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Een mooie zomer
Op het moment van schrij
ven is het nog fris en lijkt
het soms wel herfst. We
hopen echter op een mooie,
warme zomer. Deze Nieuwsbrief geeft ons
een aantal verwijzingen naar interessante
zomer activiteiten. Daarop ga ik straks
verder in.
Het zal u misschien al opgevallen zijn dat
deze “opening” van de juni-Nieuwsbrief
niet geschreven is door Jacques Hersbach
onze voorzitter. Jacques heeft helaas wat
gezondheidsproblemen en door een zieken
huisopname is hij nu niet in staat zijn bij
drage aan de Nieuwsbrief te schrijven. Dat
betreft zowel deze inleiding als zijn vaste
rubriek “Kroniek”, die in dit nummer komt
te vervallen. We wensen Jacques een voor
spoedig herstel toe en hopen hem deze
zomer weer geregeld te zien bij
onze PVGE activiteiten.
Zoals u op de ALV hebt kunnen
horen is Jacques op zijn verzoek
maar voor 1 jaar tot voorzitter
benoemd. Dit mede omdat er op
dat moment met een kandidaatvoorzitter werd gesproken. Helaas
heeft deze persoon om privé redenen moe
ten afzien van het voorzitterschap. Dat
houdt in dat onze afdeling binnen een jaar
zonder voorzitter komt te zitten! Ook zullen
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andere bestuursleden op de komende ALV
hun functie ter beschikking stellen. We
hebben dus dringend behoefte aan nieuwe
bestuursleden, inclusief een voorzitter.
Personen die het bestuur willen komen
versterken of potentiële bestuursleden
kennen verzoeken we dringend contact op
te nemen met een bestuurslid.
En nu de zomer van 2015. Voor de
PVGE belooft dat een mooie
zomer te worden! Allereerst heeft
de evenementen-commissie weer
gezorgd voor een aantrekkelijke
zomerbijeenkomst, waar velen
van u, op speelse wijze een gokje
kunnen wagen. Daarnaast wordt
er goed gezorgd voor de inwendige mens.
Kijk voor de details verder in deze
Nieuwsbrief. Ook onze reiscommissie pakt
weer uit: Begin juli de “Verwendag” naar
Doesburg en de IJsselhoeve en medio
augustus “de Anti-lopendag” naar Zee
brugge met een boottocht. Onze clubleden
kunnen genieten van de zomer met onder
andere fietstochten, wandelingen, jeu de
boule en tennis. In de nazomer staat ons
ook nog veel te wachten. Onder andere
kunnen we met Kunst en Cultuur naar het
Kröller-Müller museum op de Hoge
Veluwe en start Trefpunt weer. Het bestuur
wenst u dan ook een mooie zomer toe!
Bestuur PVGE afdeling Aalst-Waalre /
Valkenswaard
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DE WERELDHAVEN VAN ZEEBRUGGE
dinsdag 18 augustus en donderdag 20 augustus ANTI-LOPENDAG
Na de koffiestop in Terheijden rijden we
door de provincie Zeeland en de Wester
scheldetunnel naar Zeeuws-Vlaanderen. In
het historische plaatsje Sluis gebruiken we
de koffietafel. Vervolgens via een mooie
route naar Zeebrugge waar we ons insche

pen op een nieuw passagiersschip voor de
rondvaart door de haven. De terugreis ma
ken we via de Liefkenshoektunnel naar
Etten-Leur voor het diner.
In de Nieuwsbrief van april en op de web
site vindt u uitgebreide informatie over deze
dagtocht.
Reissom: € 68.00 p.p. (alles
We l k o m n i e u w e l e d e n
inbegrepen)
Dhr. Carius, AG
Waalre
Aanmelden en informatie:
Mevr. Corbijn van Willenswaard-van Weert, PJM Waalre
Maria Van Hauwe
Mevr. Giesbers-Loeffen, WHM
Waalre
 040 2016618 of
Mevr. Haanstra-Lamsma, J
Westerhoven
Mevr. Hoof, HAM van
Valkenswaard  afdelingsreizen@pvgeaalstwaalre-valkenswaard.nl
Dhr. Huijbregts, JGM
Eindhoven
Aanmelden vóór 17 juli. Uw
Mevr. Huijbregts-Brekelmans, JCW Eindhoven
aanmelding is compleet als u
Mevr. Jong, MI de
Waalre
Mevr. Lievens-van Weert, MWC
Valkenswaard bovenstaand bedrag uiterlijk 24
Dhr. Rombouts, GWM
Valkenswaard juli hebt voldaan op rek.nr.
Mevr. Rombouts-Nabben, PWM
Valkenswaard NL62 RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE afd Aalst-WaalreMevr. Smidt, EMM
Waalre
Valkenswaard o.v.v. antiDhr. Vervest, MGC
Waalre
lopendag 18 of 20 augustus.
Dhr. Wijnen, CAJ
Waalre
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Wa n d e l i n g b i j d e A b d i j v a n P o s t e l
zaterdag 12 september

