie volgt zo spoedig 
mogelijk op de website: (www.pvge-
aalstwaalre-valkenswaard.nl, onder 
'evenementen').
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Activiteitenkalender  2015
do 9 apr Fietsen 1e  tocht, vertrek SKH 11.00 uur

di 14 apr Wandelen Leudal, vertrek vanaf IVN V’waard  09.00 uur

di 14 apr K&C Bezoek Hasselt o.a. Abdij Herkenrode,stadswandeling

of wo 15 apr Middaguitstapjes Demonstratie zijdeschilderen en vilten Nore Stevelink 

of do 16 apr Middaguitstapjes Demonstratie zijdeschilderen en vilten Nore Stevelink

do 16 apr Trefpunt Interessante excursies

wo 22 apr Uitstapje Lunchen bij De Rooi Pannen Ehv. 11.30 uur 

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 De Graver 11.00 uur

di 2 jun K&C Bezoek Den Haag o.a. Mauritshuis, Beelden aan Zee

do 11 jun Fietsen 3e tocht, afsluiten met etentje, SKH 11.00 uur

di 16 jun Wandelen Meinweg, Vlodrop, dagtocht, vertrek IVN

14 t/m 21 jun Reizen 8 daagse reis Premeno, Piemonte, Lago Maggiore

wo 1 jul Verwendag Bezoek aan Doesburg, De IJsselhoeve en wijngaard

vr 3 jul Verwendag Bezoek aan Doesburg, De IJsselhoeve en wijngaard

do 9 jul Fietsen 4e tocht, vertrek De Graver 11.00 uur

ma 13 jul Wandelen Sahara, Lommel, vertrek IVN 

do 23 jul Fietsen 5e tocht, vertrek SKH 11.00 uur

do 13 aug Fietsen 6e tocht, vertrek De Graver 11.00 uur

di 18 aug Wandelen Kampina, vertrek SKH 

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

za 30 dec Wandelen Swalmbruch, Swalmen , dagtocht, vertrek IVN

za 30 dec Fietsen 8e tocht, vertrek De Graver 11.00 uur

za 30 dec K&C Van Gogh jaar in Kröller-Müller Museum

za 30 dec Trefpunt Onderwerp nog niet bekend.

22 t/m 25 sep Reizen o.a. bezoek aan Urk, Woudagemaal, Sneek,Wolvega

do 8 okt Fietsen 9e tocht, vertrek SKH 11.00 uur en afsluiting seizoen

di 13 okt Wandelen Haanwijk, Bossche Broek, vertrek SKH 

do 22 okt Trefpunt Onderwerp nog niet bekend

di 6 okt K&C Bezoek Rotterdam (o.a. Markthal)

ma 9 nov Wandelen Spinsterberg bij Leende, vertrek IVN 

di 15 dec Wandelen Wandelpark en visvijvers, afsluiting, vertrek IVN  
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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: 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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