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Vo o r ( u i ) t g a n g
Oorspronkelijk zou deze inleiding weer door 
onze interim-voorzitter Jacques Hersbach 
geschreven worden, maar door de vertraging 
van zijn herstel heeft het bestuur een andere 
schrijver uitgenodigd. Wij wensen Jacques 
vanaf deze plaats een spoedig herstel toe en 
zien hem graag weer terug in onze gelede
ren. De voor meerdere uitleg vatbare kop 
geeft aan, wat mij op dit moment (naast veel 
andere zaken) bezig houdt. Om vooruit te 
kunnen moet je voortgang constateren in de 
dingen, waar je mee bezig bent. Dan moet je 
ook een doel hebben en een plan om dat doel 
te bereiken zult u zeggen. Voor onze afdeling 
is het doel duidelijk, daar hebben we al eer
der over gecommuniceerd in een vorige 
Nieuwsbrief, namelijk samen leuke dingen 
doen. Maar die leuke dingen komen niet 
vanzelf, daar moet sturing aan gegeven wor
den en heb je in een vereniging een bestuur 
voor nodig. Om de continuïteit daarvan te 
waarborgen hebben we in de statuten vastge
legd, dat de bestuursfuncties na maximaal 3 
periodes door een nieuwe functionaris inge
vuld dienen te worden. Dan heb je daarvoor 
kandidaten nodig, die dat met plezier en en
thousiasme op zich nemen en vervolgens heb 
je de vooruitgang gerealiseerd. Hoe ziet nu 
de voortgang in deze zoektocht er uit? Ten 
tijde van het schrijven van dit stukje was er 
nog geen witte rook, hoewel we ondertussen 
nog een paar personen hebben benaderd. Die 
hebben echter nog geen uitsluitsel gegeven. 
De roep om bestuursleden blijft een alge
meen probleem voor alle vrijwilligersorgani
saties en zodra er iemand in beeld komt 
wordt hij of zij onmiddellijk door diverse 
organisaties benaderd voor een bestuursfun
ctie. De vraag is groot, maar het aanbod is 
zeer gering. We houden u op de hoogte via 
Nieuwsbrief en website. Kijk daarom op 
onze website www.pvge-aalstwaalre-valkens 
waard.nl voor de nieuwste informatie hier
over, maar natuurlijk ook voor andere zaken 

(of laat regelmatig iemand voor u kijken als 
u zelf de mogelijkheden niet hebt). Verder 
kunt u, als u suggesties hebt, altijd één van 
de bestuursleden of contactpersonen bellen 
(zie voor gegevens  achterin deze 
Nieuwsbrief). Het jaar schrijdt ook voort en 
inmiddels hebben we onze zomerbijeen
komst achter ons gelaten. Het was een war
me zomerse dag, waar de aanwezige leden 
zich konden vermaken met diverse casino
spelen en voor diegenen, die daar niet zo 
veel mee op hadden was er volop gelegen
heid om te genieten van de sfeervolle ambi
ance, die de Zwaan ons biedt met de pavil
joens om gezellig te zitten en de tentoonge
stelde beelden en beeldjes in de tuin. Daar
naast was er de orgelman, die op verschillen
de plaatsen zijn liedjes ten gehore bracht en 
ook aspirant-orgeldraaiers liet merken hoe 
moeilijk het is om met een constante en rit
misch juiste snelheid het orgelwiel te draai
en. Het eten was (in verband met de warmte) 
goed voorbereid en voorgebakken, waardoor 
de wachttijden bij de verschillende eetpunten 
niet te lang waren, zelfs niet bij de bbq-saté. 
De middag werd afgesloten met de uitreiking 
van de door de Zwaan gesponsorde prijzen 
voor de loterij. Dit ontlokte de winnares van 
de eerste prijs (een diner voor twee bij de 
Zwaan) de uitroep, dat zij nog nooit een lo
terij had gewonnen, maar met deze prijs na
tuurlijk dubbel blij was. Vooruitkijkend zien 
we de Najaarsbijeenkomst op de agenda prij
ken, waarbij de evenementencommissie weer 
eens wat anders dan muziek of zang op het 
programma heeft gezet. Overigens kunnen 
wij in het kader van continuïteit ook hiervoor 
wel nieuwe aanwas gebruiken. Wij (de eve
nementencommissie) gaan binnenkort begin
nen aan het programma voor na de pauze 
van de komende ALV, die gehouden zal wor
den op woensdag 24 februari 2016. Ik hoop, 
dat we dan ook de installatie van de nieuwe 
voorzitter op het programma zullen zien 
staan.     Hans de Pooter

