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T e r u g b l i k
Het jaar 2015 is omgevlogen: het 
lijkt wel of de tijd steeds sneller 
gaat. Deze overweging komt ons 

niet vreemd voor: ongetwijfeld herinneren 
velen van ons dergelijke verzuchtingen van 
onze ouders en grootouders. Maar toen 
meenden wij nog over zeeën van tijd te 
beschikken. Tweeduizendvijftien is een jaar 
geworden waarin wij zijn geconfronteerd 
met – wereldwijd – de meest afschuwelijke 
gebeurtenissen, waardoor dit jaar ons nog 
lang zal heugen. Moeten wij dit dan maar 
zo gauw mogelijk vergeten? Nee, natuurlijk 
niet; we moeten ervan leren en vanuit onze 
eigen situatie verbeteringen bewerkstelli
gen. Onze PVGE kan terugzien op een suc
cesvol verenigingsjaar, al is niet alles be
reikt wat we onze hebben voorgenomen. In 
het begin van ons verenigingsjaar hebben 
wij – node – afscheid genomen van voorzit
ter Hans de Pooter. Echter: hij heeft woord 
gehouden en als vrijwilliger onverminderd 
activiteiten ontplooid ten behoeve van onze 
vereniging. Dat doet hij onder andere als lid 
van de evenementencommissie nog steeds. 
Overigens doet ons bestuur nooit tevergeefs 
beroep op zijn kennis en ervaring. Onze 
vereniging bruist van de activiteiten, waar
bij ik wijs op onze zomer- en najaarsbijeen
komst, de zeer gewaardeerde reizen en uit
stapjes; de “Trefpunt” bijeenkomsten, die 

zich in een toenemende belangstelling mo
gen verheugen en al die andere activiteiten 
waarop onze vereniging “drijft”. Een woord 
van dank aan ons legioen vrijwilligers mag 
op deze plaats niet achterwege blijven. 
Onze oproep voor reservebezorgers in de 
novembereditie van de Nieuwsbrief heeft 
tot een positief resultaat geleid en dat mag 
niet onvermeld blijven. Elders in deze 
nieuwsbrief doet het bestuur andermaal en 
met klem een oproep aan alle leden om deel 
te nemen aan (bestuurlijke) activiteiten. 
Want ook onder onze vrijwilligers slaat de 
“vergrijzing” toe. Diverse coaches hebben 
de wens te kennen gegeven om te gaan 
stoppen. Wanneer zij niet worden vervan
gen komt het voortzetten van diverse activi
teiten in gevaar. Ook de komende maanden 
staan evenementen op het programma. 
Hierbij wijs ik onder andere op de uitnodi
ging – elders in deze Nieuwsbrief - voor de 
Algemene Ledenvergadering op 24 februari 
in “Het Klooster”. Ook de commissie Kunst 
& Cultuur heeft voor het komend jaar een 
aantrekkelijk programma ontwikkeld; heeft 
de “Trefpunt”-commissie een interessante 
agenda weten samen te stellen en zal de 
onvolprezen reiscommissie u mooie meer
daagse reizen en middaguitstapjes voor
schotelen. En daar blijft ’t niet bij, want ook 
de diverse clubs doen het komend jaar hun 
best u in beweging te brengen (en: houden). 

Tenslotte is in deze editie de 
“Eindejaarsnieuwsbrief 2015” 
van de FPVG opgenomen. Deze 
is voornamelijk van belang voor 
onze Philips-gepensioneerden. 
Ik wens u een alleszins 
voorspoedig, gelukkig en 
gezond 2016 toe.

Jacques Hersbach
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Duitsland - Harsefeld - Altes Land - 5 dagen
13 t/m 17 juni
Het Altes Land is een ge
bied langs de Elbe. Het ligt  
tussen Stade en Buxtehude.  
Het Altes Land is met ca. 13 
miljoen fruitbomen het  
grootste aaneengesloten 
fruitteeltgebied in Europa.  
Ongeveer twee derde van 
dit fruitteeltgebied bestaat  
uit appelbomen. De naam 
Altes Land is een verbaste
ring van de Nedersaksische  
naam Olland, een verwij
zing naar de Nederlandse kolonisten die het  
gebied in de middeleeuwen inpolderden. In 
1113 sloot aartsbisschop Frederik I van 
Bremen een verdrag met Nederlandse kolo
nisten om het moerasachtige gebied te om
dijken en in te polderen. Priester Hendrik 
uit het Zuid-Hollandse Rijnsaterwoude 
wordt gezien als de stichter van het Altes 
Land. In Steinkirchen staat een standbeeld 
van Priester Hendrik. Het gebied wordt 
opgedeeld in drie Meilen (mijlen) gezien 
vanaf de Elbe, waarbij telkens een nieuwe 
dijk aangelegd werd. De eerste mijl werd 
ingepolderd rond 1140, de tweede mijl werd 
eind 12e eeuw ingepolderd en de derde mijl  
pas eind 15e eeuw. Het Altes Land kent vele  
karakteristieke dorpen met mooie authen
tieke woonhuizen en boerderijen. Vanwege 
de vruchtbare grond werden de dorpen in 
Nederlandse stijl gebouwd, als lintdorp met  
alle huizen langs een enkele weg en de 
landbouwgrond direct achter de huizen.
Harsefeld heeft ca. 12.500 inwoners en ligt 
in het Altes Land met aan de noordzijde het  
kleine riviertje de Aue. Van 1104 tot 1648 
bestond hier het klooster Harsefeld, een be
duidende Benedictijnenabdij. Van het kloos
ter zijn diverse overblijfselen nog intact en 
te bezoeken, zoals de kloosterkerk en het 

mooie kloosterpark. Midden in het park 
vind u het museum Harsefeld. Het klooster
park bevind zich direct achter ons hotel. 
Een goed aangegeven wandelroute laat u 
de hoogtepunten van het park zien. Van
wege het geringe hoogteverschil is Harse
feld bij uitstek geschikt als startplaats voor 
wandelaars en fietsers, zo vinden we een 
aantal van deze mooie routes direct vanaf 
onze vakantieplaats. Verder vinden we in 
Harsefeld diverse gezellige winkels waar
van vele direct voor de deur van het hotel. 
Hotel Meyer 
Het hotel is gelegen in het mooie centrum 
van Harsefeld, met achter het hotel het 
kloosterpark en tegenover het hotel een 
keur aan gezellige winkels. Alle kamers 
beschikken over bad/douche, föhn, wc en 
TV. Verder is het hotel van alle gemakken 
voorzien en beschikt het over een lift (enke
le kamers zijn niet per lift bereikbaar), re
ceptie, gezellige hotelbar, kegelbaan, bio
scoop en een sfeervol restaurant waar 
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet voor 
u klaarstaat en waar ’s avonds een 3-gangen 
keuzemenu wordt geserveerd. 
Vertrekdatum: Maandag 13 juni
Reissom: vanaf € 459,00 p.p., toeslag een

