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gemerkt dat er vele vrijwilligers zijn die de
vereniging ondersteunen. Maar… schroom
niet . Er is nog volop gelegenheid om als
vrijwilliger mee te
werken. Ook is
het prettig dat U
als lid goede idee
ën aanlevert.
Lid van verdien
ste Vanaf deze
plaats wil ik graag
Paul Compen
feliciteren met
zijn benoeming
tot lid van verdienste. Jarenlang heeft hij
zich ingezet voor de vereniging op diverse
plaatsen. Hij heeft het verdiend. Samen met
zijn vrouw Riek stonden en staan zij klaar
om te helpen waar dat maar kan.
Digitale weg Een nieuwe lente, een nieuw
geluid. Dat geldt ook voor de belastingaan
gifte. Dit jaar heeft de belastingdienst be
sloten dat alle mensen digitaal de belasting
papieren moeten aanreiken. Het bestuur van
onze vereniging vraagt zich af of ook wij
nog meer via de digitale weg allerlei nieuws
tot U kunnen brengen. Het zou mooi zijn,
want het nieuws is direct bij U en dat
scheelt veel in de kosten.
Ontmoeten Ik hoop dat velen van U deel
nemen aan allerlei activiteiten van onze
vereniging. Tot ziens bij een van de activi
teiten.
Jos Ossevoort

Een nieuw begin
Een nieuwe lente, een nieuw
geluid, Ik wil dat dit lied klinkt
als het gefluit. De eerste begin
regels uit het gedicht van Her
man Gorter. Dat hebben we al vele keren
gehoord, maar telkens worden we weer
verrast door de nieuwe lente.
Bestuur Ook binnen de vereniging is het
lente geworden. Zo is het bestuur ver
nieuwd. Bij de laatste ALV van 24 februari
is Truus van de Vorstenbosch toegetreden
tot het bestuur; zij zal de belangen beharti
gen van de commissie reizen. Daarnaast
heeft de Algemene Ledenvergadering mij,
Jos Ossevoort, tot nieuwe voorzitter be
noemd. Ik ben in de plaats gekomen van
Jacques Hersbach, die bij zijn aantreden
reeds heeft aangegeven dat hij slechts één
jaar deze functie wilde vervullen om de ver
eniging vooruit te helpen. Het bestuur is
hem dan ook dankbaar dat hij deze taak met
veel inzet heeft gedaan. Hij blijft wel ver
bonden aan het bestuur en behartigt de PR
en communicatie. Daarnaast is er ook een
andere secretaris gekomen. Gerrit van Leest
heeft zijn functie overgedragen aan Eric
Ideler. Het bestuur bedankt Gerrit voor zijn
tomeloze inzet.
Vrijwilligers Ik heb gemerkt dat er binnen
het bestuur hard wordt gewerkt, want ik
mocht al enige keren meelopen met het
bestuur als aspirant-lid. Daar heb ik ook

OPROEP
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.
april 2016
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 28 april

lezing over China

Let op! Dit is de lezing, die oorspronkelijk op 17 maart
was gepland
Wij hebben een oude bekende, Rob Wester
hof, bereid gevonden een lezing te houden
over China. Hij stond bij Philips in de jaren
90 aan de top van de wereldwijde verkoop
organisatie van Philips Medical Sys
tems 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 pre
sident-directeur van Philips voor
Noord Amerika. Na zijn internatio
nale 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 Neder
landse 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
april 2016

communistisch systeem.
De middag begint om 14.00 uur, de zaal is
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 verdere kosten. De organisatie van
het Trefpunt AD Waalre verwelkomt u
graag op deze Trefpuntmiddag.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor  040 2216428
Ton Sanders
 040 2017755
Hans de Pooter  040 2218298 of
 hansdpt@kpnmail.nl
Volgende lezing do. 22 september over
Eindhoven in vroeger tijden. Reserveer nu
reeds deze datum in uw agenda, meer
informatie in een volgende Nieuwsbrief .
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Basiscursus: Veilig op Internet
Volgens een onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) maken
ouderen boven de 65 een flinke inhaalslag
in het gebruik van internet. Vooral het ge
bruik van de zoekmachine, het versturen
van e-mails en het bellen met internet
(Skype) wordt steeds populairder bij seni
oren. Ook op sociale media als Facebook
zijn bijna 3 op de 10 senioren actief. Heel
fijn dat wij volop gebruik maken van inter
net om alles over gezondheid op te zoeken,
met onze kinderen te e-mailen, foto’s van
onze kleinkinderen op Facebook te bekijken
en met onze bank te internetbankieren.
Maar is het wel veilig? Ja en nee, het hangt
er helemaal van af hoe je het zelf doet. Cri
minelen houden van internet want via
websites, e-mail en virussen kunnen ze
heel snel en gemakkelijk misbruik maken
van ons vertrouwen. Krijgt u wel eens
vreemde mails van uw bank of vreemde bij
lagen in de e-mail? Is de computer ineens
heel traag geworden? Twijfelt u wel eens
wat u moet doen: wel of niet op die link
klikken, wel of niet op die dringende mail
reageren? Dan is er nu goed nieuws! We
geven binnenkort een basiscursus: ‘Veilig

