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Samen leuke dingen doen
Onze vereniging kent vele 
clubs. En het bestuur vindt het 
erg prettig dat de clubs vele 
deelnemers trekken. Dat is een 

goed teken. Actief bezig zijn tot op hoge 
leeftijd. Bovendien blijf je op deze manier 
niet achter de geraniums zitten en wijs je de 
eenzaamheid af. En … als je niet meer zo 
actief bezig kunt zijn, hebben we altijd nog 
de mogelijkheden van uitstapjes, reizen, 
Kunst en Cultuur, Trefpuntbijeenkomsten 
en het komend evenement: de zomerbijeen
komst. Voor elk wat wils. Het enige wat je 
moet doen, is je aanmelden. En als je niet 
goed weet, wat er allemaal te doen is, dan 
kun je terecht op onze website: 
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
U kunt zich nu inschrijven voor de komen
de zomerbijeenkomst op 20 juli (zie de aan
kondiging elders in deze nieuwsbrief). Het 
bestuur rekent op een grote opkomst.

  …, maar ook voor elkaar opkomen!
Vaak weten we niet van anderen dat er pro
blemen zijn, die met behulp van anderen op 
te lossen zijn. Dat kan zijn een probleem 
van vervoer naar een activiteit, dat kan 

ziekte zijn of een probleem met de gemeen
te over hulp etc., ook daar wil de PVGE 
haar steentje aan bijdragen. In Valkens
waard neemt de PVGE deel aan de SVB (= 
Seniorenbelang Valkenswaard) en in Aalst/ 
Waalre zijn besprekingen begonnen met de 
voorzitters van de voorheen KBO-vereni
gingen van Aalst en Waalre, tezamen met 
de voorzitter van de Seniorenraad, om de 
Seniorenraad weer meer achterban te geven. 
We komen hier nog op terug.

Tot slot.Het bestuur van de PVGE staat 
altijd open voor kritische opmerkingen, 
zodat we de vereniging sterker kunnen 
maken.

Jos Ossevoort
P.S. Vanaf deze plaats wensen wij Hans de 
Pooter en zijn vrouw veel sterkte. Hans heeft 
tweemaal een zware openhartoperatie moeten 
ondergaan, waarvan de revalidatie een aantal 
maanden in beslag zal nemen. In die periode 
zal hij zijn (vele) activiteiten voor de PVGE 
even niet zelf kunnen uitvoeren.
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Met  K & C naar Delft en het Westland
Dinsdag 20 september
De mooie historische studentenstad Delft 
met zijn vele grachten wordt ook wel de 
Prinsenstad genoemd en is een bezoek meer  
dan waard. 
Na aankomst beginnen we, uiteraard, eerst 
met koffie en gebak in restaurant “Het 

Boterhuis”. Vervolgens zullen we onder 
leiding van gidsen een stadswandeling 
maken en de Nieuwe Kerk bezoeken. In de 
Nieuwe Kerk op de markt bevindt zich het 
praalgraf van Willem van Oranje” (in 1584 
in Delft vermoord) en daaronder is de graf
kelder van het Koninklijk Huis. De 108,75 
m hoge toren van deze kerk is na de Dom
toren van Utrecht de hoogste kerktoren in 
Nederland. De stad staat in 2016 in het 
teken van de schilder Johannes Vermeer 
vanwege de tijdelijke thuiskomst van zijn 
beroemde schilderij “Het Straatje” dat nu in 
Museum Prinsenhof  te zien is. Ander 
beroemde werken van hem zijn “Het 
melkmeisje” en “Meisje met de parel”.
Bekend is Delft ook om zijn Delfts Blauw 
aardewerk en zeker ook door de TU Delft.
Na afloop van de stadswandeling gaan we 
weer naar “Het Boterhuis” voor de lunch.
Vervolgens gaan we naar het kassengebied 
van Het Westland ook wel “De Glazen 
Stad” genoemd. Rond 1850 begon men hier 
groente en fruit te verbouwen onder plat 
glas en later in glazen warenhuizen. In het 
begin van de 20e eeuw beleefde de West
landse druif zijn glorietijd. Na de 2e We
reldoorlog is de teelt van druiven hier sterk 
verminderd doordat de Zuid-Europese lan
den veel voordeliger konden leveren.
Als eerste bezoeken we een potplantenkwe
kerij met als specialisatie orchideeën. Na 
een introductie  worden we rondgeleid in de 
kassen. We kunnen daar o.a. kennismaken 
met de geautomatiseerde teelt en het afle
verproces van de Phalaenopsis orchidee. 
Ook is een bezoek aan de winkel mogelijk.
Vervolgens bezoeken we themapark “De 
Westlandse druif”. Ook hier is een rondlei
ding en kan men ook proeven van de drui
ven. Tot slot volgt hier als afsluiting van 
deze dag een drankje en een hapje waarna 
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we aan de thuisreis beginnen.
Programma:
08.15 uur Vertrek Mariakerk Valkenswaard
08.30 uur Vertrek “Stationskoffiehuis” Waalre
10.30 - 11.00 uur Koffie met gebak bij 