september 2015 1 www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl



TERUGKOM- en VOORUITBLIKMIDDAG 
woensdag 25 november
Een terugblik op onze reizen in 2015 en een  
vooruitblik op de reisplannen voor 2016
Ook dit jaar organiseren we een middag om 
over alle activiteiten, aangeboden door de 
reiscommissie, nog eens samen na te praten. 
En was u geen deelnemer aan onze reizen in 
2015, maar wel kennis wilt maken met de 
reiscommissie  en hun reisprogramma voor 
volgend jaar, dan bent u natuurlijk van harte 
welkom. Als begroeting trakteren wij u op 
een kop koffie/thee met iets lekkers en is er 
gelegenheid om met elkaar van gedachten 
te wisselen over uw en onze ervaringen 
betreffende de gemaakte dag- en/of meer
daagse reizen. Zo mogelijk met foto’s of 
een dvd. Vervolgens zal de reiscommissie 
een presentatie geven over de voorlopige 
plannen voor 2016. En natuurlijk staan we 
ook open voor uw interesse in plaatsen en 
gebieden waar u graag nog eens naar toe 
zou willen. Suggesties zijn altijd welkom. .
Deze middag zal plaatsvinden op: 
woensdag 25 november om 14.00 uur 
(zaal open om 13.30 uur) in Sport- en Ont
moetingscentrum De Belleman, 

bijeenkomst zal rond 16.30 uur zijn, tussen
door aan- of afhaken mag natuurlijk ook. 

Deelname is gratis, maar laat wel even 
weten of u aan deze Terugkom/Vooruitblik
middag wilt deelnemen. 
Aanmelden bij:
Riet Boonstra ( 040 2213758 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
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Bezoek aan het prachtige Lago Maggiore in Italië van 14-21 juni
Om 5 uur ’s morgens wer
den wij keurig op tijd in 
Aalst-Waalre opgehaald en 
konden wij de ons toege
wezen touringcarplaatsen 
innemen. Binnen enkele 
uren waren wij bij de eerste 
stop voor een korte pauze en 
daar nam, John, de chauf
feur, die ons de rest van de 
reis zou vervoeren, het stuur 
over! De tocht naar ons 
hotel in Premeno verliep 
zeer voorspoedig. Daar 
werden we rond 19.00 uur 
zeer gastvrij ontvangen. ’s 
Morgens was onze Italiaan
se gids, die alles op een 
langzame en duidelijke 
manier in het Duits heel leuk vertelde al bij 
de bus! Zij was echt onvermoeibaar en 
heeft de hele week van alles gedaan om het 
ons naar de zin te maken: een dia-avond 
georganiseerd, de meest geschikte restau
rantjes aangewezen enz. Het bezoek aan de 
wereldberoemde Dom en de Scala van 
Milaan met de deskundige uitleg vormde 
terecht een van de talrijke hoogtepunten van 
deze reis. Andere onvergetelijke indrukken 
waren de urenlange treinreis door de dalen 
van de Alpen naar Locarno en de lange 

boottocht over het prachtige Lago Maggiore 
met zijn schilderachtige omgeving! Het 
bezoek aan de Borromeïsche eilanden was 
grandioos en onbeschrijflijk! Het is 
ondoenlijk om al het moois te laten zien van 
deze fantastische reis! Rest ons nog Will te 
bedanken voor de goede begeleiding en 
onze medepassagiers voor de prettige 
onderlinge verstandhouding! Na weer een 
lange busrit, maar een uitgebreid heerlijk 
diner in Thorn,  kwamen wij zeer voldaan 
weer thuis!                 