op Internet’.
In twee uur tijd leren we:
- hoe je onbetrouwbare mailtjes kunt
herkennen
- waar je bij websites op moet letten
- hoe je een veilig wachtwoord kiest
en geven we diverse tips.
Waar: Het Klooster in Waalre
Wanneer: dinsdag 24 mei, van 14:00 –
16:00 uur
Kosten: € 2,00 ter plekke te voldoen (incl.
koffie/thee)
Doelgroep: PVGE Aalst-Waalre en
Valkenswaard, KBO-Aalst, KBO-Waalre
Cursusleider: Eric Ideler (PVGE)
Aanmelden: vóór 10 mei, liefst via
 eric@ideler.nl of anders via
 040 2520497

VVN-OPFRISCURSUS VALKENSWAARD
Helaas is de verkeerskennis-opfris-cursus in Valkens
waard al helemaal volgeboekt. Toch bent u nog in de ge
legenheid om uw verkeerskennis te testen. Daarvoor
dient u naar de website van VVN te gaan, waarna u de
keuze krijgt uit een korte of een uitgebreide verkeerstest
op de computer. Het is een leuke manier om uw eigen
kennis eens te toetsen en te zien of sommige regels
nieuw voor u zijn, zoals bijvoorbeeld het feit, dat je met
een aanhanger tegenwoordig op de snelweg 90 km/uur
mag rijden in plaats van de 80 km/uur, die gold in de
tijd, dat wij ons rijexamen deden! Ga dus naar
www.vvn.nl/opfriscursus en doe de test. Veel plezier!

april 2016
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Inschrijven nog mogelijk
8-DAAGSE REIS Oostenrijk-Kirchschlag in
der Buckligen Welt
VRIJDAG 26 AUGUSTUS t/m 2 SEPTEMBER
Zie ook de Nieuwsbrief van januari en onze
website.
Vertrekdatum: vrijdag 26 augustus
Reissom: € 699,00 p.p.
Er zijn alleen nog 2- persoonskamers
beschikbaar.
De 1-persoonskamers zijn volgeboekt.
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
De reisorganisatie is EMA-REIZEN

Middaguitstapje vrijdag 22 april
3-Gangen Lunch in De Rooi Pannen
Op vrijdag 22 april zijn we van harte
welkom in het onderwijshotel De Rooi
Pannen. In restaurant ”La Perle Noire”
kunnen we genieten van een heerlijke 3gangen lunch. Deze uitgebreide lunch is
door de leerlingen voor ons klaargemaakt
en wordt vakkundig geserveerd.
Aanvang:12.00 uur in het restaurant.
Kaakstraat 1 Eindhoven
Kosten: € 14,50 voor de lunch,inclusief
twee drankjes en koffie/thee met iets
lekkers als afsluiting.
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
Aanmelden: tot vrijdag 8 april. Uw aan
melding is compleet als u na aanmelding
het bedrag van € 14,50 heeft overgemaakt
op rek.nr. NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v.
PVGE afd.Aalst-Waalre-Valkenswaard
onder vermelding van De Rooi Pannen.
april 2016
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Inschrijven nog mogelijk
5-DAAGSE REIS Duitsland-Harsefeld-Altes
Land
MAANDAG 13 JUNI t/m 17 JUNI
Zie ook de Nieuwsbrief van januari en onze
website
Vertrekdatum: maandag 13 juni
Reissom: € 459,00 p.p.
Er zijn alleen nog 2- persoonskamers
beschikbaar.
De 1-persoonskamers zijn volgeboekt.
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl
De reisorganisatie is EMA-REIZEN