persoonskamer € 40,--
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N.B. Wacht met betalen tot ontvangst 
van de factuur
Bij de reissom is inbegrepen:

de reis per luxe touringcar voorzien van 

bar, modern geluidssysteem met DVD, 
panoramacamera, toilet, en airco

de verzorging op basis van halfpension, 

‘s morgens uitgebreid ontbijtbuffet, 
’s avonds 3-gangenkeuze menu

alle kamers met bad/douche, föhn, wc en TV

welkomstdrankje

gratis wifi

de excursies (inclusief alle genoemde 

entrees)
overtocht Cuxhaven – Helgoland VV

bezoek Herzapfelhof met welkomst

drankje, humoristische rondleiding, 
koffie/thee met fruitgebak, ritje met de 
appel-express en speciale appel in 
geschenkverpakking

kegelavond

bioscoopavond

het afscheidsdiner 

alle taxen

calamiteitenfonds

reserveringskosten 

de diensten van uw ervaren 

chauffeur/reisleider 
Niet bij de reissom inbegrepen:

annulerings- en/of reisverzekering

persoonlijke uitgaven

niet genoemde maaltijden, drankjes en 

eventuele niet genoemde entrees 
Reisorganisatie: EMA-REIZEN 
EMA stuurt de factuur naar u op.
Aanmelden en info: uiterlijk 1 maart bij:
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 
of  afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Reisprogramma (wijzigingen 
voorbehouden):

Dag 1: Vertrek uit Aalst/Waalre/Valkens
waard. Via de snelste weg rijden we naar 
Bremen, waar we een pauzestop maken. De 
al meer dan 1200 jaar oude stad had in 
vroegere tijden een belangrijke rol als han
delscentrum. Bremen heeft een historische 
binnenstad met vele bezienswaardigheden 
zoals de Sankt Petri Dom, het 16e eeuwse 
gildehuis en het Schnoorviertel. Deze 
woonwijk van vissers is de oudst bewaarde 
wijk van Bremen. De woningen dateren uit 
de 15e tot de 19e eeuw en zijn allen geres
taureerd en ingericht als galerie, restaurant 
enz. Verder nog het beroemde stadhuis met 
voor het stadhuis het Rolandsbeeld en de 
beeldengroep van de Bremer stadsmuzikan
ten. In de loop van de middag arriveren we 
in Harsefeld. 
Dag 2: Na het ontbijt heeft u vrije tijd om 
uw vakantieplaats nader te bekijken. 
Omstreeks 11.00 uur vertrekken we naar de 
mooie stad Bremerhaven. ’s Avonds organi
seren we een gezellige kegelavond in het 
hotel.
Dag 3: Vandaag rijden we naar Cuxhaven. 
Hier schepen we in voor een ca. 2,5 uur 
durende overtocht naar Helgoland.
Dag 4: ’s Morgens brengen we een bezoek 
aan de historische stad Stade. Dan maken 
we een mooie tocht door het Altes Land, 
een zeer groot fruitteeltgebied met een 
bezoek aan de Herzapfelhof, een 
fruitboerderij midden in dit mooie gebied. 
’s Avonds genieten we in de bioscoop van 
het hotel van een mooie film. 
Dag 5: Na het ontbijt nemen we afscheid 
van Hotel Meyer. We rijden via de snelste 
weg naar de mooie stad Oldenburg. We 
besluiten de reis met een heerlijk 
afscheidsdiner, waarna u weer wordt 
teruggebracht naar uw opstapplaats. 
Zie onze website (rechtsonder op deze 
pagina) voor een uitgebreide beschrijving 
van het programma.
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Aangifte inkomstenbelasting 2015
Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de 
inkomstenbelasting over het jaar 2015. Vanaf 

die datum kunt u ook de vooringevulde aangifte (VIA) downloaden van de belastingsite.

HULP NODIG BIJ DE BELATINGAANGIFTE? DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

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

lid van een Ouderenbond zoals de PVGE
vanaf 65 jaar met een AOW en een klein 

aanvullend pensioen 
totaal inkomen maximaal € 35.000 voor 

alleenstaanden en € 50.000 voor 
gehuwden/samenwonenden 

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

Er wordt een bijdrage in de onkosten ge
vraagd van € 12,-. Leden met hogere inko
mens kunnen terecht bij professionele 
belastinginvullers. Voor vragen over huur- 
en/of zorgtoeslag en over de voorlopige 
aanslagen kunt u ook bij ons terecht. Als u 
gebruik wilt maken van de Belastingservice 
kunt u contact opnemen met: 
Gerrit van der Leest, ( 040 2230540 of 
 gvdleest@gmail.com, Coördinator 
Belastingservice PVGE afdeling Aalst-Waal
re en Valkenswaard. Als u in 2015 al ge
bruik gemaakt heeft van deze service hoeft 
u niet te bellen of te mailen, de belasting 
invullers zullen vanaf medio februari con
tact met u opnemen voor en afspraak in 

maart of april. De leden die vorig jaar 
gebruik hebben gemaakt van de Belasting
service ontvangen in januari van de Belas
tingdienst een brief met de machtigings
code in een witte enveloppe. Bewaar deze 
brief goed omdat de aangifte alleen met 
de machtigingscode kan plaatsvinden. 
Voor nieuwe hulpvragen zullen wij de 
machtigingscode aanvragen nadat u zich 
heeft aangemeld.
U wordt verzocht de volgende documenten 
beschikbaar te hebben (zover van toepassing):

Brief Belastingdienst met machtigings
code

Jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfond
sen en lijfrenteverzekeraars over 2014

WOZ-beschikking (peildatum 01-01-
2014) en jaaropgave hypotheekver
strekker 2014

Jaaropgaven 2015 van bank- en spaar
rekeningen of afschriften met saldi per 
01-01-2015 

kopie aangifte inkomstenbelasting 2014
en voor zover van toepassing:

Rekeningen van buitengewone uitgaven 
in verband met ziekte in 2015

Bewijsstukken van giften gedaan in 
2015

voorlopige aanslag inkomstenbelasting 
2015

dieetverklaring arts
beschikkingen huur- en zorgtoeslag 

2015 en 2016
LEUKER KAN OOK DE PVGE HET NIET MAKEN!
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MET K&C naar ANDRÉ RIEU in MAASTRCHT
zondag 17 juli Volgeboekt!!