Jeanne en Hans Huijbregts
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I N  M E M O R I A M  T H E O  T A M M E L
Op 26 augustus hebben wij tijdens een plechtigheid in de Agnus Dei-kerk te Aalst 
afscheid genomen van ons oud-bestuurslid Theo Tammel. Theo was van 2002 tot 2011 
bestuurslid. Hij hield zich vooral bezig met de belangenbehartiging. Zo zat hij gedurende 
vele jaren namens de PVGE in de Seniorenraad van de Gemeente Waalre, waarvan hij 
medeoprichter en secretaris was. Vanuit zijn grote betrokkenheid zette Theo zich in voor 
het project Ouderen- en Gehandicaptenproof en was hij als projectleider de drijvende 
kracht, die er voor heeft gezorgd dat de Buurtbus Waalre is gaan rijden. Bij zijn afscheid 
als bestuurslid in 2011 ontving Theo het Gemeentelijk blijk van waardering van de 
Gemeente Waalre (een bronzen legpenning met oorkonde). Ook de PVGE is hem veel 
dank verschuldigd.
Wij wensen zijn vrouw Rietje en hun (klein)kinderen veel sterkte toe in de komende tijd.



TREFPUNT AD Waalre
donderdag 17 september

lezing over erfelijkheid
De lezing over de genetica of erfelijkheidsleer 
word gepresenteerd door Louis Koolen.
Hierbij zal hij vertellen hoe Mendel te werk ging 
bij het bedenken van zijn erfelijkheids wetten. 
Daarbij zal vooral worden uitgegaan van prak
tijkvoorbeelden om de begrippen dominant,
recessief, hybride, erfelijke ziektes, kruisingen e.d. 
uit te leggen. Ook via een familiestamboom kan 
worden aangetoond dat wat betreft de oogkleur de 
wetten van Mendel in de praktijk kloppen. Verder 
zal er - met als voorbeeld het fruitvliegje - iets 
verteld worden over chromosomen en genen. 
Louis  probeert het zo concreet mogelijk te 
brengen, niet teveel theorie en zoveel mogelijk 
gelegenheid  voor vragen.

Dialezing over de schoonheid van Birma
donderdag 22 oktober
Deze middag is het Aziatisch land  
Myanmar, vroeger bekend als Birma, het 
onderwerp. De lezing wordt gepresenteerd 
door de voor onze bezoekers bekende John 
Peeters.
Myanmar, het vroegere Birma, zou je een 
nog amper ontdekt paradijs kunnen noe
men. Wilt u zich laten verrassen door een 
land, waar je tot voor kort niet met goed 
fatsoen heen kon gaan?  Maar dat een veel
heid aan schatten in zich verborgen blijkt te 
hebben, nu het dankzij Aung San Su Kye, 
Nobelprijswinnares voor de vrede, demo
cratisch is geworden en zich heeft geopend 
voor nieuwsgierige buitenlanders?                
John Peeters is er heengegaan en keek zijn 
ogen uit: de zachtheid en opgewektheid van 
de mensen, de grootsheid van de gouden 
Boeddhabeelden overal langs de weg, zelfs 
duizenden in een grot, een bergmeer met 

paaldorpen waar je doorheen kunt kanoën, 
het grootste Boeddhistische tempelcomplex 
ter wereld. Drijvende tuinen in een meer vol 
bloemen en groenten, vissers die met hun 
benen roeien, heilige gouden rotsblokken 
die boven een ravijnrand lijken te zweven, 
bonte optochten van kleurrijk versierde 
ossen met jonge monniken te paard, wel 
dertig mensen in de achterbak van een pick-
upbusje, die je allemaal toezwaaien. Met als 
hoogtepunt een tocht in een paardenkoetsje 
langs honderd, eeuwenoude pagodes in een 
groen, rustiek landschap.
Een aanbod van twee heel verschillende 
onderwerpen die weer een interessante 
middag garanderen.
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 
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Valkenswaard over de Eindhovenseweg bij 
het eerste verkeerslicht In Aalst linksaf, na 
enkele honderden meters is het gebouw 
rechts van u.
Laat u verwennen door onze Gastvrouwen 
met een hapje en een drankje zonder 
verdere kosten. Kom ook, de organisatie 