COMPUTERCURSUSSEN
Ten behoeve van leden van PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard worden navolgende
cursussen georganiseerd.
a) Cursus werken met Word.
Word is een programma van het Windows Office pakket.
Duur: plm. 7 x 1,5 uur; maximum aantal deelnemers 4. (Dus: een “persoonlijke” cursus!)
Tijd: maandagmiddag, aanvang 14.00 uur.
Plaats: Het Klooster / Waalre.
Kosten: € 17,50 - te voldoen bij inschrijving.
Docent: Gerard Stekhuizen.
N.B.: deze cursus is volgeboekt. Op basis van de belangstelling wordt deze cursus op
nader te bepalen data nogmaals gegeven.
b) Cursus werken met Exel.
Exel is een programma van het Windows Office pakket.
Duur: plm. 7 x 1,5 uur; maximum aantal deelnemers 4. (Dus: een “persoonlijke” cursus!)
Tijd: maandagmiddag, aanvang 14.00 uur.
Data: 18 april / 2, 9, 23 mei en 6 juni.
Plaats: Het Klooster / Waalre.
Kosten: € 17,50 – te voldoen bij inschrijving.
Docent: Gerard Stekhuizen.
Op dinsdagmiddagen is – eveneens in Het Klooster – vanaf 14.00 uur een instructeur
aanwezig om u te helpen bij kleine PC-problemen; tevens ondersteuning bij
Windows 7 en 10 (na afspraak met Volker Broniecki –  040 2230323).
Nadere inlichtingen: Gerard Stekhuizen.  040 2017071.
april 2016
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☆ KRONIEK ☆
Donderdag 14 januari – Waalre, gebouw
Agnus Dei. Vanaf 13.30 uur zijn bestuurs
leden, de mensen van de evenementencom
missie en de Trefpuntvrijwilligers druk
doende met het inrichten van de aula ten
einde de bezoekers van onze jaarlijkse
nieuwjaarsborrel te kunnen ontvangen.
Deze bijeenkomst wordt door het bestuur
georganiseerd voor onze vrijwilligers uit
erkentelijkheid voor hun – zeer uiteenlo
pende – werkzaamheden gedurende het
afgelopen jaar. De “mottige”, kille weers
omstandigheden weerhouden hen niet zich
te melden bij onze gastvrouwen (vind ik
leuker dan “gastdames”) en vervolgens –
onder het genot van ’n kopje koffie o.i.d. –
een praatje te maken met de overige
aanwezigen (veelal bekenden). Uiteraard
worden ze vervolgens welkom geheten door
de bestuursleden (door wie ze tenslotte zijn
uitgenodigd). Rond drie uur worden allen
hartelijk verwelkomd door de voorzitter, die
beklemtoont dat alle aanwezigen een belan
grijke rol spelen binnen de PVGE en ver
volgens alle huidige en tijdens de komende
Algemene Ledenvergadering te benoemen
bestuursleden voorstelt. Te weten: Jos
Ossevoort en Truus van de Vorstenbosch.
Vervolgens geeft hij de micro over aan
Hans de Pooter, die een nadere uitleg geeft
over de door hem bedachte muziekquiz.
Nou is dat Hans wel toevertrouwd, maar
deze keer heeft ie er toch weer iets heel
speciaals van weten te maken. Zonder in
bijzonderheden te vervallen: men diende
exact de (ontbrekende) teksten van de ten
gehore gebrachte (Nederlandstalige) liedjes
(20!) op het aan hen uitgereikte formulier in
te vullen. Na beoordeling door de jury (het
bestuur) lukte dat één persoon. Maar die
deed buiten mededinging mee…. Tenslotte
maakt de voorzitter bekend, dat Anneke
Galema de winnares is en ‘n “muzikale”
april 2016

(“Sonata”) fles wijn in ontvangst kan
nemen. Waarna de voorzitter de bijeen
komst besluit, evenwel niet dan nadat een
ieder ruimschoots heeft kunnen genieten
van Diny’s snacks. Zonder de medewerking
van onze Trefpuntvrijwilligers had het
Bestuur deze vrijwilligersbijeenkomst niet
kunnen organiseren! Een woord van dank
mag dan ook niet ontbreken; bij deze.
Maandag 8 februari – Striepersgat, De
Hofnar. Carnavalsmiddag voor 50-plussers,
georganiseerd door de Stichting Carnavals
viering Striepersgat. Mede dankzij de
onontbeerlijke sponsors (waaronder “De
Hofnar”) gratis toegankelijk. De zaal is dan
ook mudvol carnavalesk uitgedoste senio
ren. Zoals gebruikelijk praat spreekstal
meester Kees Luijbregts alle optredens op
humoristische wijze aan elkaar. Natuurlijk
geven zowel de “grote” als de “kleine”
Prins met hun gevolg acte de presence.
Voorts ontlokken diverse tonproaters – on
der wie Brabants kampioen Berry Knapen meermaals een klaterend applaus en wordt
uit volle borst meegezongen met “aange
paste” / geactualiseerde Striepersgatse car
navalsliedjes. Onverwacht en zeer verras
send is het optreden van ‘t “Ouw Pastoor
ke” (te weten: Felie Spooren) die diverse
plaatselijke bekenden en toestanden onder
de loep neemt. En daarmee wordt deze
uitermate gezellige middag rond de klok
van half zes afgesloten.
Woensdag 24 februari – Waalre, Het
Klooster. Jaarlijkse Algemene Ledenverga
dering. Reeds vóór enen vervoegen de eer
ste leden zich bij onze gastvrouwen achter
de registratiebalie. De nodige consumptie
muntjes, alsmede het jaarverslag 2015
worden in ontvangst genomen. Men laat
zich de (gratis) koffie of thee goed smaken,
maakt een praatje met elkaar en met de
aanwezige bestuursleden en neemt
6
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vervolgens plaats in de zaal, die langzaam
aan volloopt. Om 13.30 uur precies opent
voorzitter Jacques Hersbach de vergadering
met een woord van welkom aan iedereen en
mevrouw Jessie Ackermans (interim-voor
zitter van het hoofdbestuur) in het bijzon
der. Nadat de agenda ongewijzigd wordt
vastgesteld volgen de gebruikelijke mede
delingen. In het jaarverslag is te lezen wat
zich gedurende het jaar 2015 binnen de ver
eniging heeft voorgedaan. Hoogtepunten
waren de zomer- en najaarsbijeenkomst,
waarvoor weer zeer veel belangstelling was.
Andermaal wijst de voorzitter op het bevor
deren van IT-gebruik door de leden en de
continuïteit van bestuur en vereniging; er is
grote behoefte aan vrijwilligers, zowel voor
april 2016