Grand-Diner-Café 't Boterhuis
11.00 - 12.30 uur Rondleiding Delft met 

bezoek aan de Nieuwe Kerk
12.45 - 14.00 uur Lunch bij Grand-Diner-

Café 't Boterhuis
14.00 uur Vertrek uit Delft
14.30 uur Aankomst in het Westland
14.30 - 15.45 uur 1e Rondleiding door de 

kas van de potplantenkwekerij 
(orchideeën) in Wateringen

15.45 -16.00 uur Naar Monster
16.00 – 17.00 uur 2e Rondleiding in een 

druivenkas 
17.00 – 17.30 uur Afscheidsborrel in de kas
17.30 uur Terugreis
We verwachten ca.19.30 uur weer terug te 
zijn bij ons opstapadres.
De kosten voor deze dag bedragen € 68,00

Genoemde prijs is inclusief bus, koffie en 
gebak, stadswandeling Delft met gidsen, 
lunch, kasbezoek, afsluitende borrel en 
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:

 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119
Uiterste inschrijfdatum: 25 augustus.
Betaling van de reissom op rekeningnr:   
NL70 RABO 0118820788  t.n.v. PVGE afd. 
AWV K&C, onder vermelding van “Delft 
en Westland”.

Op s t ap  me t  K &C naa r  G ors s e l  en  Zu tphen  op  16  ma a r t  j . l .

We brachten een bezoek aan museum More 
en maakten een stadswandeling in het pitto
reske stadje Zutphen. De weergoden waren 
met ons, er was wat oponthoud bij ons ver
trek, een persoon werd nog gemist, dat 
werd keurig opgelost. Zij werd met de bus 
opgehaald en we konden alsnog op weg 
gaan. Aan het geroezemoes te horen in de 
bus had iedereen er zin in. Aangekomen in 
het prachtige museum in Gorssel, ontwor
pen door Hans van Heeswijk, stond de kof
fie (thee) voor ons klaar met een moorkop. 
Een ieder probeerde deze op zijn eigen 
manier naar binnen te werken, heel leuk om 
dat geklungel te zien, wat uiteindelijk toch 
iedereen lukte. In het museum More - het 
grootste museum voor modern realisme - 
werden we opgehaald door een gids, die 
ons enthousiast vertelde over de topwerken 
die daar hingen. Na afloop stond er een 