van het Trefpunt AD Waalre verwelkomt u 
graag op deze eerste trefpunt middag na de 
vakantietijd.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor,  040 2216428 of:
Ton Sanders,  040 2017755

 tonsanders@live.nl     

Rabobank Clubkas Campagne 2015: een groot succes!
Bij deze campagne heeft onze afdeling 
Aalst-Waalre en Valkenswaard maar liefst 
191 stemmen behaald. De opbrengst voor 
onze vereniging bedraagt daardoor 
€ 508,06. Vorig jaar hebben we € 325,24 
ontvangen; een verbetering dus met ruim 
56%. Alle stemmers hartelijk dank!
Voor 2016 hopen wij op een nieuwe 
spectaculaire stijging. PVGE leden met een 
bankrekening bij Rabobank de Kempen 
kunnen lid worden van de Rabobank de 
Kempen. Let op, alleen het hebben van een 
rekening is niet voldoende, u moet zich via 
internet of bij een van de kantoren 

aanmelden als lid. Als u lid bent heeft u 
stemrecht voor de Rabobank Clubkas 
Campagne en krijgt u vijf stemmen. Als u 
met uw partner een “en/of” rekening hebt 
kunt u beide lid worden en hebt u allebei 
stemrecht met vijf stemmen, dus tien 
stemmen in totaal!. Meldt u zich beide aan 
als lid vóór 1 december want dan kunt u de 
PVGE in 2016 dubbel steunen! Via deze link 
www.rabobank.nl/parti culieren/lokaleban 
ken/dekempen/leden/ kunt u zich aanmel
den als lid door op de oranje knop “wordt 
ook lid van de Rabobank De Kempen” te 
klikken.
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Terugblik op het bezoek aan Den Haag en Scheveningen
Precies op tijd arriveert de bus bij het Stati
onskoffiehuis in Waalre. Wij stappen in en 
daar gaan wij dan. Het is voor mij nog 
steeds spannend, want ik ga pas voor de 
tweede keer mee. Al snel verlaten wij Waal
re en rijden de A2 op. Ik zie dat de chauf
feur voor de route via Utrecht heeft geko
zen en tot Boxtel gaat dat probleemloos. 
Dan komen wij echter bij een stilstaande 
file. De chauffeur neemt een snelle beslis
sing en verlaat voor Vught de snelweg. Hij 
rijdt via kleinere wegen over Michielsgestel 
naar een oprit voorbij de file. Daar rijdt het 
verkeer inderdaad en kunnen wij weer snel 
verder. Het duurt echter niet lang of het ver
keer stagneert weer. En zo blijft het de hele 
weg naar Den Haag: even gewone snelheid 
en dan weer langzaam rijden. Tot mijn ver
bazing arriveren toch precies om elf uur 
voor de deur van restaurant Dudok. Hier 
staan de kopjes en de appeltaart al klaar en 
genieten wij van de koffie. Om kwart voor 
elf gaan wij weer op pad en lopen via het 
Binnenhof naar het Mauritshuis. Via de 
nieuwe trap in het voorplein dalen wij af 