het bestuur als voor de diverse clubs.
Voorts worden het verslag van de ALV van
25 februari 2015 en de diverse jaarversla
gen (secretarieel en financieel) vastgesteld.
Aan de orde komen een aanpassing van het
huishoudelijk reglement, de vertegenwoor
diging van onze afdeling en activiteiten in
en buiten clubverband. Mevrouw Jessie
Ackermans wijst eveneens op het belang
van vrijwilligers. Met name bedankt zij
Gerrit van der Leest voor diens inzet en
deskundigheid, met name ook binnen het
hoofdbestuur. De vergadering gaat unaniem
accoord met het bestuursvoorstel om Paul
Compen te benoemen tot lid van verdienste.
Hij heeft negen jaar zitting gehad in de Ver
enigingsraad, zorgt ook al jarenlang voor de
7
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bezorging van de nieuwsbrief en verricht tal
van andere hand- en spandiensten ten be
hoeve van onze vereniging. Daarin bijge
staan door zijn vrouw Riek. Onder applaus
neemt hij de hierbij behorende oorkonde en
zilveren speld in ontvangst en wordt Riek
een mooi boeket overhandigd. Gerrit van
der Leest is weliswaar – door omstandig
heden – afwezig, maar de voorzitter
bedankt hem op deze plaats toch voor het
vele werk dat hij als secretaris voor onze
afdeling heeft verricht. Niet in het minst
voor zijn inzet – als plaatsvervanger van de
voorzitter – in het Dagelijks Bestuur van de
Hoofdvereniging, waar hij mede sturing
heeft gegeven aan de ontwikkeling van Quo
Vadis. Vervolgens de bestuursverkiezing.
Volgens rooster zijn Luit Hoving, Gerrit
van der Leest en Jos Nieuwenhuis aftre
dend. Jos en Luit zijn herkiesbaar. Gerrit
heeft reeds eerder te kennen gegeven niet
herkiesbaar te zijn. Truus van de Vorsten
bosch en Jos Ossevoort zijn al enige tijd
aspirant bestuurslid en treden nu toe tot het
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bestuur. De ALV stemt in met de benoe
ming van Jos Ossevoort tot voorzitter en
neemt hiermee de voorzittershamer over
van ondergetekende, die bij zijn aantreden
tijdens de ALV van 2015 heeft aangekon
digd deze functie voor maximaal één jaar te
vervullen. Om 15.00 uur sluit de nieuwe
voorzitter het officiële gedeelte van deze
ALV en mogen wij na de pauze gaan wij
genieten van het duo “Harpinet”, de dames
Loes van Dijk (harp) en Linda Jans
(klarinet).
Het nieuwe bestuur wordt gevormd door:
Jos Ossevoort: voorzitter
Eric Ideler
secretaris
Luit Hoving
penningmeester
Jos Nieuwenhuis notulist
Riet Boonstra, Jacques Hersbach, Brigitte
Steppé en Truus van de Vorstenbosch.
Alle foto’s kunt u bekijken via:
http://tinyurl.com/pvge-alv2016

Jacques Hersbach
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Middaguitstapje naar het Rijtuigenmuseum
dinsdagmiddag 2 augustus om 14:00 uur
Als middaguitstapje gaan we deze keer naar
het rijtuigenmuseum in Valkenswaard. De
collectie van het bedrijf Chr. van den Heu
vel & Zonen BV omvat een grote diversiteit
aan rijtuigen, die we op deze dinsdagmid
dag mogen bewonderen. Op hun website
lezen we de volgende uitnodigende tekst:
“Tijdens een persoonlijke en gepassioneer
de rondleiding zal er op een boeiende wijze
met humor worden verteld over de
nostalgie van de paardenkoets en gebruiken
uit de goede, oude tijd.”
Wat kunnen wij verwachten?
Voor het bedrag van € 17,00 ontvangt u:
- entree tot het museum
- een exclusieve, persoonlijke rondleiding
door een gepassioneerde gids
- koffie/thee met cake in de sfeervolle
gelagkamer of terrastuin
- een gastheer/-vrouw die ons begeleidt

april 2016

Wij worden op
dinsdag 2 au
gustus om
14:00 uur ver
wacht. Molen
straat 200,
Valkenswaard.
Aanmelden graag vóór 11 juli bij:
mevr. Will Balemans  040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl. Wilt u het bedrag van
€ 17,00 overmaken op rek.nr.
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE
afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard o.v.v
RIJTUIGENMUSEUM.
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.