heerlijke lunch voor ons klaar. Nadat we 
ons die hadden laten smaken, was het tijd 
om naar Zutphen te vertrekken. Daar aan
gekomen konden we onder leiding van een 
gids aan onze stadswandeling beginnen 
door de historische binnenstad. Het was 
guur weer in Zutphen, maar desondanks ge
noten we van de bezienswaardigheden in 
deze stad met zijn mooie gebouwen en 
prachtige koopmanshuizen. Na afloop kre
gen we een drankje en een heerlijk hapje 
aangeboden in Hotel Hampshire. Daar kwa
men we weer op temperatuur. Om tien voor 
zes gingen we weer richting huiswaarts, wel 
wat moe, maar we blikten terug op een zeer 
geslaagd uitstapje. Mijn dank aan de vrij
willigers die het voor ons mogelijk hebben 
gemaakt, om deze dag voor ons te realise
ren, en voor hun geweldige inzet om ons te 
begeleiden. Joke Timp
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 KRONIEK ☆ ☆
Donderdag 17 maart – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. De presentatie “Van Philips 
Coöperatie tot ETOS” door Peter Trommar 
komt in de plaats van de lezing over China, 
die is verschoven naar donderdag 28 april. 
Al snel wordt duidelijk dat diverse bezoe
kers van deze verschuiving niet op de hoog
te zijn (en evenmin geïnteresseerd in het 
onderwerp van vandaag) en huiswaarts ke
ren. Uiteindelijk genieten zo’n 50 leden van 
hetgeen Peter Trommar vertelt en met aan
sprekende foto’s laat zien. Iedereen met ’n 
Philips-achtergrond kent de geschiedenis 
wel zo’n beetje. Gerard en Anton Philips 
besluiten in 1919 tot de oprichting van een 
verbruikscoöperatie. De reden hiervoor is, 
dat de Eindhovense middenstand hun prij
zen verhoogt met het percentage van de 
loonsverhoging van de Philipswerknemers. 
Hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is: de 
loonsverhoging is bedoeld om de levens
standaard van de werknemers omhoog te 
krikken. De coöperatie is feitelijk gericht op 
de emancipatie van de arbeidersklasse. Pio
nier hiervan is Pater van den Elsen, ook wel 
de “boerenapostel” genoemd. Door hem 
ontstaat dan ook de coöperatie “Sint Jo
seph” voor R.K. werklieden. In ieder geval  
genieten de leden van de coöperaties (want 
je moet natuurlijk wel lid zijn) in hun win
kels kortingen, die middels de opgespaarde 
bonnen jaarlijks worden uitgekeerd. De 
middenstand ziet alles met lede ogen toe, 
maar sommige bedrijven besluiten dit 
spaarsysteem te volgen en geven dus even
eens kortingen. Op enig moment wordt de 
Philips coöperatie omgedoopt tot “ETOS” – 
afkorting van “Eendracht, Toewijding, 
Overleg en Samenwerking”, die in Eind
hoven de een na de andere winkel en tevens 
een drogisterijketen opent. Het voert te ver 
op deze plaats alles te berde te brengen, 
want daarmee zouden vele nieuwsbrieven 

gevuld kunnen worden. In 1976 wordt de 
drogisterijketen onder de naam ETOS over
genomen door Albert Heijn, welk bedrijf  
zelf onbevoegd is als drogisterij te kunnen 
functioneren. Hans de Pooter (zie de foto’s 
op de website) overhandigt Peter en zijn 
assistent een mooie fles wijn en tenslotte is 
er voor velen praatstof genoeg om te genie
ten van de hapjes en drankjes van ons on
volprezen Trefpunt-team. (Zie de foto’s van 
Eric Ideler op de website.)
Donderdag 31 maart – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. Vandaag ontmoeten de nieuwe 
leden (36 personen) elkaar, het afdelingsbe
stuur en het merendeel van onze coaches. 
Zoals gebruikelijk bij gelegenheden als 
deze, worden zij door het Trefpuntteam 
gastvrij onthaald op koffie / thee en ’n lek
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kernij. Zodoende kunnen zij ook kennisne
men van de vele clubactiviteiten waarover 
ze door bestuur en coaches geïnformeerd 
worden en desgewenst lid of deelnemer 
kunnen worden. Wegens ziekte van onze 
duizendpoot Hans de Pooter is het niet 
mogelijk onze website te bekijken en wordt 
ook de uitleg over het gebruik daarvan node 
gemist. (Hans zèlf uiteraard eveneens!)
Dinsdag 5 april – Waalre, “De Pracht”.
Vanaf nu beschikt de PVGE – Jeu de 
Boulesclub bij “De Pracht” over twee spik
splinternieuwe jeu de boulesbanen, die na 
een gezellige bijeenkomst in gebruik zijn 
genomen. Wethouder Alexander van Hol
stein, Piet Verhoeven en coach Thea 
Beijersbergen spraken toepasselijke woor