naar de ontvangsthal. Hier worden wij in 
drie groepen verdeeld met elk een rondleid
ster. Onze gids vertelt ons eerst over de ver
bouwing en uitbreiding die het Mauritshuis 
de afgelopen jaren heeft ondergaan. Dan 
gaan wij de oudbouw via een nieuwe trap 
binnen. Wij starten in een zaal waar een 
nieuwe aanwinst hangt en vertelt nu boei
end over het bezit en aanschaffingsbeleid 
van het museum. Daarna maken wij een 
rondwandeling door verschillende zalen - 
onder andere de zaal die Giovanni Pellegri
ni inrichtte - en het trappenhuis. Daar laat 
zij ons steeds een schilderij in het bijzonder 
zien en vertelt er zo over dat je er met ande
re ogen naar gaat kijken. Zo vliegt een uur 
voorbij. Wij keren terug naar Dudok en daar 
staan de tafels alweer klaar voor de lunch. 
In snel tempo worden wij voorzien van het 
nodige aan etenswaren en drinken. Precies 
een uur later staat de bus weer voor de deur 
en die brengt ons in rap tempo naar Scheve
ningen. De chauffeur heeft een klein beetje 
moeite om het museum te vinden, maar 
desalniettemin beginnen ook daar de rond
leidingen precies op tijd. De groep waarin 
ik meeloop heeft een enthousiaste rondleid
ster. Zij brengt ons naar het hart van het 
museum en vertelt ons over de ontstaansge
schiedenis. Het museum en de verzameling 
zijn particulier bezit, maar draait slechts 
met een kleine vaste staf  en 170 vrijwilli
gers. Wij gaan de tijdelijke tentoonstelling 
"Vormidable - Hedendaagse Vlaamse 
kunst" bekijken. De gids legt ons uit dat je 
moderne kunst met andere ogen moet bekij
ken dan de vroegere.  De hedendaagse kun
stenaars gebruiken veelal andere materia
len. De vormgeving laat ook vaak niet dui
delijk de bedoeling van de maker zien. Het 
vraagt dan dus enig denkwerk. Zij leidt ons 
rond langs een ruim aantal objecten en pro
beert ons te helpen de betekenis ervan te 
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doorgronden. Dat lukt haar in de meeste 
gevallen ook goed. Na een rondleiding van 
een uur kunnen wij nog genieten van een 
hapje en een drankje in het museumrestau
rant voor wij weer in de bus stappen. Die 
komt ook precies op tijd op de afgesproken 
plaats. Dan gaan wij weer onderweg. Het is 
druk op de weg en dat betekent dat wij nu 

met een half uurtje vertraging weer in Waal
re arriveren. Dat is overmacht en die kun je 
niemand kwalijk nemen. Ik ga met een vol
daan gevoel naar huis. Het was een mooie 
dag  en ik voel diep respect voor de mensen 
die dit georganiseerd hebben. 
Aalst, 3 juni 2015 Hans Spaargaren

Activiteitenkalender 2015
  Wo 16 sept K&C Van Gogh jaar in Kröller Müller Museum
  Do. 17 sept. Trefpunt Lezing door Louis Koolen over Genetica 
  22 t/m 25 sept Reizen o.a. bezoek aan Urk, Woudagemaal, Sneek,Wolvega
  Di 6 okt. K&C Bezoek Rotterdam met o.a. de Markthal
  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 Lezing John Peeters “De schoonheid van Myanmar”
  Ma. 9 nov. Wandelen Spinsterberg bij Leende, vertrek IVN 
  Wo. 18 nov. Evenementen Najaarsbijeenkomst in het Klooster
  Wo. 25 nov. Reizen Terugkom- en Vooruitblikdag in "De Belleman"
  Di.15 dec. Wandelen Wandelpark en visvijvers, afsluiting, vertrek IVN 
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 KRONIEK ☆ ☆
Donderdag 12 maart – Valkenswaard, 
Clubhuis SV Valkenswaard. Voorjaarsbij
eenkomst van de fietsclub in de cantine van 
SV Valkenswaard. De mooie lenteochtend 
lijkt een voorteken te zijn voor de geplande 
tochten. Al vanaf 10.15 u druppelen de 
deelnemers binnen en worden verwelkomd 
door de coaches en hun echtgenoten. Wil  
Verbunt heeft er weer voor gezorgd dat de 
fietsclub gebruik kan maken van deze loca
tie en dat de fietsclubleden worden voorzien 
van ’n lekker kopje koffie. Diny van Bakel, 
Riek Compen en Annelies Verbunt zorgen 
weer voor allerhande lekkernijen.
Paul Compen geeft een overzicht van het 
wel en wee gedurende het seizoen 2014 en 
de planning voor 2015. Hij roept de leden 
op om zich op te werpen de fietsclubacitivi
teiten daadwerkelijk te ondersteunen. Niet 
zozeer omdat Paul en Gerard willen stoppen 
als coach, maar om de continuïteit te 
waarborgen. 
Donderdag 16 april – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. Wie veel reist, kan ook veel 
vertellen. Als je bovendien beschikt over 
perfecte apparatuur (en daarmee ook weet 
om te gaan), kun je eveneens veel laten 
zien. Welnu: Hans de Pooter is zo iemand 
en vanmiddag maakt hij zijn auditorium 