In juli geeft André Rieu voor alweer het 
twaalfde jaar op rij zijn concerten op het 
meest romantische plein van Nederland: 
het Vrijthof in Maastricht. U kunt genieten 
van meeslepende walsen, klassieke muziek, 
operette en meer spektakel tijdens een van 
zijn zomeravondconcerten.
Het (voorlopige) programma:

Vertrek vanuit Valkenswaard: 18.00 uur.

Vertrek vanuit Waalre: 18.15 uur.

In de buurt van Maastricht drinken we 

een kop koffie/thee + gebak.
Het concert begint om 21.00 uur en 

duurt 3 uur.
We verwachten rond 01.30 uur in 

Waalre/Valkenswaard terug te zijn. 
Het plan is tijdens de terugreis in de 
bus een drankje + hapje te gebruiken.

De prijs:
€ 89,-- per persoon, all in (ticket, bus, kof
fie/thee + gebak, drankje + hapje en attentie 
voor de chauffeur).
Waar u rekening mee moet houden:

Het concert gaat ook bij slechter weer ge

woon door. Wanneer het regent, ont
vangt u van de organisatie een regenpon
cho. Paraplu’s zijn niet toegestaan omdat 
die het zicht kunnen belemmeren.

Zorg bij slecht weer voor gepaste 

(warme) regenkleding.
De afstand van de busparkeerplaats tot 

het Vrijthof bedraagt ca. 1 km; het is 
nog niet bekend of de bus ons dichter
bij kan afzetten en ophalen.

Iedere gast krijgt zijn/haar eigen stoel

nummer; er zijn piccolo’s aanwezig 
die u naar uw plaats begeleiden.

Inmiddels is er een wachtlijst. Mocht u 

door onvoorziene omstandigheden 
afzien van deelname, dan verzoeken 
wij u dit zo spoedig mogelijk te mel
den, ook als u op de wachtlijst staat.

Aanmelden voor de wachtlijst:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2015387

Het voorjaar komt eraan, dus …... Fietsen
Het is nog winter (nou ja…), maar 
voor je er erg in hebt begint voorjaar 
weer en dan begint het bij de fiets
liefhebbers weer te kriebelen om het 
stalen ros te bestijgen beginnen. Op 
donderdag 10 maart hebben we weer 
de eerste bijeenkomst met de leden 
van de fietsclub om met elkaar van 
gedachten te wisselen, de planning 
voor 2016 door te nemen en de fiets
regels onder de aandacht te brengen 
(denk aan de verkeersveiligheid). De
ze samenkomst is weer op de bekende 
plaats in Valkenswaard.

Bent u nog geen lid 
van de fietsclub 
maar u hebt er wel 
interesse in, vraag 
dan informatie via 
 paulcompen43@gmail.com of 
 040 216087. Dan ontvangt u ook 
agenda van de bijeenkomst en bent u 
welkom om te ervaren hoe het is in de 
fietsclub. De leden van de fietsclub 
krijgen persoonlijk een uitnodiging en 
hoeven dus niet op deze mededeling 
te reageren.

Paul Compen- Gerard v Bakel
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Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 24 februari aanvang 13.30 uur in Het Klooster te Waalre, Hoogstraat 6 

Vanaf 13.00 uur: registratie deelnemers (aanmelden vooraf is niet nodig), ontvangst met 
koffie en iets lekkers. Na de pauze (rond 15.00 uur) volgt een muzikaal programma. Daarna 
kan worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

A G E N D A

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen (werkplan).
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25 februari 2015.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2015.
5. Financiën

5.1 Financieel jaarverslag 2015
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2016.
5.5 Contributie 2016 – financiën hoofdvereniging.

6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Voorstel van het bestuur om in het Huishoudelijk Reglement toe te voegen bij Artikel 
3 lid 1 vierde streepje na “voorzien in de vacatures die in de verenigingsraad ontstaan 
of zijn ontstaan” de zin “De leden worden benoemd door de ALV voor ten hoogste 
drie jaar. Daarna zijn zij volgens een vast te stellen rooster van aftreden herkiesbaar. 
Men kan zich ten hoogste tweemaal herkiesbaar stellen.” 1)

7. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
7.1 Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VR-vergaderingen in 2015 
7.2 Quo Vadis hoofdvereniging

presentatie over Quo Vadis hoofdvereniging.
7.3 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad, (her)verkiezing van de 

afgevaardigden. Het bestuur stelt voor de volgende leden te benoemen: Riet 
Boonstra, Brigitte Steppé, Eric Ideler, Jos Nieuwenhuis en Luit Hoving. 
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris 2).

7.4 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale ‘derden-organen’.
Jan Gooijer stopt als PVGE vertegenwoordiger bij de Seniorenraad Waalre 
(SRW). De SRW kent geen vertegenwoordigers meer van de Ouderenbonden, 
maar wij mogen wel kandidaten voordragen.

8. Activiteiten zonder clubverband.
8.1 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2015 en programma 2016.
8.2 Commissie Reizen: jaarverslag 2015 en programma 2016.
8.3 Jaarverslagen 2015 overige activiteiten:
8.3.1 Trefpunt
8.3.2 Aandacht zieken en eenzamen
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8.3.3 HUBA
9. Activiteiten in clubverband.

9.1 Jaarverslag 2015
9.2 Presentatie van het 
activiteitenplan 2016.

10. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster 
zijn Luit Hoving, penning
meester, Gerrit van der 
Leest, secretaris. Luit 
Hoving heeft aangegeven 
nog minimaal één jaar als 
penningmeester aan te blij
ven. Gerrit van der Leest treedt af. Eric Ideler is bereid gevonden secretaris te worden. 
Jacques Hersbach heeft op de ALV van 2015 het voorzitterschap voor maximaal één 
jaar op zich genomen en zal dus stoppen als voorzitter. Jos Ossevoort is per 9 
november 2015 toegetreden als aspirant bestuurslid; de vergadering wordt verzocht 
hem als bestuurslid te benoemen in de functie van voorzitter. Het bestuur stelt Truus 
van de Vorstenbosch voor als nieuw bestuurslid; zij zal de coördinatie voor Reizen van 
Riet Boonstra overnemen.
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris 3).