den, waarna de banen op ludieke wijze wer
den geopend. Dat was tevens het startsein 
om er  tegenaan te gaan. “Hoffotograaf” 
Eric Ideler heeft er ’n uitgebreide 
fotoreportage aan gewijd, die bekeken kan 
worden op onze website (Home>clubs> 
linker kolom: klikken op Jeu de Boules 
Club> klikken op “klik hier”).
Donderdag 28 april – Waalre, gebouw 
Agnus Dei. Vandaag de uitgestelde lezing 
over China door Rob Westerhof, die de 
meesten van ons ongetwijfeld kennen. Is 
het niet als topman op verspreide locaties 
bij Philips wereldwijd (o.a. Medical Sys
tems Azië; CEO Philips Azië; president-
directeur Philips Noord Amerika), dan is 
het wel als voorzitter van PSV. Momenteel 

is hij adviseur van de regering in Hong
kong. (Dit lijstje is bij lange na niet 
volledig!). De overvolle zaal (met meer 
dan 110 toehoorders het drukstbezochte 
Trefpunt ooit…) hangt tijdens zijn 
voordracht ademloos aan zijn lippen; het 
is muisstil.
Op deze plaats weergeven wàt (laat staan 
hòe…) hij vertelt over de Chinese cultu
rele achtergronden en de ontwikkelingen 
aldaar is een praktisch onmogelijke 
opgave: daarvoor zouden meerdere 
edities van deze Nieuwsbrief volgeschre
ven kunnen worden. Ook deze keer 
nemen zeer veel belangstellende leden 
de gelegenheid tot uitvoerig napraten te 
baat en laten zich de (gratis) drankjes en 
eigengemaakte hapjes van Diny goed 
smaken. Mede dankzij het organiserende 
Trefpuntteam is het een bijzonder 
interessante en gezellige middag. Foto’s 
kunt u op uw gemak bekijken op onze 
website:
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Daar kunt u zich ook op de hoogte 
stellen van alles wat onze afdeling 
organiseert!

Jacques Hersbach
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Zin in een ongedwongen 
borreluurtje?

Diny van Kemenade van de PVGE afdeling 
Eindhoven organiseert reeds enige tijd een 
borreluurtje voor PVGE leden die hier ook 
wel iets in zien. Zowel alleengaanden als 
stellen zijn van harte welkom. Het gaat om 
een gezellig onderling contact. De eerst 
volgende keer is op 4 augustus in het “Oude 
Wandelpark” in Valkenswaard, Eindhoven
seweg 264. Te bereiken met de lijnen 171 
en 172, uitstappen bij de Golfbaan. De bor
rel is van 14.00 uur tot 16.30 uur. Verder is 
er nog een borrel uurtje op 6 oktober, en de 
laatste op 8 december. U hoeft zich niet aan 
te melden, kom gewoon gezellig 
binnenlopen. Bij binnenkomst wordt er 
€ 3,00 entree gevraagd, dit is voor 
bittergarnituur. De drankjes zijn voor eigen 
rekening. Mocht u moeite hebben om 
alleen te komen, bel dan even vantevoren 
dan zoeken wij een oplossing.
Diny: ( 040 2130588 of 06 46726075

Alvast van harte welkom!



D e  m o o i e  p a n o r a m a ' s  v a n  d e  E i f e l
woensdag 5 oktober Antilopendag
We gaan alleen op 5 oktober. Een rondrit 
door de prachtige Eifel, misschien al in 
herfsttooi? De Eifel heeft vele beekjes en 
riviertjes. Water was vroeger een lust, want 
het leverde energie voor  watermolens, 
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 aangelegd. Eén 
van die stuwmeren is de Rursee, waar we 
een boottocht gaan maken. We rijden naar 
Vijlen in Limburg, waar we genieten van 
koffie/thee met vlaai. Hierna vervolgen we 
onze route naar de Eifel. Via het bede
vaartsplaatsje Kornelimünster en Mularts
hütte 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 kronkelige 
meer ligt ingebed tussen steile hoogten die 
grotendeels door bossen zijn bedekt. In 
Woffelsbach is er nog wat vrije tijd. Later in 
de middag rijden we via Roetgen terug naar 
Nederland waar we de dag afsluiten met 
een diner. Omstreeks 21.00 uur hopen we 

