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C O M M U N I C AT I E
Onze nieuwsbrieven zijn voor 
het bestuur uitermate belangrijk 
voor een adequate nieuwsvoor

ziening van onze leden, die er telkens weer 
naar uitzien. Een wisselwerking is er 
evenwel nauwelijks. Commentaar of 
reacties van de leden komen zelden voor en 
dat is opmerkelijk in de turbulente tijd 
waarin wij ons vandaag de dag bevinden. 
Immers: wie beschikt niet over een telefoon 
of computer (via welke men zo eenvoudig 
berichten kan versturen)? En wie heeft niet 
zo nu en dan een op- of aanmerking, een 
vraag of aanbeveling. Ook senioren (tussen 
de 50 en …jaar) hebben de beschikking 
over ’n PC (Personal Computer), tablet of 
smartphone. En wanneer dat niet zo is, dan 
is er wel familie, vrienden of kennissen die 
je graag behulpzaam willen zijn. Zonodig 
kan men ook bij een bank of bibliotheek 
kosteloos gebruik maken van een PC. Van 
belang is evenwel, dat je zo’n beetje moet 
weten hoe hiermee om te gaan. Nou: kijk 
dan eens in deze nieuwsbrief bij “Vaste 
activiteiten” - PC ondersteuning om je die 

handvaardigheden eigen te maken. Kijk in 
ieder geval regelmatig op onze website 
(www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl) 
om te zien wat er gaande en komende is. 
Onze webmaster doet er alles aan U zo 
goed mogelijk te informeren omtrent de 
actuele activiteiten. Zo zijn er het 
“Trefpunt” dat geregeld interessante 
bijeenkomsten organiseert (in “Agnus Dei” 
in Waalre), de commissie “Reizen”, die 
interessante aanbiedingen heeft; en “Kunst 
en Cultuur “ met hun aantrekkelijke 
uitstapjes. Vergeet niet de zeer uiteenlopen
de mogelijkheden van de kaart-, fiets-, wan
del-, nordic walking- en jeu de boulesclubs.
Ik vind ’t jammer dat een andere organisatie 
(Anbo) in de problemen is gekomen. M.i. is 
de PVGE  geen nieuwe thuishaven, omdat 
hun doelstellingen afwijken van de PVGE. 
Het verenigingsbestuur is het met deze 
zienswijze eens. Maar ook ons staan ingrij
pende veranderingen te wachten. Van 
belang is o.m. de subsidiëring van Philips, 
die een herziening van onze contributie 
teweeg zal brengen.

Jacques Hersbach
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Middaguitstapje naar het Theepottenmuseum 
in Swartbroek

woensdagmiddag 13 januari 14.00 uur
Het uitstapje brengt ons naar Swart
broek, een dorpje achter Weert. In het 
museum kijkt u uw ogen uit. Er zijn 
meer dan 1800 theepotten te bekijken 
in allerlei vormen. Een gewone thee
pot vindt u er niet. Het zijn allemaal 
kunststukjes waar ontwerpers zich op 
hebben uitgeleefd om een excentrieke 
theepot te ontwerpen. Het museum is 
toegankelijk voor rolstoelen. De 
entree is vrij, maar u kunt een vrijwil
lige bijdrage in de speciale theepot 
werpen. En natuurlijk kunt u na uw 
bezoek nog even napraten over wat u 
allemaal gezien hebt in de koffie- en 
theehoek. De kosten voor een kop 
thee of koffie en een stuk appeltaart 
bedragen € 4,50. Een aardige bijkom
stigheid is: Het theepottenmuseum 
werd uitgeroepen tot het leukste 
dagje uit in Nederland in 2014.
Aanmelden en informatie:
Will Balemans:  040 2213382 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl, graag voor 8 januari. Wilt 
u het bedrag van €4.50 overmaken op 

rek.nr. NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. 
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard 
o.v.v. Theepottenmuseum. Uw inschrijving 
is pas compleet wanneer dit bedrag door 

ons is ontvangen.
Indien u geen 
vervoer hebt of u 
geeft de voorkeur 
aan meerijden, dan 
kunt u dat bij de 
aanmelding 
aangeven. We probe
ren dan het  vervoer 
voor u te regelen.
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n