11. Mededelingen van de Hoofdvereniging.
12. Rondvraag

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

13. Sluiting van de vergadering.
1) In de bestuursvergadering van de hoofdvereniging VB02/15 is het besluit genomen in alle afdelingen dezelfde 
procedure voor de benoeming van VR leden te hanteren en de betreffende zin genoemd bij punt 6 in de 
Huishoudelijke Reglementen van de afdelingen op te nemen. 
2) Kandidaten voor de Verenigingsraad (punt 7.2) dienen uiterlijk 10 februari 2016 bij het secretariaat aangemeld 
te zijn.
3) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voordragen. De voordracht dient, voorzien van de 
handtekening van tenminste 10 leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, 
minstens 1 week vóór aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden 
ingediend. Tot die tijd kan ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.

Na de pauze: DUO HARPINET - Loes van Dijk (harp) en Linda Jans (klarinet)

Loes van Dijk (1986) begon op 9 jarige leeftijd 
met harplessen aan de muziekschool in Venlo en 
in 2013 is ze afgestudeerd aan het Conservatori
um in Maastricht. Naast haar diploma als solist 
heeft ze zich ook gespecialiseerd in orkestpartij
en. Ze volgde diverse masterclasses en geeft zelf 
ook les in het bespelen van de harp. Linda Jans 
(1982), klarinettiste, is in 2006 afgestudeerd aan 
het Conservatorium in Tilburg. Zij heeft diverse 
masterclasses gevolgd en haar grote passie is het 
spelen van kamermuziek. Zij is werkzaam als 

educatie producent voor Philharmonie Zuidne
derland en heeft haar eigen klarinetstudio in 
Cuijk. Samen met Loes van Dijk vormt zij het 
duo Harpinet. Zij zullen voor u een gevarieerd 
programma brengen van volksmuziek tot licht 
klassiek nadat zij eerst hun instrument en de 
mogelijkheden daarvan kort toegelicht hebben. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van het beroemde 
Danny Boy of het Ave Maria van Schubert? De 
rest van het programma wordt door het duo op 
de middag zelf voorgesteld.
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 KRONIEK ☆ ☆
Donderdag 22 oktober – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. De lezing over Birma door John 
Peters trekt een mudvolle zaal met een aan
dachtig en enthousiast publiek. De heer 
Peters is inmiddels een bekend en zeer 
gewaardeerd presentator bij ons “Trefpunt”.
Vanmiddag voert hij zijn toehoorders mee 
naar en door het Aziatische land Myanmar, 
het vroegere Birma. Om niet in herhalingen 
te vervallen: herlees de aankondiging in de 
Nieuwsbrief van september. Zoals gebrui
kelijk is de ambiance weer tot in de puntjes 
verzorgd en genieten onze leden tot aan 
“sluit” van de gratis drankjes en hapjes (van 
de hand van Diny) die hen door het onvol
prezen Trefpuntteam worden aangeboden.
Woensdag 18 november – Waalre, Het 
Klooster. Ruim vóór de opening van de zaal 
(14.00 uur) komen de eerste gasten van 
onze najaarsbijeenkomst verwachtingsvol 
binnendruppelen. Ze melden zich bij de 
gastvrouwen (die altijd weer een vriendelijk 
woord hebben); nemen hun consumptiebon
nen in ontvangst en voorzien zich van een 
kop koffie of thee. Daarmee is de ont
vangstruimte al gauw helemaal gevuld. We 
tellen vanmiddag ruim 230 leden! Om 
14.30 uur opent Luit Hoving (die de voor
zitter vervangt) de bijeenkomst en geeft het 
woord aan Hans de Pooter (jawel: van de 
evenementencommissie!), die twee belang
rijke mededelingen heeft. De cabaretière die 
vanmiddag haar opwachting zou maken (en 
naar wie velen reikhalzend hebben uitge
zien), te weten mevrouw Prof. Mr. Dr. 
Jacquelien De Savornin Lohman, is verhin
derd. Ze is enkele weken geleden komen te 
vallen en is daardoor niet in staat vanmid
dag voor ons op te treden. Als “pleister op 
de wonde” heeft ze voor iedereen een boek
werkje van eigen hand beschikbaar gesteld, 
getiteld “Doen moet je Doen!”- “levenslust 

op leeftijd”. Ergo: een teleurstellende 
mededeling! Maar: onze evenementencom
missie is niet voor één gat te vangen, op 
zoek gegaan naar een waardig vervanger en 
is erin geslaagd George Groot te contracte
ren. Deze wordt dan ook door Hans gepre
senteerd. George Groot is mede-oprichter 
van de destijds (vanaf 1967) bekende, suc
cesvolle cabaretgroep “Don Quishocking”. 
Hij vergast ons op een selectie uit zijn nos
talgische repertoire; uit een periode die 
ruimschoots voorafging aan die van de 
afwezige cabaretière (die in 2004 haar eer
ste voorstelling heeft gemaakt). En zo komt 
alles toch nog op zijn pootjes terecht! (Met 
hulde aan de evenementencommissie. Want: 
ga er maar aanstaan om op zo’n korte ter
mijn voor een min of meer gelijkwaardige 
vervanging te zorgen!) Na het optreden van 
George Groot is het tijd voor een drankje, 
gevolgd door een wederom uitstekend door 
ChefGJ Catering verzorgd buffet, waarmee 
deze najaarsbijeenkomst rond de klok van 
19.00 uur wordt afgesloten.
Woensdag 25 november – Dommelen, De 
Belleman. Vandaag organiseert de commis
sie reizen haar jaarlijkse terugkom- & voor
uitblikmiddag. De dames ontvangen hun 
gasten met koffie en koek; de belangstelling 
is weer overweldigend. Zoals de bedoeling 
(en: verwachting) is, worden de activiteiten 
van het afgelopen jaar onder de loep geno
men en dat zijn er weer heel wat geweest. 
Het voert te ver hier een opsomming te ge
ven van alle reizen en uitstapjes. In ieder 
geval hebben heel wat leden daarvan kun
nen genieten. Tot slot zij vermeld dat ook 
het programma voor het komende jaar veel 
interessante perspectieven biedt. Let vooral 
ook op onze website: www.pvge-
aalstwaalre-valkenswaard.nl.