terug te zijn. 
Vertrektijd: bij voldoende deelname 
vertrekken we op 5 oktober om 8.15 uur 
vanaf de Mariakerk, Warande 8 in 
Valkenswaard en om 8.30 uur vanaf het 
Stationskoffiehuis 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-aalstwaalre-
valkenswaard.nl 
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl Aanmelden vóór 1 sept. 
Uw aanmelding is compleet als u 
bovenstaand bedrag uiterlijk 8 september 
hebt voldaan op rek.nr. NL62 RABO 
0155706055 t.n.v. PVGE afd Aalst-Waalre-
Valkenswaard o.v.v. Antilopendag 5 
oktober. Ook op de website vindt u info 
over deze dagtocht.
Denkt u eraan een geldig identiteitsbe
wijs mee te nemen!
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Middaguitstapje STRIJP-S Eindhoven
woensdag 14 september, aanvang 13.30 uur
Meerdere malen heb ik van leden van de 
PVGE het verzoek gekregen een rondlei
ding op Strijp-S te organiseren. Op 14 sep
tember is het dan zover!
Strijp-S: een nieuw, dynamisch, bruisend 
stadsdeel van Eindhoven! Velen onder ons 
zijn gefascineerd doordat een deel van ons 
verleden op het oude Philipsterrein ligt. 
Strijp-S is veranderd. Onder leiding van een 
ervaren VVV-gids gaan we een wandeling 
maken over het terrein. Tijdens de wande
ling ligt de nadruk op het verleden van 
Philips, de huidige creatieve ontwikkelin
gen en de toekomst van Strijp-S. We starten 
bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 en 
we eindigen na een wandeling met rondlei
ding van 1 uur en 30 minuten weer bij het 
Natlab voor koffie/thee met gebak.
 

LET OP: Wij verzoeken u om op tijd aan
wezig te zijn. Parkeren is mogelijk op de 
parkeerplaatsen aan de Kastanjelaan 
(betaald parkeren). In enkele gebouwen zijn 
trappen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u 
zich aanmelden bij:
Will Balemans  040 2213382 of 
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-
valkenswaard.nl, vóór 14 augustus. De 
kosten bedragen € 15,00. Dit bedrag kunt u 
overmaken op rek.nr. NL62 RABO 0155 
7060 55 t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre-
Valkenswaard o.v.v. Strijp-S.
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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UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 

Jaar l i j k se  Zomerb i j eenk omst

op woensdagmiddag 20 juli in restaurant De Zwaan
Mgr.Kuijpersplein 16-18, Borkel en Schaft

Deze keer bieden wij u een middag waarin u zelf actief kunt zijn in een 
aantal quiz
spelen aan een 
professionele 
quiztafel. We 
ontvangen u met 
koffie in de 
Zwaan. Vervol
gens kunt u na 
een korte uitleg 
aan de slag met 
de quizactivitei
ten, waarbij u 
met behulp van 
een knoppen

systeem niet alleen op uw kennis maar ook op uw reactievermogen wordt 
getest. Daarnaast is er een wijnproeverij met fruitige en vrolijke 
wijnen en kunt u daar ook profiteren van een speciale PVGE-aanbieding 
om thuis na te genieten.

Later op de middag kunt u onder het genot van een glaasje bij een 
gezellig samenzijn genieten van diverse eetmogelijkheden zoals een 
barbecue of een uitgebreid buffet. In de tuin verzorgt het zigeuner
orkest “Gypsy Mood” de sfeervolle muzikale achtergrond.  Na het ver
loten van drie door Grand Café de Zwaan gesponsorde prijzen sluiten 
wij de middag rond 19.00 uur af. 