Mevr. M. de Bakker – Vetter Waalre
Mevr. M.F.M. Biemans Waalre
Mevr. E.W. Bouwknegt – de Haan Waalre
Mevr. B.G. de Buvry de Mauregnault Waalre
Mevr. H. van Diesen – Ketelaars Waalre
Dhr. H.H. Eggenhuisen Waalre
Dhr. J.H.W.M. van der Put Baarlo (L)
Mevr. B.G. Rijkers Valkenswaard
Mevr. A.E. Seyfarth – Duymelink Westerhoven
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NIEUWE ACTIVITEIT BIJ DE PVGE 
Aalst-Waalre en Valkenswaard
MUZIEK IN HUISELIJKE KRING

Pianist Frans van Tuijl  geeft speciaal voor de PVGE 
bij voldoende belangstelling van onze leden

een extra serie klassieke huisconcerten
op zondagmiddag om 15.00 uur

10 Januari: L. van Beethoven: pianotrio nr. 3 in c-klein 
J. Brahms  : pianotrio nr. 1 in b-groot opus 8
Atriumtrio (Eveline en Nico Trap en Frans van Tuijl)

13 maart:     Wat vond de Duitse Hugo Wolf van Italië?
             Wat vond Oostenrijker Mozart in Spanje?
            Bas/acteur Peter Lusse, sopraan Selma Harkink

24 april:       Van Mozart tot Strauss,  van Verdi tot Lehár   
Een bloemlezing uit bekende opera’s en operettes
Mezzo-sopraan Claudia Heuel en bas Michele Filanti   

8 mei:          Moederdagprogramma  
          Bariton Marco Bakker

De entreeprijs bedraagt per voorstelling € 17,50 p.p. incl. koffie/thee en één 
drankje.
De concerten worden gegeven op het adres Azalealaan 4 in Waalre aanvang 15.00 
uur.
Heeft u interesse in één of meer van deze uitvoeringen?
Geeft u zich dan op vóór 15 december bij onze evenementencommissie:
Reinier Schipper, ( 040 2214602,  reinier.schipper@kpnmail.nl
Hans de Pooter, ( 040 2218298,  hansdpt@kpnmail.nl
U krijgt dan van ons bericht over de wijze van betaling en of de uitvoeringen 
doorgang vinden, d.w.z. zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt.
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KERSTDAGTOCHT  NAAR RUURLO EN KRANENBURG
Donderdag 10 december
Vanaf onze opstapplaatsen rijden we 
naar Ruurlo. Hier bezoeken we de 
Cactus Oase van Anny Cactus. We 
worden verwelkomd met een kop 
koffie of thee met een plak oma’s 
kruidkoek. Anny vertelt graag over 
haar passie die ze samen deelt met 
haar man Bert van der Meer. Dit 
unieke stukje woestijn in de Achter
hoek is een magnifiek bedrijf van 
6000 m2 onder glas, met meer dan 
2500 soorten cactussen, vogeltuin, 
Indian Art Gallery en expositieruim
te met een wisselende kunsttentoon-
stelling.We krijgen voldoende tijd 
om alles te bezichtigen en het is bin
nen, geen last van de kou. Na dit ste
kelige bezoek rijden we naar het 
klooster van Kranenburg, dat tegen
woordig een hotel is. Hier gebruiken 
we de koffietafel. Na de lunch be
zoeken we het heiligenbeeldenmuseum dat 
is ondergebracht in de monumentale St. 
Antonius van Paduakerk. De kerk is 
gebouwd door de bekende architect Pierre 
Cuypers. Pierre Cuypers kennen we o.a. 
van het Rijksmuseum en het Centraal Sta
tion in Amsterdam, kasteel de Haar, Catha
rinakerk in Eindhoven en vele andere ge
bouwen. In de kerstperiode wordt hier een 
grote tentoonstelling van kerststallen en 
kerstgroepen ingericht.Dit jaar opent het 
museum in de kerstsfeer voor de zestiende 
keer haar deuren met honderden mooie 
kerstgroepen, waarvan een aantal nog niet 
eerder te zien waren. De nadruk ligt op zelf
gemaakte kerststallen en kerstgroepen. De 
tentoonstelling zal door een klankbeeld 
over het fenomeen Driekoningen worden 
ondersteund. De dag wordt afgesloten met 
een diner.

Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we om 8.00 uur aan de 
Mariakerk, Warande 8 te Valkenswaard en 
om 8.15 uur bij het Stationskoffiehuis in 
Waalre.
Reissom: € 67,50 per persoon. Hierbij is 
inbegrepen: de busreis, koffie/thee met 
kruidkoek, de lunch, bezoek aan de Cactus 
Oase en het museum in Kranenburg, het 
diner en de attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie: 
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Aanmelden vóór 25 november. Uw 
inschrijving is compleet als u bovenstaand 
bedrag uiterlijk 30 november hebt voldaan 
op rek.nr. NL62 RABO 0155706055 t.n.v. 
PVGE afd Aalst-Waalre-Valkenswaardo.v.v. 
kerstdagtocht.
Ook op de website vindt u info over deze 
dagtocht.
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M I D D A G U I T S T A P J E

Feestelijk dineren bij
Donderdag 17 december

Proeven en genieten van een onvervalst stukje Brabant.
Op donderdag 17 december gaan 
we om 12.30 uur feestelijk tafelen 
bij eetcafé en restaurant ’t Brabants 
Genot. Hiervoor hoeven we niet 
ver van huis. Het adres van het 
restaurant is Heikantstraat 23 in 
Waalre. Het restaurant, voorheen 
Hoeve Kakelbont, is nog niet zo 
lang geleden van eigenaar veran
derd en begint een begrip te wor
den in Waalre en omgeving. De 
decembermaand is een mooi mo
ment om ons te laten verrassen met 
een heerlijk 3 gangen Kerstmenu. 
Dit in een sfeervolle ambiance, 
waarin het huiskamergevoel de boventoon 
voert.
Kosten: € 25,00 p.p. incl. twee drankjes.
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch ( 040 2215140 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl

Aanmelden kan tot 1 december.
Uw aanmelding is compleet als u na 
aanmelding per telefoon of per mail het 
bedrag van € 25,00 heeft overgemaakt op 
rek.nr. NL 62 RABO 0155706055 t.n.v. 
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard 
onder vermelding van ” Kerstdiner”.

 KRONIEK ☆ ☆
De Seniorenmarkt  in  Valkenswaard
Het beloofde een drukke middag te worden die zaterdag 
26 september. De PVGE-stand was, na wat strubbelingen 
over de juiste plaats, opgebouwd en de eerste bezoekers 
hadden zich al gemeld. Ja, ze hadden wel interesse in de 
PVGE en ze zouden zich gaan aanmelden met het door de 
standhouders Bep en Tineke uitgereikte aanmeldingsfor
mulier. En toen was het ineens afgelopen! De stroom viel 
uit, het werd donker in de zaal en op last van de brand
weer moesten we naar buiten (“het is voor uw eigen vei
ligheid”). De ontruiming verliep in alle rust en zonder 
paniek. Nadat alles door brandweer en BHV was gecon
troleerd en er niemand meer in het gebouw aanwezig was 
mochten de standhouders groepsgewijs onder begeleiding 
terug naar binnen om de stand af te breken en konden we 
naar huis. Volgend jaar hopen we de PVGE weer te kun
nen promoten op de Seniorenmarkt van 2016.
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Bezoek Kröller-Müller Museum op 16 september
Verslag. Tentoonstelling ‘Van Gogh & Co. Dwars door de collectie’