deelgenoot van zijn belevenissen gedurende 
de periode 1999 tot 2007. In de USA be
zoekt hij het “Wilde Westen”, waarbij 
gedacht moet worden aan Utah, Arizona 
(Grand Canyon) met de imposante rotsfor
maties, Nevada en Californië. Het is on
doenlijk hierover in dit bestek weer te 
geven hoe overweldigend dit alles is. Hans 
heeft hier in zijn voordracht overigens geen 
moeite mee. (Denkelijk zie ik ’n aantal 
items over het hoofd…). Vervolgens laat hij 
zijn publiek kennismaken met het Harzge
bergte in het voormalige Oost-Duitsland. 
De stad Goslar is zeer de moeite waard: 
daar vind je nog echte stoomtreinen (dus 
ook: stoomlocomotieven) die het gebergte 
doorklieven en prachtige stations aandoen. 
Nieuw Zeeland ligt helemaal aan de “on
derzijde” van deze aardbol, maar de KLM 
brengt Hans en de zijnen ook daarheen.
Vrijwel iedereen wordt verondersteld te 
weten, dat de Maori’s daar de bekendste 
bevolkingsgroep vormt, zijn eigen gebrui
ken heeft en de moeite van een uitgebreide 
kennismaking meer dan waard is. Het 
schaap is er de belangrijkste diersoort en is 
leverancier van wol. Zo’n dier blijkt binnen 
een tijdsbestek van 3 minuten kaalgescho
ren te kunnen worden… Verder zien we dat 
het landschap talloze geisers omvat en Hans 
laat niet na te laten zien, dat ook zeehonden 
en pinguïns in ruime mate aanwezig zijn. 
Weer ’n sprong naar de andere kant van de 
aardbol: USA / Utah – de indrukwekkende 
Coloradorivier (waar Hans de boot pakt…); 
Salt Lake City met het Capitool en de 
Mormoonse Tabernacle. Deze weergave is 
verre van compleet, zoals de bezoekers van 
de Trefpunt zullen beamen. Waaruit blijkt, 
dat onze leden veel missen als ze de Tref
punten niet bezoeken. Echter: de belang
stelling neemt alleen maar toe.

Jacques Hersbach
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Impressie van de Zomerbijeenkomst op 22 juli
Op deze zonovergoten woensdagmid
dag liep het weer vol met PVGE leden 
op het achterterras van Restaurant De 
Zwaan in Borkel. Bijna 160 leden had
den zich aangemeld voor deze zomer
bijeenkomst. De binnenkomst werd 
muzikaal omlijst door de heer Janssen 
met zijn draaiorgeltje. Na aanmelding 
bij het ontvangstcomité kregen de deel
nemers koffie met cake (sorry, de 
aanvoer van de cake liep niet helemaal 
goed).
De bijeenkomt werd geopend door ons 
bestuurslid Luit Hoving die daarna het 
woord gaf aan Hans de Pooter van de 
evenementencommissie die toelichtte 
wat er die middag zou gaan gebeuren. 
Spoedig daarna spoedden de meest 
goklustige PVGE leden zich naar de 
blackjack- en roulettetafels. Met veel 
plezier werden hier de uitgedeelde 

fiches “verspeeld”, ja zo gaat dat met 
gokken, de meesten hebben geen geluk 
en de “bank” heeft altijd geluk. Andere 
aanwezigen maakten gebruik van de 
wijnproeverij, waar een keur aan wijnen 
met elkaar vergeleken konden worden, 
of bleven lekker in de zon of schaduw 
zitten om met elkaar te  keuvelen en te 
genieten van de geserveerde glazen 
wijn of fris. Dit alles begeleid door de 
liedjes die het draaiorgeltje ten gehore 
bracht. Om half vijf werden de 
professionele “Green Egg” barbecues 
opgewarmd en bereidde Frank Swin
kels, de eigenaar van de Zwaan, heer
lijke saté’s, hamburgers en worstjes: 
praten, gokken en wijnproeven maakt  
hongerig. Daarnaast was er een warm 
en koud buffet waar gretig gebruik van 
werd gemaakt. Aan het eind van de 
middag vond de prijsuitreiking plaats: 