Jacques Hersbach
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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
in 2016 een extra serie klassieke huisconcerten

op zondagmiddag om 15.00 uur

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 liefst vóór 1 maart 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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Oostenrijk - Kirchschlag in der Buckligen Welt 
-  Niederösterreich - 8 dagen

Vrijdag 26 Augustus t /m 2 September

Kirchschlag met ca. 3000 inwoners is de 
levendige kleine hoofdstad van de Buck
ligen Welt. Het is gelegen tussen Wenen en 
Graz. Boven het stadje ligt de ruïne van de 
burcht Kirchschlag. Verder zijn er twee ker
ken: de 15e eeuwse laat-gotische parochie
kerk Sint-Johannes de doper met een aan
grenzende rozentuin en de Kruiswegkerk 
met een bijzondere barokke kruisweg uit 
1733. Het stadsmuseum geeft een goed 
beeld van de geschiedenis van het stadje. 
Kirchschlag heeft ook een aantal leuke win
kels en restaurants met gezellige terrassen.
Die Bucklige Welt, het land met de 1000 
heuvels, gelegen in het zuiden van Nieder
österreich is een zacht glooiend gebied. 
Hier gaan de uitlopers van de oostelijke 
Alpen over in het Weense Woud en de Hon

gaarse vlakten. Een middelgebergte met 
mooie dorpen en stadjes, groene weilanden,  
velden en bossen. De 23 dorpen en stadjes 
hebben een rijke traditie. De hoogte ligt 
tussen de 375 en de 900 meter. In deze 
streek vind men vele versterkte kerken waar  
de bevolking indertijd toevlucht zocht om 
zich te weren tegen onder andere de 
Turken. Men treft hier veel fruitteelt aan, 
vooral appels en peren.
Hotels Post 
We verblijven in een uitstekend familiehotel 
midden in het centrum van Kirchschlag. 
Uw kamer is voorzien van bad/douche, 
toilet, föhn, telefoon en tv. Verder beschikt 
het hotel over een lift, receptie, bar met zit
jes, een ruim terras, massagesalon, sauna en 
stoombad. In het mooie restaurant staat 
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's morgens een uitgebreid ontbijtbuffet voor 
u klaar en ’s avonds wordt er een prima ver
zorgd 3-gangen keuzemenu geserveerd met 
saladebuffet. Er wordt 1x een muziekavond 
georganiseerd.
Vertrekdatum: Vrijdag 26 augustus
Reissom: vanaf € 699,00 p.p. toeslag een
persoonskamer € 95,-
N.B. Wacht met betalen tot ontvangst 
van de factuur
Bij de reissom is inbegrepen:

de reis per luxe touringcar voorzien van 

bar, modern geluidssysteem met DVD, 
panoramacamera, toilet, en airco

de verzorging op basis van halfpension, 

uitgebreid ontbijtbuffet en een prima 
verzorgd 3-gangen keuzemenu met 
saladebuffet

alle kamers met bad/douche, toilet, 

föhn, telefoon en tv 
gratis wifi 

de excursies (inclusief genoemde 

entrees) 
welkomstdrankje in Amstetten

welkomstdrankje in Kirchschlag

rondvaartboot, rit met paardenkoets en 

een kleine Jause met wijn
entree Danubiana Meulensteen Art 

Museum
Nederlands sprekende gids in Graz

gratis uitleen van fietsen

onze hotelier als reisleider van dag 3 t/m 

dag 6 
muziekavond met livemuziek 

het afscheidsdiner

alle taxen 

calamiteitenfonds

reserveringskosten

de diensten van uw ervaren 

chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:

annulerings- en/of reisverzekering

persoonlijke uitgaven

niet genoemde maaltijden, dranken en 

eventuele niet genoemde entrees
Reisorganisatie: EMA-REIZEN
Ema stuurt de rekening naar u op
Aanmelden en info: uiterlijk 1 maart bij:
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 
of  afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Reisprogramma (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Vertrek uit Aalst/Waalre/Valkens
waard. Via de Duitse autobanen, met onder
weg regelmatig een stop, rijden we naar 
hotel Gürtel in Amstetten (Oostenrijk) voor 
diner en overnachting.
Dag 2: Vandaag begint onze eerste 
excursiedag! Na het ontbijt rijden we naar 
Mariazell met beroemde basiliek.We maken 
hier een ruime stop. Daarna rijden we via 
een mooie route naar ons hotel in 
Kirchschlag.
Dag 3: Vanaf vandaag reizen we onder 
begeleiding van Fritz onze hotelier. We 
bezoeken de mooie steden Eisenstadt en 
Rust. We maken een rondvaart op de 
Neusiedlersee ( een Unesco Erfgoed)  en 
gaan daarna met de paardenkoets het 
Nationaal Park in.
Dag 4:  We bekijken o.l.v. een Nederlands 
sprekende gids de culturele stad Graz  aan 
de voet van de Alpen en bezoeken de mooie 
stad Köszeg in Hongarije.
Dag 5: We bezoeken ( we) het Danubiana 
Meulensteen Art Museum in Čunovo en de 
Hongaarse stad Bratislava.
Dag 6: Wandeling met gids Fritz door onze 
vakantieplaats Kirchschlag en vrije tijd.
Dag 8: Met ruime stop in  Aschaffenburg 
aan de Main naar Nederland. Na het 
afscheidsdiner wordt u weer naar uw 
opstapplaats gebracht. 
Zie onze website (rechtsonder op deze 
pagina) voor een uitgebreide beschrijving 
van het programma.
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Met K & C naar MORE in Gorssel en naar Zutphen
woensdag 16 maart 2016
Na aankomst in Gorssel genieten we hier 
eerst van koffie met een MORE-kop. Daar
na zullen we onder leiding van gidsen een 
bezoek brengen aan Museum MORE, dat 
sinds 2 juni 2015 is geopend. Het is geves
tigd in het oude raadhuis van Gorssel. Het 
bijzondere gebouw van Museum MORE is 
ontworpen door architect Hans van Hees
wijk, die ook verantwoordelijk was voor de 
verbouwing van de Hermitage in Amster
dam en Mauritshuis in Den Haag. In Muse
um MORE is de kunstverzameling van de 
zakenman Hans Melchers ondergebracht. 
Hij verwierf in 2012 de Nederlandse wer
ken uit de Scheringa-collectie van de DSB-
Bank. Hieronder bevindt zich o.a. de groot
ste collectie van de magisch realist Carel 
Willink. Ook zijn er werken te zien van de 

fotografen Paul Huf en Erwin Olaf en van 
modeontwerper Fong Leng. De verzame
ling omvat ca. 1200 werken waarvan er 200 
in Gorssel tentoongesteld kunnen worden.
Na afloop van de rondleiding zullen we in 
Gorssel lunchen. Vervolgens rijden we naar 
de dichtbij gelegen plaats Zutphen waar we 
een stadswandeling onder leiding van gid
sen zullen maken. De fraai aan de IJssel ge
legen Hanzestad Zutphen kreeg al in 1190 
stadsrechten. Zutphen heeft zeer veel mo
numenten en bezienswaardigheden zoals de 
Walburgiskerk, de Wijnhuistoren en de 
Synagoge. Zowel aan de IJsselkade als in 
de binnenstad zijn veel imposante en statige 
koopmanshuizen te zien en te bewonderen. 
Ook bevinden er zich enkele hofjes. 
Momenteel heeft Zutphen ca. 50.000 inwo
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ners en zijn er naast de monumenten en be
zienswaardigheden ook tal van speciaalza
ken. Na afloop van de stadswandeling slui
ten we deze interessante excursie af met een 
drankje en een hapje in de Stijlkamers van 
‘s Gravenhof in Zutphen, waarna we aan de 
thuisreis beginnen.
Programma:
08.15 uur Vertrek Mariakerk Valkens

waard.
08.30 uur Vertrek “Stationskoffiehuis” 