Het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh 
wordt ook in Otterlo herdacht en dat valt 
onmiddellijk op als we binnenrijden. De 
tuinen van de bewoners zijn rijkelijk ver
sierd met kopieën van schilderijen van Van 
Gogh. Ook staan er heel veel zonnebloe
men. Echte bloemen, maar ook zonnebloe
men gemaakt van hout. Heel erg feestelijk!
Om 10.30 uur worden we in het museum
restaurant  ‘Monsieur Jacques’ getrakteerd 
op koffie of thee (à volonté) met heerlijk 
gebak. Om 11.15 uur is er een begeleid be
zoek aan de tentoonstelling gepland. We 
worden opgesplitst in 3 groepen. Iedere 
groep krijgt een museumgids toegewezen. 
Drie zeer ervaren enthousiaste gidsen, die 
onze belangstelling vast weten te houden.
Stillevens, natuurmotieven, stads- en dorps
gezichten en de menselijke figuur van 
Vincent van Gogh worden op deze ten
toonstelling vergeleken met werken van 
voorgangers, tijdgenoten en navolgers 
die zich bezighielden met dezelfde 
onderwerpen. Aan het begin van de ex
positie hangen foto’s om nader kennis te 
maken met Van Gogh en zijn 34 Co’s, 
artistieke mannen die Vincent hebben 
geïnspireerd. De vroegste tekeningen en 
schilderijen van Van Gogh leggen de 
nadruk op het leven van boeren en arme 
arbeiders en het sombere landschap 
waarin zij zich bevinden. We zien een 
prachtig drieluik waarbij ‘De zaaier’ 
(1888) van Van Gogh links geflankeerd 
wordt door de ‘zaaier’ van Millet en 
rechts door een moderne creatie van 
Bart van der Leck. Naast boeren en 
arbeiders schildert Van Gogh ook 
modellen afkomstig uit een bejaarden
huis. In de categorie ‘De Menselijke 
Figuur’ hangt ook een serie zelfportret
ten. Van het bekende zelfportret van Van 

Gogh zelf tot zelfportretten van de kunste
naars Isaac Israëls, George Breitner, Mat
thijs Maris en Charley Toorop, de enige 
vrouwelijke kunstenaar in deze expositie.
Hoewel het hart van Vincent meer ligt bij 
het schilderen van mensen, schildert hij uit 
broodnood stads- en dorpsgezichten. Bij de 
stillevens word ik helemaal geraakt door 
‘vier uitgebloeide zonnebloemen’ (1887) 
met geeloranje en blauwe tinten. Ingetogen, 
maar heel indrukwekkend om te zien. Om
dat Van Gogh het niet breed had, schildert 
hij ook wel eens een doek over. Daar kwam 
het Kröller-Müller Museum laatst pas ach
ter: met een nieuwe techniek vonden ze 
onder het schilderij ‘Stilleven met akker
bloemen en rozen’ nog een schilderij, één 
van twee boksers. 
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Naast zijn bekende bloesems en zonnebloe
men schildert hij veel mooie landschappen, 
waaronder ‘Meisje in het bos’, ‘Populieren 
bij zonsondergang’ en ‘Herfstlandschap’.
Ook tijdens zijn verblijf in de Provence 
maakt Vincent van Gogh onder meer ver
schillende natuurmotieven, waaronder 
‘Cipressen met twee figuren’ (juni 1889 - 
februari 1890). Om 13.15 uur volgt een 
lunch in restaurant ‘De Koperen Kop’. Een 
smakelijke lunch in buffetvorm. Van 14.30 
uur tot 16.00 uur mogen we onze tijd zelf 

invullen. Ter afsluiting worden we vanaf 
16.00 uur nogmaals uitgenodigd in ‘De 
Koperen Kop’. Deze keer voor een hapje en 
een drankje. Om 17.00 uur gaat de reis 
huiswaarts. We proberen nog een glimp van 
wild op te vangen, maar helaas lukt ons dat 
niet. Desalniettemin kunnen we terugkijken 
op een bijzonder geslaagde dag. 
Met dank aan de organisatie K&C,

Marianne van den Eijnden
Een uitgebreider verslag vindt u op de 
website van de PVGE.

Verslag PVGE-zomertennis
Op 1 april (ja echt!) zijn wij ons zomersei
zoen op de banen van tennisvereniging 
Eeckenrode gestart met 15 deelnemers. 
Naarmate de zomer vorderde werd het 
enthousiasme van de spelers groter. Het 
weer was ons ook goedgezind met weinig 
regen, dus weinig afgelastingen. Ook elke 
1e woensdag van de maand even pauze met 
een kopje koffie en iets lekkers erbij 
verhoogt de saamhorigheid van de club.