9

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

april 2016

10

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

april 2016

11

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Rabobank Clubkas Campagne
Alleen voor leden van Rabobank De Kempen
Rabobank De Kempen orga
niseert ook dit jaar weer de
Rabobank Clubkas Campag
ne waarmee het verenigin
gen en stichtingen in De
Kempen met in totaal
€ 220.000,-- ondersteunt.
Ook de PVGE afdeling Aalst-Waalre en
Valkenswaard hoopt door mee te doen de
kas te versterken. Het totaal bedrag wordt
verdeeld over alle deelnemende
verenigingen en stichtingen naar rato van
het aantal op de vereniging uitgebrachte
stemmen. Het is voor de PVGE van groot
belang dat er zoveel mogelijk stemmen
door leden van de Rabobank op de PVGE
worden uitgebracht!
Hoe werkt het? De stemming vindt plaats
van woensdag 13 april t/m zaterdag
30 april. Vooraf krijgen leden van de Rabo
bank per post een persoonlijke stemcode
met de uitnodiging hun stem uit te bren
gen. Ze moeten dan inloggen op
www.rabobank.nl/dekempen, icoontje
“Rabobank Clubkas Campagne”. Ieder lid
krijgt 5 stemmen die uitsluitend via inter
net uitgebracht mogen worden. Ieder lid
mag maximaal 2 stemmen op eenzelfde
vereniging (dus PVGE) uitbrengen. Alle 5
stemmen moeten worden gebruikt, anders
tellen de uitgebrachte stemmen niet mee.
Er moet dus op minimaal 3 verenigingen
worden gestemd. De Rabobank heeft
besloten dat iedere vereniging in maar één
van de 25 dorpskernen uit De Kempen ge
registreerd kan staan. Om te stemmen
moet u de verenigingsnaam zoeken in de
juiste dorpskern. Voor alle leden van onze
vereniging, of ze nu woonachtig zijn in
Aalst, Borkel en Schaft, Dommelen, Val
april 2016

kenswaard, Waalre of elders in De Kempen
geldt voor deze stemming:
Naam: PVGE dorpskern: Aalst
Volg de instructies in de Rabobank brief en
stem op de PVGE te Aalst! Voor het geval u
niet per internet wilt of kunt stemmen kunt
u naar een Rabobankkantoor gaan of uw
brief met stemcode overdragen aan een
familielid of bekende, bijvoorbeeld een
hieronder vermeld lid van de PVGE. U kunt
daarbij desgewenst een instructie geven
hoe de overige drie stemmen gebruikt
moeten worden. Om een nog grotere
bijdrage aan onze kas te krijgen kunt u ook
familieleden en vrienden vragen op de
PVGE te Aalst te stemmen.
Voor het overdragen van stemcodes en
verdere inlichtingen kunt u in de periode
van 13 april t/m 30 april (ook bij de Tref
punt bijeenkomst op 28 april) terecht bij:
Aalst: Hans de Pooter, Clematislaan 56,
5582 AJ Waalre  040 2218298
Aalst: Paul Compen, Anna Paulownalaan
24, 5583 BE Waalre  040 2216087
Waalre: Truus v.d. Vorstenbosch, Het Fort
39, 5581 Waalre  040 2215140
Valkenswaard: Jacques Hersbach:
Julianastraat 42, 5554 JC Valkenswaard
 040 2075727