Missie van de PVGE: plezier en voldoening voor ieder lid.
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P r o g r a m m a :
13.00 uur: Ontvangst en registratie in de Zwaan. Na de registratie kunt 

u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
13.30 uur: Officiële opening van de bijeenkomst en uitleg van de quiz
14.00 uur: Aanvang quiz
14.30 uur: Opening van de wijnproeverij 
17.00 uur: Afsluiting quiz en bekendmaking van de prijzen
17.00 uur: Opening van de eetgelegenheden
19.00 uur: Sluiting bijeenkomst.

P r o c e d u r e  a a n m e l d i n g :
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail): 
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 
8 juli uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 21,00 
per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO 
0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard onder 
vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’. Er wordt u hierna géén schrifte
lijke bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd! In plaats daarvan 
wordt uw naam geplaatst op de ‘check-in lijst’ die wordt gebruikt door 
de gastvrouwen die u opwachten bij aankomst in de Zwaan.
NB: Alléén betalen is niet voldoende om in te schrijven; de naam en de 
toelichting op een bankafschrift worden soms onvolledig of onduidelijk 
weergegeven.
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Vrijwilligers nodig t.b.v. redactie de Schouw
Wie vindt het leuk te werken aan een steeds mooier en interessanter wordend blad?

We zoeken enthousiaste vrijwilligers (m/v) 
die het leuk vinden om met en aan teksten 
te werken. En mensen die ervaring hebben 
in het opmaken van een blad. Bent u dat 
misschien? En als u dat niet bent, kent u 
dan iemand die dit heel leuk zou vinden en 
het ook heel goed zou kunnen?
Een nieuwe vormgever/lay-out vrijwilliger 
wordt met open armen ontvangen. Een 
hoofdredacteur en een eindredacteur zijn 
ook zeer welkom. En extra redacteuren 
zijn in de nabije toekomst ook nodig, aan
gezien de Schouw in de toekomst een 
nieuw elan gaat krijgen. De Schouw wordt 
6 maal per jaar gemaakt. Alle teksten, 
foto’s, advertenties worden aangeleverd. 
Het in aantrekkelijke vorm gieten is dus de 
taak van de vormgever/lay-out vrijwilliger, 
zodat onze lezers met graagte de Schouw 
uit de brievenbus grijpen. Wat houden de 
functies dan in, hoor ik u vragen? In ple
zierig overleg wordt samengewerkt. Er zijn 
wel specifieke taken te onderscheiden die 
bij een bepaalde functie horen. Maar alles 
kan in overleg worden geregeld en bij vol
doende sterkte kan er voor elkaar worden 
ingesprongen onder het motto Samen actief, 
Samen sterk.
Functies binnen de redactie van de Schouw:
Hoofdredacteur (vacature): Overleg met 
bestuurslid PR & Communicatie en mee
denken over de door het bestuur gewenste 
inhoud van het blad; leiding geven aan een 
aantal redacteuren en het toewijzen van de 
onderlinge taken; keuze maken uit de ge
wenste en in te brengen artikelen voor de 
betreffende uitgave van de Schouw. Op
dracht geven om deze artikelen te verzame
len, vergaren, verkrijgen. Tijdsbeslag: Re
dactievergadering 1 maal per maand 
ca. 2 uur. Voorbereiden redactie planning 
vergadering (1 x per 2 mnd): bespreken van 