Waalre.
10.30 uur Koffie met gebak bij het muse

umrestaurant More in Gorssel

11.15 uur Bezoek aan Museum More met 
rondleiding

13.15 uur Lunch bij restaurant De Roskam
14.15 uur Vertrek naar Zutphen
14.30 uur Stadswandeling in Zutphen, van 

ongeveer een uur, met een 
afsluitende borrel en hapje in 
de Stijlkamers van ’s Graven
hof (Hotel Hampshire)

17.00 uur Vertrek naar huis
We verwachten ca.19.00 uur weer terug te 
zijn bij ons opstapadres.

De kosten voor deze dag bedragen € 68,00
Genoemde prijs is inclusief bus, koffie en 
gebak, bezoek museum en gidsen, lunch, 
stadswandeling Zutphen met gidsen en 
afsluitende borrel en attentie voor de 
chauffeur.
De museumjaarkaart geldt helaas niet 
in Museum More.
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk 
i.v.m. de reserveringen.
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119
Betaling van de reissom op rekeningnum
mer: NL70 RABO 0118820788 t.n.v. 
PVGE afd. AWV K&C, onder vermelding 
van “Gorssel”.
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We l k o m  n i e u w e  l e d e n

Mevr. A.M. v.d. Akker – Poppegieter Eindhoven
Mevr. M.J.A. van Asten Luyksgestel
Mevr. K.G. Baars – Daniels Valkenswaard
Mevr. J.E. Crevecoeur – Koops Waalre
Mevr. F.J.W. van Dal Valkenswaard
Mevr. A. Dekkers – v. Groezen Leende
Mevr. R.A. Donker Eindhoven
Dhr. B. van Dijck Valkenswaard
Mevr. T.A.M. Gieles – Kempen Waalre
Mevr. J.D. Hartman Waalre
Mevr. D.J.M. Hartman – Bracht Waalre
Mevr. G.E.C. van Hoof Valkenswaard
Mevr. H.A.M. van Hoof Valkenswaard
Dhr. F.A.G.M. Karsmakers Waalre
Mevr. W.M.M. Karsmakers-van GeffenWaalre
Mevr. M.L.D. Laveaux Valkenswaard
Dhr. G.A. van Nimwegen Valkenswaard
Dhr. H.W. van Oorschot Helmond
Mevr. E.M. Pasma – van Aard Valkenswaard
Dhr. W.G.M. Peels Valkenswaard
Mevr. H.J. Peels – Beks Valkenswaard
Dhr. R. de Ruiter Waalre
Mevr. E.J.M.C. Smulders Valkenswaard
Mevr. J.M.F. Theuns Waalre
Dhr. C.B. v.d. Ven Eindhoven
Mevr. A. van de Water Valkenswaard
Dhr. P. Wijtzes Valkenswaard
Mevr. E.J. Wijtzes – de Zeeuw Valkenswaard
Dhr. B.T.M. Zuiderhoek Waalre
Mevr. C.W.M. Zwart Valkenswaard



Nieuwsbrief Dagelijks Bestuur van de FPVG

Nu de feestdagen naderen en het einde van 
het jaar in zicht is, wil ik graag met U terug 
kijken op het afgelopen jaar en een blik 
vooruit werpen op het jaar dat komen gaat. 
Belangen behartiging ten aanzien van 
onze Pensioenen Ook 2015 was geen 
rustig jaar voor gepensioneerden. Het 
geïntroduceerde nieuwe Financiële 
Toetsingskader en de opnieuw verlaagde 
rekenrente zetten de dekkingsgraden onder 
druk. Ook op fiscaal gebied worden de ou
deren gezien als melkkoe. Belangenbehar
tiging blijft dan ook onze hoogste prioriteit. 
Kansloos? Zeker niet; bij de behandeling 
van het belastingplan zijn er, dankzij steeds 
grotere druk van ouderenorganisaties zoals 
de KNVG, enkele verbeteringen afgedwon
gen. Ook richting Philips Pensioenfonds 
(PPF) en Philips blijven wij druk uitoefenen 
om een waardevast pensioen te waarbor
gen. Indexatie is daarbij een sleutelwoord. 
Nu is de inflatie verwaarloosbaar en loopt 
dus onze achterstand nauwelijks verder op, 
maar dat kan veranderen en we hebben ook 
nog een hele inhaalslag te gaan. In het 
afgelopen najaar heeft het bestuur van de 
Federatie besloten tot het instellen van een 
pensioencommissie. Deze zal zich buigen 
over specifieke vraagstukken betreffende 
het Philips Pensioenfonds zoals de effecten 
van de splitsing van Philips op de samen
stelling van het fonds. In de eerste maan
den van 2016 verwachten we de eerste 
resultaten van deze commissie.
Het zorgcollectief bij het IAK Ook voor 
2016 heeft de Federatie als contractpartner 
bij het IAK de goede overeenkomst kunnen 
continueren betreffende de collectieve zorg
verzekering. De korting op het basispakket 
is 10% en op de aanvullende verzekeringen 
15%. Mede in het licht van de samenstelling 
van het aanvullende pakket, dat is toege
sneden op de behoefte van gepensioneer
den, is dit een aantrekkelijk arrangement.
De toekomst van de Federatie – “Quo 
Vadis” 2015 is ook een jaar geweest waar