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. H.R. Bele
Waalre
Mevr. A.M. Elsen-van Mierlo
Waalre
Mevr. A.H.G. van Gorp
Valkenswaard
Mevr. W.G.M. Kox-van Kessel
Waalre
Mevr. W.M. v.d. Nieuwenhof-Smits Eindhoven
Dhr. J.I.A.N. van Oirschot
Valkenswaard
Mevr. J.E. Reijers-Pückel
Waalre
Dhr. R.L. Vissers
Waalre
Dhr. L.C.H.M. van der Weerden
Waalre
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D A G TO C H T
NAAR GEEL
donderdag 7 juli
Vandaag gaan we een bezoek
brengen aan Geel in de provin
cie Antwerpen, bekend door de
H. Dimpna (Dimphna) en de
gezinsverpleging van psychi
atrische patiënten. De Dimpna
legende is het resultaat van
een gebeurtenis die gedurende
verscheidene eeuwen werd
verder verteld. Een overleve
ring van generatie op genera
tie die daardoor wellicht niet
altijd even kort bij de waar
heid bleef. Een mengeling van historische
feiten en fantasierijke toevoegsels. De Ierse
prinses Dimpna werd, na de dood van haar
moeder, door haar vader ten huwelijk
gevraagd omdat ze sprekend op zijn over
leden vrouw leek. Dimpna weigerde en
vluchtte met haar biechtvader naar Antwer
pen van waar ze verder het land introkken.
Haar vader kwam hen op het spoor en toen
ze nog steeds weigerde, onthoofdde hij haar
en ook de biechtvader werd gedood. De
inwoners van Geel begroeven de lichamen
bij een kapel en al snel werd dit een bede
vaartsplaats. Later werd er in Geel een
grote kerk gebouwd waar de relieken wer
den bewaard. Er kwamen veel zieken op
bedevaart en er werd een ziekenkamer aan
de kerk gebouwd. Maar toen deze zieken
kamer te klein werd deed de geestelijkheid
een beroep op de burgers om de mensen in
huis te nemen. En dit is heden ten dagen
nog steeds zo.
Als we in Geel aankomen staat de
koffie/thee met gebak klaar. Daarna gaan
we naar het Gasthuismuseum, waar gidsen
ons vertellen over het dagelijks leven van
de Gasthuiszusters Augustinessen die in
april 2016

1552 de ziekenzorg op zich namen. Na de
lunch maken we een rondrit met de bus
door Geel en omgeving onder leiding van
een gids. Omstreeks 17.00 uur vertrekken
we weer naar huis.
Vertrektijd: Bij voldoende deelname
vertrekken we op 7 juli om 9.00 uur vanaf
het Stationskoffiehuis in Waalre (dit is de
eerste opstapplaats!) en om 9.15 uur vanaf
de Mariakerk in Valkenswaard.
Reissom: € 48.50 per persoon. Hierbij is
inbegrepen de busreis, koffie/thee met
gebak, de lunch, entree en begeleiding van
de gidsen in het Gasthuismuseum, rondrit
met gids en een attentie voor de chauffeur.
Er is geen diner.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl Aanmelden vóór 9 juni.
Uw aanmelding is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk 16 juni hebt
voldaan op rek.nr. NL62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afd Aalst-WaalreValkenswaard o.v.v. dagreis Geel. Ook op
de website vindt u info over deze dagtocht.
Denkt u eraan een geldig identiteitsbe
wijs mee te nemen!
13
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Met Kunst & Cultuur naar XANTEN
Woensdag 11 mei
Charmante stad aan de Nederrijn, op 40
km afstand van Duisburg. Destijds bouw
den de Romeinen hier een van hun belang
rijkste nederzettingen van Neder-Germanië.
De stad, die landelijke gemoedelijkheid en
middeleeuwen uitstraalt, wordt bezocht
door mensen uit de gehele wereld. De
omgeving van Xanten behoort tot een van
de mooiste vakantiestreken van Duitsland.
Middeleeuwse stadskern
Onder de middeleeuwse gebouwen in de
Altstadt is het Gotische Huis aan de markt
een mooi voorbeeld van laatgotische bouw.
De Klevertoren, een in 1393 gebouwde
Doppeltor is een indrukwekkend overblijf
sel van de middeleeuwse stadsvesting, 2
ronde torens flankeren de poortdoorgang
aan de buitenkant, een brugachtige oprit
leidt naar de hoofdpoort.

april 2016

St. Victor Dom en Klooster
De St. Viktor Dom is rond 1200 als Ro
maanse kerk gebouwd en vanaf 1263
vervangen door gotische nieuwbouw, die
staat naast de Kölner Dom, het belangrijk
ste gotische kerkgebouw aan de Nieder
rhein. Bezienswaardig zijn het 16e-eeuwse
Hochaltar met de reliekenbustes en hout
snijwerk van Heinrich Douvermann, de
schilderingen van Barthel Bruyn, het Maria
altaar van Heinrich Douvermann en de
houtsnijwerken, die het leven van Maria
uitbeelden.
Archeologisch Park Xanten
Meer dan 400 jaar lang was Xanten, de
voormalige Romeinse stad Colonia Ulpia
Traiana, een van de belangrijkste Romeinse
steden in Germanië. In het park zijn natuur
getrouw nagebouwde locaties te zien, zoals
de haventempel, het amfitheater, de
stadsmuur, woonhuizen en badhuizen.
Zij geven een goede indruk van het
alledaagse leven van de Romeinen in
Germanië.
Het moderne RömerMuseum van staal
en glas staat op historische grond
binnen het complex. Het gebouw is
opgetrokken boven de fundamenten van
de entreehal van het Romeinse
stadsbadhuis en lijkt qua omvang en
formaat op het origineel. Ook binnen
het Museum zijn de indrukwekkende
dimensies van de architectuur uit de
oudheid te herkennen.
In een chronologische rondleiding
vanaf de periode van Cesar tot aan de
Frankische tijd maakt de bezoeker
kennis met de eerste legionairs, die bij
de Rijn arriveerden, de dramatische
consequenties van de wereldpolitieke
gebeurtenissen in Rome en de opkomst
en neergang van de Romeinse stad
14
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Colonia Ulpia Traiana. Meer dan 2.500
voorwerpen en moderne media laten een
levendig beeld zien van het leven van alle
dag in het Romeinse Germanië. Een
museum dat een bezoek meer dan waard is.
Programma
08.30 Vertrek Mariakerk Valkenswaard.
08.45 Vertrek ’t Stationskoffiehuis Waalre.
10.15 Aankomst in Xanten, Parking
Siegfriedstraße.
10.30 Koffie en gebak bij Café Fries,
Kurfürstenstraße 8.
11.15 Rondrit door de stad met de
Nibelungenexpress 40 minuten.
12.30 Lunch op eigen gelegenheid in een
van de restaurants op de markt.
14.00 Vanaf Parking Siegfriedstraße - met
de bus naar het Archeologisch Park.
Daar hebben wij 3 opties:
1. Wandeling op eigen gelegenheid door
het Archeologisch Park.
april 2016