Witherenheide 6,5 km

LOPENDAG

Op deze zaterdag in september gaan we
kerk, de grote kruidentuin, het pesthuisje en
wandelen in de directe omgeving van de
de abdijwinkel met o.a. brood, kaas en
Abdij van Postel. Net over de NederlandsPostelbier.
Belgische grens bij Eersel bouwden de
Startpunt: Gasthof De Beiaard
paters Norbertijnen in de 12de eeuw een
Abdijlaan 28 Postel
kerk en een hoeveklooster, nu bekend als de
Begintijd: 10.15 uur
Abdij van Postel. De naam Postel is afge
Kosten: € 16,50
leid van het woord “pos”, het Brabantse
Aanmelden en informatie:
woord voor de plant gagel, waarvan de bla
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 of
deren gebruikt werden voor het kruiden van
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrebier. Om in hun eigen onderhoud te voor
valkenswaard.nl
zien brouwden de paters bier en maakten ze
Aanmelden tot 1 augustus. Na de aanmel
kaas. Vandaag de dag kan men nog steeds
ding is uw inschrijving compleet als u voor
de heerlijke kaas en het bier proeven of
1 september € 16,50 heeft voldaan op
kopen, een passend slot van een wandeling
rek.nr. NL62 RABO 01557 060 55 t.n.v.
in de omgeving van de abdij. Deze dag be
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard
gint om 10.15 uur in Gasthof De Beiaard
o.v.v. “lopendag Postel”.
naast de ingang van de abdij. Daar genieten
In verband met samenrijden is het praktisch
we van een kopje koffie of thee met abdij
om bij de aanmelding aan te geven of u als
gebak. Daarna maken we een wandeling
chauffeur of als passagier naar Postel wilt
van 6,5 km. Na de wandeling gebruiken we
gaan.
in Gasthof De Beiaard de abdij
lunch. Na de lunch kan de
T r e f p u n t Lezingen op:
directe omgeving van de abdij 17 sept. de Hr. Louis Koolen over Genetica of Erfelijkheidsleer.
22 okt. de Hr. John Peeters over de schoonheid van Myanmar (Birma)
nog verkend worden met de
Verdere Informatie komt in een volgende Nieuwsbrief.
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DAGJE UIT in de ACHTERHOEK
vrijdag 3 juli nog plaats

VERWENDAG

U kunt zich nog aanmelden tot 20 juni.
Bij De IJsselhoeve in Doesburg wordt u
verwend met koffie/thee en iets lekkers,
een Achterhoeks lunchbuffet en een heer
lijk dinerbuffet met als toetje een ijsje uit
de ijscokar. Tussen al deze lekkernijen