in de FPVG zich gebogen heeft over haar 
toekomst. In de Algemene Ledenvergade
ring (ALV) van 15 april 2015 heeft, na een 
toelichting op het Quo Vadis rapport, een 
uitgebreide discussie plaats gevonden. Het 
Bestuur van de Federatie heeft in die verga
dering het mandaat gekregen om niet-on
omkeerbare vervolgstappen te zetten. Na 
verder overleg binnen het Bestuur zijn mede 
naar aanleiding van de feedback gedurende 
de ALV drie subcommissies ingesteld, waar
in ook leden van diverse lidverenigingen 
hebben geparticipeerd. Begin december 
heeft de Quo Vadis commissie, mede op 
basis van het werk van de subcommissies 
een rapport uitgebracht aan het Dagelijks 
Bestuur van de Federatie. In dat rapport 
beveelt de commissie aan om de Federatie 
om te vormen van een Federatie waarvan 
verenigingen lid zijn naar een landelijke 
vereniging van Philips gepensioneerden 
waarvan natuurlijke personen lid zijn.
Doelstelling van de landelijke vereniging van 
Philips gepensioneerden is: Belangenbehar
tiging van haar leden op financieel gebied in 
algemene zin en meer in het bijzonder op 
het gebied van:
● Waardevaste pensioenen 
● Zorgkosten en Zorgverzekering
● Overheidsmaatregelen betreffende 

gepensioneerden
Het bestuur buigt zich op dit moment over 
het rapport van de commissie en is voorne
mens begin februari 2016 een extra leden
vergadering te beleggen om dit rapport in 
een informatieve setting met elkaar te 
bespreken. De reden daarvoor is gelegen in 
een reeks van onderwerpen die om verdere 
uitwerking vragen en keuzes die nog moe
ten worden gemaakt. Dit betreft:
● De weg naar de nieuwe situatie
● Het behoud en werven van leden voor 

bestaande lokale en nieuwe landelijke 
vereniging

● De positie van de begunstigers
● De organisatie van het Zorgcollectief 
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T R E F P U N T  A D  W a a l r e
donderdag 17 maart lezing over China
Voor de eerste lezing in 2016 hebben wij 
een oude bekende bereid gevonden, name
lijk Rob Westerhof. Rob Westerhof stond 
bij Philips in de jaren 90 aan de top van de 
wereldwijde verkooporganisatie van Philips 
Medical Systems in Azië. Van 1998 tot 
2002 was hij CEO van Philips Azie en 
thans nog adviseur van de Hongkong rege
ring. Van 2002 tot 2004 was hij president-
directeur van Philips voor Noord Amerika. 
Na zijn internationale carrière bij Philips 
werd Rob Westerhof in 2004 voorzitter van 
voetbalclub PSV Eindhoven, hij volgde 
destijds Harry van Raaij op, die hem leerde 
kennen in zijn tijd bij Philips tijdens een 
trip met PSV in China. Na zijn functie bij 
PSV werd Westerhof bestuurslid van de 
Nederlandse bedrijven AND Automotive 
Navigation Data (maker van digitale kaar

ten), Nucletron en Teleplan en het Chinese 
TCL. Op deze Trefpuntbijeenkomst zullen 
de culturele achtergronden van China wor
den behandeld alsmede de ontwikkelingen 
aldaar en wat we nog kunnen verwachten.
Na de tweede wereldoorlog zijn de geopoli
tieke en economische verhoudingen sterk 
veranderd in de wereld. Europa hervormde 
zich van een 6 landen Kolen en Staalge
meenschap naar een onoverzichtelijke eco
nomische Unie van 28 landen. De USA ver
liet zijn isolatiepolitiek om economisch, 
politiek en militair steeds meer invloed te 
krijgen. De USSR werd Rusland, Japan 
kwam economisch sterk op en tegen deze 
achtergronden moest China zich ontwik
kelen vanuit armoede en een verouderd 
communistisch systeem.
De middag begint om 14.00 uur, de zaal is 
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open vanaf 13.30 uur.
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 ongeveer honderd meter ligt het gebouw 
rechts van u.
Laat u verwennen door onze Gastvrouwen 
met een hapje en een drankje zonder verde
re kosten. De organisatie van het Trefpunt 

AD Waalre verwelkomt u graag op deze 
eerste Trefpunt middag in het nieuwe jaar.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor  040 2216428
Ton Sanders  040 2017755 
Hans de Pooter  040 2218298 of 
 hansdpt@kpnmail.nl
Volgende lezing do. 28 april lezing over de 
ETOS. Reserveer nu reeds deze datum in 
uw agenda, meer informatie in de volgende 
Nieuwsbrief .
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Bezoek aan Muziekcentrum Frits Philips
 met Rondleiding en Lunchpauzeconcert.

Donderdag 3 maart en donderdag 10 maart.

Wie altijd al  een kijkje 
heeft wil len nemen 
achter de schermen van 
Muziekcentrum Frits 
Phil ips kan op don
derdag 3 maart of op 
donderdag 10 maart 
genieten van een 
boeiende rondleiding 
gevolgd door een 
Lunchpauzeconcert.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.45 uur: Welkom met kof fie/thee en 

gebak 
11.15-12.15 uur:  De rondleiding. 

Tijdens deze rondleiding komt u op 
plekken waar u normaal ge sproken 
niet mag komen. U kunt bijvoor 
beeld rondneuzen in de artiesten
foyer, de regietoren en zelfs de 
kleedkamers van de musici.  U komt 

meer te weten over de akoestiek, de 
techniek en de rijke geschiedenis 
van het Muziekgebouw 

12.30-13.30 uur:  Lunchpauzeconcert. 
Tijdens dit  concert maakt u ken nis 
met aanstormend muzikaal  talent.

13.30 uur: Gezamenlijke lunch
U vindt het Muziekcentrum in de Heu
velgalerie,  Jan van Lieshoutstraat 3 
Kosten:  € 24,50
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 
of  afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl
Aanmelden kan tot maandag 15 februari.
Uw aanmelding is compleet als u na 
aanmelding het bedrag van €  24,50 heeft 
overgemaakt op rek. nr. NL62 RABO 0155 
7060 55 t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre-
Valkenswaard onder vermelding van 
Muziekcentrum .
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TREFPUNT - Kennismaking nieuwe leden
Donderdag 31 maart 14.00 – 16.30 uur
Agnus Dei gebouw, Julianalaan 12 te Waalre
Iedereen welkom – ook niet-leden

Elk jaar krijgen de leden die in het afgelopen jaar lid zijn geworden van onze 
afdeling de kans om kennis te maken met de activiteiten van onze vereniging 
in een speciale Trefpunt-bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in het Agnus 
Dei gebouw aan de Julianalaan 12 te Waalre op 31 maart 2106 van 14.00 – 
16.30 uur. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje.
De nieuwe leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Zij kunnen kennis 
maken met het bestuur en de coaches van de diverse activiteiten. Andere 
leden zijn ook van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met de 
nieuwe leden. Deze bijeenkomst is ook uitermate geschikt om 
geïnteresseerden kennis te laten maken met de vereniging. Dus als u een 
kennis, vriend/vriendin, buurvrouw/buurman of familielid heeft die 
geïnteresseerd is,  neem hem of haar mee!