2. Bezoek op eigen gelegenheid aan het
RömerMuseum.
3. Rondleiding door het museum in vier
groepen.
16.00 Vanaf het Archeologisch Park, ingang
RömerMuseum - vertrek naar Velden.
17.15 Diner bij Hostellerie Maasduinen,
Markt 15, Velden.
18.15 Vertrek vanaf Hostellerie
Maasduinen.
ca. 19.30
Thuiskomst
Prijs: € 59.50
Inschrijven: Graag vóór 24 april
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119
b.g.g. 040 2015387 of 040 2015835
Betalen: Bankrekening: NL70 RABO 0118
8207 88 t.n.v. PVGE afdeling AWV – K&C
onder vermelding van: Xanten
Denkt u eraan een geldig identiteitsbe
wijs mee te nemen!
15
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BROEK OP LANGEDIJK, VAREN, VEILEN EN MODESHOW
dinsdag 24 mei

verwendag

We gaan vandaag naar Museum Broeker
veiling in Broek op Langedijk. Op deze
historische plek is in 1887 het veilen bij
afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegen
woordig bij alle grote veilingen toegepast.
De herinnering wordt levend gehouden
door het historische veilinggebouw en de
markante lighallen die boven het water zijn
gebouwd. We rijden rechtstreeks naar
Broek op Langedijk, waar we verwelkomd
worden met koffie/thee en een "broeker
bol". Daarna volgt een rondleiding met gids
door het museum; hij vertelt over de tuin
ders en hun familie omstreeks het jaar 1900.
Daarna volgt een rondvaart door het laatst
overgebleven deel van het Rijk der Duizend
Eilanden, het Oosterdelgebied. Hier krijgt u
een goed beeld van de eilandakkers, waar
van er nu nog enige honderden over zijn.
Vroeger waren er meer dan 15.000! De
groente die werd geteeld op de eilandak
kers, werd verhandeld op de veiling. Daarna
volgt de lunch bestaande uit een stamppot
tenbuffet. Na de lunch wordt er een leuke
modeshow gepresenteerd door de "vereni
ging tot behoud van het Westfries Kos
tuum". De authentieke West-Friese streek
dracht rond 1900 staat hierin centraal. U
krijgt op een enthousiaste en humoristische
wijze uitleg over de vele details die in de
april 2016

kleding zijn verwerkt. Dan volgt een veiling
in de afmijnzaal. U doet zelf mee aan een
veiling, waardoor u leert hoe een veiling bij
afslag werkt. Aansluitend verlaten we het
Rijk der Duizend Eilanden en rijden naar
een restaurant waar we de dag afsluiten met
een koffietafel. Omstreeks 20.30 uur ver
wachten we weer terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname ver
trekken we op 24 mei om 8.00 uur vanaf de
Mariakerk, Warande 8 te Valkenswaard en
om 8.15 uur bij 't Stationskoffiehuis in
Waalre.
Reissom: € 72,50 per persoon. Hierbij is
inbegrepen: de busreis, koffie/thee met iets
lekkers, de lunch, bezoek museum en
rondvaart, koffietafel en de attentie voor de
chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl Aanmelden vóór 23
april. Uw inschrijving is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk 6 mei hebt
voldaan op rek.nr. NL62 RABO
0155706055 t.n.v.PVGE afd Aalst-WaalreValkenswaard o.v.v. verwendag 24 mei.
Ook op de website vindt u info over deze
dagtocht.
16
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D E M O O I E PA N O R A M A ' S VA N D E E I F E L
woensdag 5 oktober en vrijdag 7 oktober
Een rondrit door de prachtige Eifel, mis
schien al in herfsttooi? De Eifel heeft vele
beekjes en riviertjes. Water was vroeger een
lust, want het leverde energie voor water
molens, maar vormde ook vaak een last als
er weer overstromingen optraden. Om dit
probleem tegen te gaan, werden in de loop
van de 20e eeuw allerlei stuwmeren aange
legd. Eén van die stuwmeren is de Rursee,
waar we een boottocht gaan maken. We rij
den naar Vijlen in Limburg, waar we genie
ten van koffie/thee met vlaai. Hierna ver
volgen we onze route naar de Eifel. Via het
bedevaartsplaatsje Kornelimünster en
Mulartshütte rijden we naar Woffelsbach.
Hier staat de koffietafel voor ons klaar. Na
de lunch schepen we in voor een boottocht
over de Rursee. De Rursee vormt samen
met de Urftsee en de Obersee de bekende
Eifeler Seeënplatte. Het langgerekte kron
kelige meer ligt ingebed tussen steile hoog
ten die grotendeels door bossen zijn bedekt.
In Woffelsbach is er nog wat vrije tijd. La
ter in de middag rijden we via Roetgen