de gewenste inhoud, artikelen, uit te voeren 
interviews en programmering van de in
houd van de Schouw. Beoordelen van de 
per email ingezonden kopij op bruikbaar
heid. Deze wordt gemaakt in het Word 
programma. Enkele uren per week
Eindredacteur (vacature): Coördinator van 
het tot stand komen van de Schouw; be
waakt de productiestroom en de deadlines. 
Staat in nauwe relatie met de hoofdredac
teur. Geeft aan de redacteuren, fotografen, 
tekstschrijvers en vormgevers aan hoe de 
teksten voorbereid moeten zijn voor het 
plaatsen en indelen in de Schouw. Ontvangt 
de in Word gemaakte teksten van de redac
teuren. De eindredacteur bepaalt de volg
orde van het materiaal in de Schouw en 
zorgt ervoor dat alle teksten compleet zijn 
(maakt koppen, intro’s en fotobijschriften) 
met behulp van het programma Word. De 
door hem/haar voorbereide teksten zijn 
input voor de opmaker oftewel de lay-out 
man/vrouw. De eindredacteur is verant
woordelijk voor de juistheid van een uit
gave. De eindredacteur controleert de druk
proef en geeft toestemming om te gaan 
drukken. De oplage wordt bepaald door het 
bestuurslid PR & Communicatie. 
Tijdsbeslag: Redactievergadering 1 maal 
per maand ca. 2 uur. Tijdens de productie 
van de Schouw direct oog houden op volg
orde, compleetheid, lay-out, foto’s en 
teksten. Voorbereiden redactie eind verga
dering (1 x per 2 mnd): zorgt ervoor dat de 
Schouw druk- en correctie klaar te bekijken 
is op de vergadering. Enkele uren per week
Lay-out man/vrouw (vacature): De lay-out 
man/vrouw werkt met het programma 
publisher. Publisher is een grafisch desk top 
publishing programma waarmee drukwerk 
kan worden voorbereid door het in de ge
wenste grafische vorm te gieten. Doordat 
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het programma heel veel lijkt op Word, 
kunnen veel mensen die met Word werken 
er na een korte cursus mee werken. De lay-
out man/vrouw plaatst de door de eindre
dacteur voorbereide teksten in het program
ma publisher in de door de eindredacteur 
aangegeven volgorde. (Onder lay-out wordt 
verstaan hoe de opbouw van een (grafisch) 
ontwerp er visueel uit ziet. Het gaat dan om 
het lettertype, de positie op de pagina, de 
indeling in kolommen, waar de afbeeldin
gen staan, enzovoorts.) Tijdsbeslag: Redac
tievergadering 1 maal per maand ca. 2 uur.
In nauwe samenwerking met de eindredac
teur opmaken van de Schouw. Alle voorbe
werkte teksten, foto’s, e.d. plaatsen met be
hulp van het desk top programma Publisher. 
De concept Schouw in pdf omzetten ter 
controle tijdens de redactie eindvergade

ring. 1 of 2 dagen in de eindfase van het 
productieproces. (eenmaal per 2 
maanden)
Redacteur (meerdere vacatures): Krijgt een 
taak toegewezen van de hoofdredacteur. 
Hij/zij zorgt dat de benodigde informatie op 
tafel komt. Hij/zij werkt nauw samen met 
de beeldredacteuren en met de eindredac
teur. Tijdsbeslag: Redactievergadering 1 
maal per maand. ca. 2 uur. Volgens plan
ning tijdig zorgen voor de benodigde tek
sten, bijbehorende foto’s. Teksten in pro
gramma Word maken en sturen aan de eind
redacteur. Foto’s apart toesturen naar de 
eindredacteur. Enkele uren per week.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, 
neem dan contact op met Jolien Wiertz, 
 0499 330044 of 
 jjwiertz@onsbrabantnet.nl

Digitaal café van Valkenswaard nu met themaochtenden
Eerste themaochtend op dinsdag 7 juni over internetbankieren

Onder het motto Iedereen digitaal organi
seren Bibliotheek De Kempen en Cordaad 
Welzijn elke dinsdag een digitaal café in de 
bibliotheekvestiging van Valkenswaard. Op 
7 juni vindt de eerste themaochtend plaats 
bij het digitaal café, met om 10.00 uur een 
presentatie over Veilig internetbankieren.
De belastingdienst, de gemeente, het UWV 
en andere (overheids)instanties: ze stappen 
allemaal over op elektronische dienstverle
ning. Het valt niet altijd mee om in die digi
tale bossen uw weg te vinden. Om daarbij 
te helpen organiseren Bibliotheek De Kem
pen en Cordaad Welzijn wekelijks op dins
dag een digitaal café. Daar kunt u terecht 
met al uw vragen over de snel veranderende 
digitale wereld.
Nieuw: themaochtenden
Vanaf 7 juni staat er iedere maand een the
ma centraal bij het digitale café. Op de eer
ste dinsdag van de maand wordt er om 
10.00 uur uitleg gegeven over dat thema. 