door maakt u ’s morgens onder leiding
van een gids een interessante rondrit door
de Achterhoek. En in de middag gaan we
naar Domein Hof in Dieren waar de
grootste ommuurde wijngaard van
Nederland zich bevindt.
Vertrektijd: bij voldoende deelname
Verslag van een 60-jarig huwelijksfeest vertrekken we op 3 juli om 8.45 uur
vanaf de Mariakerk, Warande 8 in Val
Het getuigt van moed om op vrijdag de dertiende in
het huwelijksbootje te stappen! Maar Harry v.d. Nieuw kenswaard en om 9.00 uur bij 't Stati
enhof schrok daar niet voor terug toen hij op 13 mei
onskoffiehuis in Waalre.
1955 met zijn Dora naar het stadhuis trok voor de vol
Reissom: € 69,50 p.p. (alles inbegrepen)
trekking van het burgerlijk huwelijk. Hij heeft iets met
Aanmelden en informatie:
het getal 13, want het is ook weer het huisnummer
Maria Van Hauwe  040 2016618 of
van hun appartement in Aalst. Het echtpaar valt onder
de trouwe leden van de PVGE want zij meldden zich al
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalreop 19 oktober 1984 aan bij de PVGE omdat ze gehoord valkenswaard.nl
hadden “dat het zo’n leuke club was en niet alleen
Uw inschrijving is compleet als u
voor Philips-mensen! ”.
bovenstaand bedrag uiterlijk 25 juni
Als voorbereiding op het familiefeest op 16 mei was er
hebt voldaan op rek.nr.
op de officiële feestdag al wat voorpret met de kinde
ren toen de locoburgemeester van Waalre (en Aalst)
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE
en een afvaardiging van het bestuur van de PVGE op
afd Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v.
bezoek kwamen en die hun gelukwens vergezeld de
verwendag 3 juli.
den gaan met mooie bloemen. Er werden herinnerin
gen opgehaald en foto’s getoond van de kleinkinderen, In de Nieuwsbrief van april en op de
website vindt u uitgebreide info over
kortom het was een gezellige middag.
Wij wensen het echtpaar nog goede gezonde jaren
deze dagtocht.
samen en met de PVGE.
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Met K&C naar Hasselt en de Abdij van Herkenrode
Verslag van 14 april
Aangekomen in de abdij, krijgen
we een lekker kopje koffie, na wat
miscommunicatie met de Belgen.
Dan gaan we onder leiding (gids)
bezoek brengen aan de tentoon
stelling Herkenrode, een boeiende
geschiedenis van 600 jaar vrouw
en op Herkenrode. De adellijke
dames die de abdij eeuwenlang
besturen, drukken een stempel. Zij
leefden als vorstinnen! De hoeve
gebouwen van de abdij en natuur
gebied worden gerestaureerd en
herbestemd.
Vrije lunch in Hasselt. In de tuin
van een oud patriciërshuis heerlijk in de
zon! Echt genoten. Heb niet aan de
stadswandeling meegedaan, maar het
centrum van Hasselt onveilig gemaakt!
Leuke winkels en bomvolle terrassen.
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Paasvakantie aldaar, volop zon. Wijn was
op! Nog nooit meegemaakt!
Tot slot een drankje in het patriciërshuis,
niet in het Stadsmus als afscheid. Het was
een geweldige fijne dag en bedankt voor de
organisatie!
Hansje Jonkers

5
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UITNODIGING
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de

Jaarlijkse Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 22 juli in restaurant De Zwaan
Mgr.Kuijpersplein 16-18, Borkel en Schaft
Deze keer bieden wij u een middag waarin u zelf actief kunt zijn in een
tweetal casinospelen.
We ontvangen u met koffie in
de Zwaan. Vervolgens kunt u na
een korte uitleg aan de slag met
blackjack of roulette.
Daarnaast is er een
wijnproeverij met fruitige en
vrolijke wijnen en kunt u daar
ook profiteren van een speciale
PVGE-aanbieding om thuis na te
genieten.
Later op de middag kunt u in de
verschillende paviljoens van de Zwaan onder
het genot van een glaasje bij een gezellig
samenzijn genieten van diverse uitgebreide
eetmogelijkheden in de verschillende pavil
joens zoals een barbecue of een uitgebreid
buffet. In de tuin verzorgt een
rondtrekkend draaiorgeltje voor een
sfeervolle muzikale achtergrond. Na het
verloten van drie door restaurant de Zwaan
gesponsorde prijzen sluiten wij de middag
rond 19.00 uur af.
Missie van de PVGE: plezier en voldoening
voor ieder lid.
juni 2015
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Programma:
13.00 uur: Ontvangst en registratie in de Zwaan. Na de registratie kunt
u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
13.30 uur: Officiële opening van de bijeenkomst en uitleg van de
casinospelen
14.00 uur: Aanvang casinospelen
14.30 uur: Opening van de wijnproeverij
17.00 uur: Afsluiting casinospelen en bekendmaking van de prijzen
17.00 uur: Opening van de eetgelegenheden in de vier paviljoens
19.00 uur: Sluiting bijeenkomst.