Anti-lopendag

terug naar Nederland waar we de dag af
sluiten met een diner. Omstreeks 21.00 uur
hopen we terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname ver
trekken we op 5 of 7 oktober om 8.15 uur
vanaf de Mariakerk, Warande 8 in Valkens
waard en om 8.30 uur vanaf het Stations
koffiehuis in Waalre.
Reissom: € 66.00 per persoon. Hierbij is
inbegrepen: de busreis, koffie/fhee met
vlaai, de lunch, de boottocht, het diner en
de attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl Aanmelden vóór 1
september. Uw inschrijving is compleet
als u bovenstaand bedrag uiterlijk 8
september hebt voldaan op rek.nr. NL62
RABO 0155706055 t.n.v. PVGE afd AalstWaalre-Valkenswaard o.v.v. Antilopendag 5
of 7 oktober. Ook op de website vindt u
info over deze dagtocht.

ZOMERTENNIS
Op woensdag 6 april starten wij
ons zomerseizoen op het complex
van de Genneperparken, Theo
Koomenlaan 11, 5644 HZ Eind
hoven. De ligging van de banen is
hiernaast weergegeven. Wij spelen
op de woensdagmorgen van 10.00
uur tot 12.00 uur op 2 banen. Tus
sentijds is er eventueel gelegen
heid om koffie te drinken in het
paviljoen. Momenteel hebben wij 12 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De kos
ten voor het zomerseizoen bedragen ongeveer € 60,- inclusief ballen en toegangspasjes.
Het seizoen loopt tot 1 oktober.
Inlichtingen bij: Tineke de Pooter  040 2218298 of  hans.en.tineke@planet.nl
of Henk van Sebille  040 2017634 of  h.sebille@gmail.com
april 2016
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Activiteitenkalender
Do. 31 maart Evenementen

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden, A.D.-gebouw, 14.00 uur

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

Vr. 22 april

Middaguitstapje 3-gangen lunch in “De Rooi Pannen”, aanvang 12.00 uur, Eindhoven

Do. 28 april

Trefpunt

Lezing Rob Westerhof over China, A.D.-gebouw, 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

Di. 24 mei

Verwendag

Bezoek aan Broek op Langedijk met varen, veilen en modeshow

Do. 9 juni

Fietsen

3e tocht, vertrek Graver , 11.00 uur

Ma.13 juni

Wandelen

Mariapeel bij Griendtsveen. Vertrek SKH, 09.00 uur

13 t/m 17 juni Reizen

5-daagse reis naar Duitsland- Harsfeld- Altesland

Do. 7 juli

Reizen

Dagtocht naar Geel met bezoek aan “Gasthuismuseum” en rondrit

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

Di.

Middaguitstapje Middaguitstapje naar het Rijtuigenmuseum in Valkenswaard

2 aug.

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

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

Wo. 5 okt.

Antilopendag

Rondrit door de Eifel, bezoek aan Woffelsbach en boottocht Rursee

Vr.

Antilopendag

Rondrit door de Eifel, bezoek aan Woffelsbach en boottocht Rursee

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

7 okt.

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.

Wandelen

Meeuwven bij Aalst. Vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

8 nov.

?? november Evenementen

Najaarsbijeenkomst

Ma. 12 dec.

Wandelpark en visvijvers. Start 09.00 uur en afsluiting bij IVN

Wandelen

*) Data onder voorbehoud.
april 2016
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Vaste activiteiten
Biljart

Bridge

Fietsen

PC ondersteuning

Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof 06 10035893
Plaats: ’t Hazzo in Aalst
Tijd: elke maandagmiddag om 13.15 uur (13.30 aanvang spel)
Informatie: Jacques Gelens ( 040 2218174
Plaats : ‘t Hazzo in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 2212635
Informatie: Paul Compen ( 040 2216087
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

april 2016
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