Aansluitend staan er deskundige vrijwilli
gers klaar om u verder te helpen. De rest 
van de maand kunt u uiteraard tijdens de 
digitale cafés vragen blijven stellen over dit 
thema.
Thema juni: veilig internetbankieren.
Presentatie door een medewerker van Rabo
bank De Kempen, op dinsdag 7 juni om 
10.00 uur. De presentatie duurt 15 tot 20 
minuten. Stelt u prijs op persoonlijke uitleg 
of ondersteuning? Neem dan eigen laptop, 
tablet of smartphone mee. 
Thema juli: gebruikmaken van de digitale 
bibliotheek en e-books lezen in de vakantie. 
Presentatie en uitleg op dinsdag 5 juli om 
10.00 uur.
Voor later dit jaar zijn de volgende thema’s 
gepland: uw gemeente digitaal benaderen, 
werk zoeken en solliciteren.
Alle digitale vragen
U kunt tijdens het digitale café uiteraard 
ook vragen stellen over internet, apps, 
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tablets, laptop of smartphone en over veilig 
te werken op uw pc. 
Het digitale café is voor iedereen vrij toe
gankelijk en vindt steeds plaats op dinsdag 
van 10.00 tot 12.00 uur, in de bibliotheek
vestiging van Valkenswaard. Het is prettig 
als u uw eigen tablet, laptop, smartphone of 
e-reader meeneemt. U kunt ook oefenen 

met een leentablet of leen-e-reader, als u 
deze vooraf even aanvraagt.
Iedereen kan digitaal wijzer worden. 
Welkom bij de digitale cafés van Biblio
theek De Kempen en Cordaad Welzijn. 
www.cordaadwelzijn.nl

www.bibliotheekdekempen.nl

Activiteitenkalender  2016
13 t/m 17 juni Reizen 5-daagse reis naar  Duitsland- Harsfeld- Altesland
Do.   7 juli Reizen Dagtocht naar Geel vervalt
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 André Rieu, Maastricht
Wo. 20 juli Evenementen Zomerbijeenkomst, Grand Café De Zwaan in Borkel
Do.  28 juli Fietsen 5e tocht, vertrek Graver, 11.00 uur
Di.    2 aug. Middaguitstapje Bezoek aan het Rijtuigenmuseum in Valkenswaard
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. 14 sept. Middaguitstapje Wandeling met rondleiding op Strijp-S in Eindhoven, 13.30 uur
Di. 20 sept. K&C Delft (stadswandeling) + Westland (orchideeën, druivenkas)
Do. 22 sept. Trefpunt Lezing Peter Trommar, onderwerp Eindhoven, AD-gebouw
Wo.  5 okt. Anti-lopendag Rondrit door de Eifel, bezoek aan Woffelsbach en boottocht
Vr.    7 okt. Anti-lopendag Dagtocht Eifel vervalt
Ma. 10 okt. Wandelen Landgoed De Baest, Kapel van de H. Eik, Oirschot.
Do. 13 okt. Fietsen 9e tocht, vertrek Graver, 11.00 uur, korte rit met afsluiting
Wo 19 okt.') *K&C Stadswandeling Vianen; verder programma nog niet bekend
Do.  20 okt. Trefpunt Lezing John Peters over Japan, AD-gebouw 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
') Datum is onder voorbehoud 
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Bij de Rabobank Clubkas 
Campagne zijn 169 stem
men op de PVGE uitge
bracht, wat € 424,29 heeft 
opgeleverd.



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

• wekelijks een 6 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om 10.00 uur, 
afwisselend de ene week op woensdagmorgen en de andere 
week op vrijdagmorgen

• wekelijks op vrijdagmorgen een 5 km. wandeling vanaf "Harba 
Lorifa" om 08.45 uur

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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