Procedure aanmelding:

L A AT S T E N I E U W S
Rabobank Clubkas Campagne

opbrengst €508

Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 15
juli uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 24,00
per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO
0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard onder
vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’. Er wordt u hierna géén schrifte
lijke bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd! In plaats daarvan
wordt uw naam geplaatst op de ‘check-in lijst’ die wordt gebruikt door
de gastvrouwen die u
opwachten bij aan
komst in de Zwaan.
NB: Alléén betalen is
niet voldoende om in te
schrijven; de naam en
de toelichting op een
bankafschrift worden
soms onvolledig of on
duidelijk weergegeven.
juni 2015
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Vooraankondiging met K & C naar Rotterdam
dinsdag 6 oktober
We brengen op deze dag een bezoek aan onze grootste havenstad Rotterdam. We maken
o.a. een rondrit door de stad, waarbij er zeker aandacht voor de moderne architectuur zal
zijn. En een bezichtiging ?? of een museumbezoek??. Ook willen we een kleine rondvaart
plannen. Definitieve informatie volgt op de website.

Do. 11 juni
Di. 16 juni
14 t/m 21 juni
Wo. 1 juli
Vr 3 juli
Do. 9 juli
Ma. 13 juli
Wo 22 juli
Do. 23 juli
Do. 13 aug.
Di. 18 aug.
Di. 18 aug.
Do. 20 aug.
Do. 27 aug.
Ma, 7 sept.
Do. 10 sept.
Za. 12 sept.
Wo 16 sept
Do. 17 sept.
22 t/m 25 sept
Di 6 okt.
Do. 8 okt.
Di. 13 okt.
Do. 22 okt.
Ma. 9 nov.
Di.15 dec.
juni 2015

Activiteitenkalender 2015
Fietsen
3e tocht, afsluiten met etentje, SKH 11.00 uur
Wandelen
Meinweg, Vlodrop, dagtocht, vertrek IVN
Reizen
8 daagse reis Premeno, Piemonte, Lago Maggiore
Verwendag Bezoek aan Doesburg, de IJsselhoeve en wijngaard
Verwendag Bezoek aan Doesburg, de IJsselhoeve en wijngaard
Fietsen
4e tocht, vertrek Graver 11.00 uur
Wandelen
Sahara, Lommel, vertrek IVN
Zomerbijeenk. Wijnproeverij, casinospelen en “Zwaansbuffet”
Fietsen
5e tocht, vertrek SKH 11.00 uur
Fietsen
6e tocht, vertrek Graver 11.00 uur
Wandelen
Kampina, vertrek SKH
Antilopendag Bezoek aan haven van Zeebrugge en een boottocht
Antilopendag Bezoek aan haven van Zeebrugge en een boottocht
Fietsen
7e tocht, vertrek SKH 11.00 uur
Wandelen
Swalmbruch, Swalmen , dagtocht, vertrek IVN
Fietsen
8e tocht, vertrek Graver 11.00 uur
Lopendag
Wandeling bij de Andij van Postel
K&C
Van Gogh jaar in Kröller Müller Museum
Trefpunt
Lezing door Louis Koolen over Genetica
Reizen
o.a. bezoek aan Urk, Woudagemaal, Sneek,Wolvega
K&C
Bezoek Rotterdam met o.a. de Markthal
Fietsen
9e tocht, vertrek SKH 11.00 uur en afsluiting seizoen
Wandelen
Haanwijk, Bossche Broek, vertrek SKH
Trefpunt
Lezing John Peeters “De schoonheid van Myanmar”
Wandelen
Spinsterberg bij Leende, vertrek IVN
Wandelen
Wandelpark en visvijvers, afsluiting, vertrek IVN
8
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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 Aalst
Tijd: elke maandagmiddag om 13.15 uur (13.30 aanvang spel)
Informatie: Jacques Gelens ( 040 2218174

Bridge

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

Handwerken

Plaats: PC-inloop in Het Klooster in Waalre
Tijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur (behalve schoolvakanties) op
afspraak.
Bezoek aan huis op afspraak
Informatie en afspraken: Gerard Stekhuizen ( 040 2017071
 gafstekhuizen@onsbrabantnet.nl
Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen.
Informatie: Mw. Jeanne Sanders-Daems ( 040 2213497

Overige activiteiten zie de vorige Nieuwsbrief
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