Waarschijnlijk krijgen wij volgend jaar 
geen gravelbanen meer toegewezen maar 
banen met een andere ondergrond (smash 
court)omdat de gravelbanen versleten zijn 
en het onderhoud teveel geld en energie 
gaat kosten. Wij wachten nog op bericht 
van Eeckenrode, maar volgend jaar vanaf 
6 april (2016) zijn wij weer van de partij 
om, als het even kan, een goede bal te slaan.
Tineke de Pooter, coach, Henk van Sebille, coach
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Met K&C naar Rotterdam op 6 oktober

Het was een leuke dag. Na ons vertrek uit 
Valkenswaard en Waalre reden we richting 
Dordrecht waar we bij v.d. Valk onze kof
fiestop hadden. Een prachtig hotel, voorzien 
van de modernste snufjes. Omdat we onder
weg wat vertraging hadden gehad, bleef het 
maar bij één kopje, we moesten immers op 
tijd in Rotterdam zijn i.v.m. de rest van het 
programma. Dat programma bestond uit een 
korte wandeling o.l.v. Eveline, een rasechte 
Rotterdamse, naar de Erasmusbrug waar ze 
in onvervalst Rotterdams vertelde over de 
gebouwen aan de andere kant van het water. 
Haar te horen vertellen was alsof je naar 
een cabaretière luisterde. Verder konden we 

een kijkje nemen in de Markthal, weliswaar 
kort, doch zeer de moeite waard, een lek
kere lunch bij restaurant Prachtig. Een boot
tocht met Spido en ook nog een rondrit door 
Rotterdam. Misschien klopt de volgorde 
niet helemaal, maar het zat er wel allemaal 
in. Daarna weer naar hotel de Valk in Dor
drecht voor een “hapje en een drankje”. Op 
de 14e etage werden we ontvangen met een 
glas “bubbels” en de heerlijkste hapjes. De 
dag was al fantastisch, maar dit maakte het 
helemaal compleet. Daarna bracht Noud, 
onze chauffeur, ons weer veilig thuis in 
Waalre en Valkenswaard. Organisatie 
bedankt! En tot een volgende keer.

Marianne Köpp-Derksen

Sightseeing Rotterdam

Omdat het weer niet luistert naar de goden 
hadden we de paraplu’s niet nodig, maar 
belette de nevel de skyline van de stad te 
zien. Op de terugweg kregen we zelfs de 
zon te zien. Te laat om nog een mooier 
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Wandelaars Attentie!

De wandeling van 15 december is 
een week vervroegd en vindt nu 
op 8 december plaats. Zie ook de 
activiteitenkalender.



uitzicht te hebben vanaf de veertiende 
verdieping van het Van der Valkhotel in 
Dordtrecht, waar we genoten van een natje 
en een droogje. Na de koffie mèt, werden 
we aan de voet van de Erasmusbrug opge
wacht door onze welbespraakte en enthou
siaste gids Eveline. Ze had zoveel te ver
tellen en te laten zien dat het Centraal Sta
tion er bij inschoot. De naam van het kunst
werk: “Hoorn des Overvloeds” in de Markt
haÍ werd bevestigd door het grote aantal 
broodjes-, tapas-, groente-en specerijenkra
men,  waar je tussendoor moest lopen. En 
waardoor je beschermd werd een stijve nek 
te krijgen, om het kunstwerk aan het gehe
melte te bewonderen.  Met de rondvaart 
door de haven kreeg je meer de indruk hoe 
het vroeger was en kwam de tegenstelling 
met de moderne, eerder met de K & C be
zochte Maasvlakte, tot uiting. Ondanks 
enkele verkeersopstoppingen kon het 
geplande tijdschema prima worden uitge
voerd. Wat een organisatoren ! 

Gérard Hillemans

Activiteitenkalender 2015
ma 9 nov Wandelen Spinsterberg bij Leende, vertrek IVN 
wo 18 nov Evenementen Najaarsbijeenkomst in het Klooster Waalre
wo 25 nov Reizen Terugkom- en vooruitblikmiddag in “De Belleman”
di 8 dec Wandelen Wandelpark en visvijvers, afsluiting, vertrek IVN  
do 10 dec Reizen Kerstdagtocht naar Ruurlo en Kranenburg
do 17 dec Reizen Kerstdiner in rest. ’t Brabants Genot 12.30 uur

Activiteitenkalender 2016
di 13 jan Middaguitst Bezoek Theepottenmuseum in Swartbroek 14.00 uur
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O P R O E P
Wij zitten dringend verlegen om reservebezorgers van de Nieuwsbrief 
in de gemeente Valkenswaard. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met:

 w.verbunt@chello.nl
 040 8438897 / 06 12679126.

Wil en Annelies Verbunt popelen om u hiervoor te noteren en alle 
nodige informatie te verschaffen.
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