drie prijzen voor de beste 
roulette en blackjack 
spelers en drie prijzen die 
verloot werden. Het 
organisatiecomité en de 
vrijwilligers  werden 
bedankt voor hun inzet. 
Als dank van de deelne
mers aan de organisatie 
declameerde één van onze 
leden een gedicht hetgeen 
zeer in de smaak viel. Het 
was een zeer geslaagde 
middag met veel positieve 
reacties van de deelnemers, 
waarmee een duidelijke 
invulling werd gegeven aan 
onze missie: plezier en 
voldoening voor ieder lid! 
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NAJAARSBIJEENKOMST
De Evenementencommissie nodigt u uit namens het 

bestuur van de PVGE uit voor de 31ste Najaarsbijeenkomst 
op woensdagmiddag 18 november 2015, 

in de grote zaal van het Klooster, Hoogstraat 6 te Waalre
onder de titel NU EENS WAT ANDERS met het 

optreden van

Prof. Mr. Dr. JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN

Na de opening volgt een cabareteske middag, die we afsluiten met 
een gezellig etentje.

Jacquelien de Savornin Lohman 
(geboren in Buitenzorg, Nederlands 
Indië, 1933) is emeritus hoogleraar 
andragologie, voormalig advocaat, 
senator voor D66, en sinds enige jaren 
cabaretière. Ze treedt voor ons op met 
haar theaterprogramma Liedvermaak. 
Haar liedjes getuigen van haar 
lotgevallen als hoogbegaafde freule: 
van een kind uit het Jappenkamp in 
voormalig Nederlands-Indië tot 
hoogleraar en senator. Hoe serieus 
moet je het leven nemen als je tachtig wordt? Jacquelien verliest vooral geen 
tijd. Ze geeft het ons om de oren: wees niet bang om te vallen of op je gezicht 
te gaan, laat maar gebeuren. “Ik wil lekker kinds zijn!” roept ze ons toe. Veel 
aantrekkelijker dan Alzheimer klinkt dat. Ook deze middag treedt ze op samen 
met haar vaste componist en begeleider Bam Commijs.

De inwendige mens wordt daarna zeker niet vergeten. De koffie, 
de  thee  en  een  drietal   drank(jes)  worden  verzorgd door  het 
Klooster. Het buffet ter afsluiting wordt u, evenals vorig jaar, 
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aangeboden door ChefGJ Catering.
Let op: omdat we geleerd hebben van vorig jaar met de 
bijzonder lange wachttijd voor de laatste tafels, hebben we dit 
jaar gekozen voor twee buffetopstellingen om iedereen sneller 
te kunnen bedienen en een betere doorstroming te krijgen.

Programma:
14.00 uur: Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na 

de registratie kunt u op uw gemak genieten van een 
kopje koffie of thee. 

14.30 uur: Opening van de middag.
14.45 uur: Optreden van Jacquelien de Savornin Lohman
16.15 uur: Tijd voor een drankje
17.00 uur: Aanvang buffet, verzorgd door GertJan Willems die 

in Waalre bekend is als GJChef.
19.00 uur: Sluiting bijeenkomst.

Inschrijving (bij voorkeur per e-mail) via: 
  inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl 

 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 
10 november, uw inschrijving definitief te maken door 
overmaking van € 20,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de 
kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v.
PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard 
met duidelijke vermelding van ‘Najaarsbijeenkomst’ en de 
naam van de deelnemer(s).
Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of plaats
bewijs toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam geplaatst 
op de ‘check-in lijst’ die wordt gebruikt door de gastvrouwen die 
u opwachten bij aankomst in het Klooster in Waalre.

september 2015 11 www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl



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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