Monument van Riel middaguitstapje
woensdag 6 april aan het Heikesspoor in Heukelom bij Oisterwijk

In 46 jaren hebben Angèle en Marcel van 
Riel samen een enorme verzameling opge
bouwd van allerlei curiosa. Ze hebben heel 
Europa afgereisd op zoek naar bijzondere, 
wonderlijke voorwerpen. Hierdoor heeft elk  
object een eigen verhaal. Deze voorwerpen 
hebben zij tentoongesteld in hun woning, 
een schitterend verbouwde boerderij, waar 
alles volledig tot zijn recht komt. Je komt 
ogen en oren tekort bij het bezoek aan dit 
monument in Heukelom. Je mag dit niet 
missen.
Wij worden om 13.30 uur ontvangen met 
een kopje koffie met eigengemaakte appel
taart. Daarna krijgen we een rondleiding 
door het huis. Afsluitend drinken we geza
menlijk een glaasje wijn of iets anders. Dit 
alles duurt ongeveer twee uur. De kosten 
hieraan verbonden bedragen € 10 p.p.
De routebeschrijving: U rijdt ri.Tilburg. U 
neemt afslag ’s-Hertogenbosch-Waalwijk. 

U neemt afslag 2, ri. Berkel-Enschot. Bij de 
rotonde gaat u rechtsaf, ri.Heukelom. 
Daarna de eerste weg rechts, de Laag Heu
kelomseweg. Dan de eerste weg links, het 
Heikesspoor, waar u direct rechts een grote 
toegangspoort ziet. Hier rijdt u het erf op 
van de fam. Van Riel. 
Als u geïnteresseerd bent geraakt, kunt u 
zich aanmelden bij:
Will Balemans:  040 2213382 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl, graag voor 1 april. Het 
bedrag van €10,00 overmaken op rek.nr. 
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE 
afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
Heukelom. Uw inschrijving is pas 
compleet wanneer dit bedrag door ons is 
ontvangen. Indien u geen vervoer hebt, kunt 
u dat bij de aanmelding aangeven. We 
proberen dan het  vervoer voor u te regelen.
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Ac t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 6Ac t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 6
Wo. 13 jan. Middaguitstapje Bezoek Theepottenmuseum in Swartbroek

Wo. 24 febr. Evenementen Algemene Ledenvergadering in het Klooster, Waalre

Do. 3 maart Middaguitstapje Muziekcentrum Frits Philips, rondleiding en lunchconcert

Do. 10 maart Middaguitstapje Muziekcentrum Frits Philips, rondleiding en lunchconcert

Do. 10 maart Fietsen Voorjaarsbijeenkomst in kantine VV V’waard, 10.30 uur

Di. 15 maart Wandelen Strabrechtse heide,Beuven.Vertrek vanaf IVN , 09.00 uur

Wo.16 maart K&C Bezoek aan Museum More in Gorssel + stadswandeling Zutphen

Do. 17 maart Trefpunt Lezing Rob Westerhof over China, A.D-gebouw, 13.30 uur

Do. 21 maart Trefpunt 14.00 uur Kennismaking nieuwe leden

Wo. 6 april Middaguitstapje Bezoek aan het “Monument van Riel” in Heukelom

Ma. 11 april Wandelen Landschotse heide bij Westelbeers. Vertrek IVN, 09.00 uur

Do. 14 april Fietsen 1e tocht, vertrek Graver, 11.00 uur

Do. 28 april Trefpunt Lezing Peter Trommar, onderwerp de ETOS, AD, 13.30 uur

Di. 10 mei Wandelen St. Maartensheide, Luysmolen(B). Vertrek IVN. Dagtocht

Wo.11 mei K&C Bezoek Xanten (DLD), stadsrondrit + Archeologisch park en museum

Do. 12 mei Fietsen 2e tocht, vertrek Stationskoffiehuis (SKH) , 11.00 uur

Do. 9 juni Fietsen 3e tocht, vertrek Graver , 11.00 uur

Ma. 13 juni Wandelen Mariapeel bij Griendtsveen. Vertrek SKH, 09.00 uur

Ma. 13 t/m 17 juni Reizen 5-daagse reis naar Duitsland- Harsfeld- Altesland

Di. 12 Juli Wandelen Gijzenrooi, Riel, Geldrop. Vertrek SKH, 09.00 uur

Do. 14 juli Fietsen 4e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur

Zo. 17 juli K&C Concert Andre Rieu, Maastricht

Wo. 20 juli Evenementen Zomerbijeenkomst

Do. 28 juli Fietsen 5e tocht, vertrek Graver, 11.00 uur

Ma. 8 aug. Wandelen Sevensmolen, Overpelt (B). Vertrek IVN, 09.00 uur

Do. 11 aug. Fietsen 6e tocht, SKH, 11.00 uur

Do. 25 aug. Fietsen 7e tocht, vertrek Graver, 11.00 uur

Vr. 26 aug -2 sept Reizen 8-daagse reis Kirchschlag in der Buckligen Welt, Oostenrijk

Do. 8 sept. Fietsen 8e tocht vertrek SKH, 11.00 uur

Di. 13 sept. Wandelen. Regte heide, Goirle. Vertrek vanaf SKH. Dagtocht

Wo. 21 sept. * K&C Bezoek aan Delft met stadswandeling + ??

Do. 22sept. Trefpunt Lezing Peter Trommar, onderwerp Eindhoven, A.D, 13.30 uur

Ma. 10 okt. Wandelen Landgoed De Baest, kapel van de H. Eik, Oirschot, Vertrek SKH.

Do. 13 okt Fietsen 9e tocht, vertrek Graver, 11.00 uur, korte rit met afsluiting

Wo. 19 okt. * K&C Bezoek aan Vianen, stadswandeling + sluizencomplex

Do. 20 okt. Trefpunt Lezing John Peters over Japan, A.D. 13.30 uur

Di. 8 nov. Wandelen Meeuwven bij Aalst. Vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

 ?? november Evenementen Najaarsbijeenkomst

Ma. 12 dec. Wandelen Wandelpark en visvijvers. Start 09.00 uur en afsluiting bij IVN

* Data onder voorbehoud 
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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 De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen  ( 040 2217269

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 Truus vd Vorstenbosch 040 2215140

Tennis

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark "de Genneper Parken”, Eindhoven, gravelbanen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 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
Hans en Tineke de Pooter ( 040 2218298

Wandelen Informatie: Wim Rosink ( 040 2015510

Ziekencontact Patty Huijbers ( 040 2076925
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