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van de najaarsbijeenkomst. Ook onze oudvoorzitter, Hans de Pooter, die een tijd lang
uit de running is geweest, kwam nog even
langs en kon zo zichtbaar meegenieten van
deze middag. Het bestuur had zich tijdens
deze middag als taak gesteld om eens te
polsen wat de mensen van de PVGE willen.
Een verslag vindt U verder in deze
Nieuwsbrief.
Belangenbehartiging
Voor wat betreft de belangenbehartiging
gaat het allemaal wat moeizaam. Het be
stuur blijft een vinger aan de pols houden.
In ieder geval wil de PVGE gezamenlijk
optrekken met de KBO voor wat betreft de
belangenbehartiging. Samen denken we een
betere uitgangspositie te hebben richting
gemeente.
Bestuur
Ondertussen is het bestuur zelf bezig met
het uitwerken van een communicatieplan.
Binnen het huishoudelijk reglement bleek
dat een activiteitenreglement wel genoemd
wordt, maar niet aanwezig was. Deze aan
leiding was de grond om een communica
tieplan te verwezenlijken. Zodra dit gereed
is, wordt deze uiteraard gepubliceerd.

Van verwondering
naar bewondering
In de loop van het jaar 2016
heb ik al een aantal gesprekken
gevoerd met verscheidene leden over onze
vereniging. Het verwondert mij dan steeds
dat zij vol lof praten over de PVGE. Vooral
ook de mensen die zich vrijwillig inzetten
voor de vereniging. Zij vinden het prettig
iets voor de vereniging te kunnen doen. Dat
geeft een geweldig vertrouwen voor de toe
komst. Maar… ik bewonder deze vrijwilli
ge inzet, omdat menigeen dat zo vanzelf
sprekend vindt. Dat hoor ik dan ook in de
vorm : “Tja, ik heb dat graag over voor de
PVGE.”
Zomerbijeenkomst
Als u deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt is
het al weer even geleden dat de zomerbij
eenkomst in Borkel en Schaft heeft plaats
gevonden. Als U erbij bent geweest, dan
weet U hoe prettig de sfeer was. Het was
een geweldig festijn. Na afloop kwamen
vele leden ons bedanken voor de fijne mid
dag. En ook vanaf deze plaats hulde aan de
evenementencommissie. Mocht U het ge
mist hebben: De evenementencommissie is
al weer druk bezig met de voorbereiding

Jos Ossevoort

SENIORENBEURS

Op zaterdag 24 september as. organiseert
de SBV wederom de jaarlijkse seniorenbeurs
in “De Hofnar”, Valkenswaard.
Ook deze keer presenteert een groot aantal
deelnemers wat zij senioren te bieden
hebben op het gebied van: uiteenlopende
vormen van dienstverlening, hulpmiddelen,
gezondheidszorg, medische zaken,
verzorging, dementie & alzheimer, fysio,
audiologie, optiek, beweging, sport,
notariële zaken, creatieve activiteiten,
bonden, adviesorganen (lokaal & regionaal)
en wat dies meer zij.
september 2016

Natuurlijk is ook de PVGE Aalst – Waalre en
Valkenswaard met enkele mensen
vertegenwoordigd (direct, links na de
ingang). Daar kunt u met uw eventuele
vragen en opmerkingen terecht.
Openingstijd: 13.00 – 17.00 uur; de toegang
is - evenals een consumptiebon per
bezoeker – gratis.
De middag wordt muzikaal opgeluisterd
door het bekende Dommelsch Slavenkoor.
De organisatie vertrouwt op een grote
opkomst! U bent van harte welkom.
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Met K&C naar Vianen en Fort Everdingen
Woensdag 19 oktober
Wij beginnen onze dag in Vianen, met kof
fie en gebak, een stadswandeling en een
lunch. Om 14.15 uur vertrekken we naar
Fort Everdingen, waar wij een rondleiding
krijgen. Dit bezoek komt in de plaats van
het eerder aangekondigde bezoek aan een
sluizencomplex.
Vianen Vianen ligt als een Utrechtse en
clave in de Zuid Hollandse polder 'De
Vijfheerenlanden'. De oudste sporen
van bewoning dateren uit 2000-800
vóór onze jaartelling. Rond het jaar
1000 maakten Benedictijner monniken
september 2016

de grond geschikt voor de landbouw. In
1335-1336 kreeg Vianen, dan al een
bloeiende marktplaats, stadsrechten.
Vianen is een goed voorbeeld van de
ontwikkeling van een Hollands
vestingstadje. Binnen de grachten en de
muren is het geometrische
stratenpatroon uit 1335-1336 bewaard
gebleven en uit de latere eeuwen ble
ven veel bouwwerken intact.
Opvallende monumenten zijn de
Lekpoort, het Stadhuis (1425), de Grote
Kerk (1542) en de Rooms Katholieke
2

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

schuilkerk uit de zeventiende eeuw. De
familie Van Brederode, die kasteel
Batestein bewoonde, was vanaf begin
vijftiende eeuw tot eind zeventiende
eeuw heer en meester in Vianen en
heeft van Vianen een stad met een
historische betekenis gemaakt.
Fort Everdingen Fort Everdingen werd
tussen 1842 en 1857 gebouwd als onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het
moest voorkomen dat de vijand via de Lek
Holland kon binnenvaren. Daarnaast ver
zorgde het fort de inundatie van de polder.
Een kolossale bomvrije toren vormt het hart
van het fort. Daaromheen werden een
gracht en loopgraven aangelegd. In de loop
der tijd verrezen nog twee bomvrije gebou
wen, groepsschuilplaatsen en kazematten.
Het fort biedt ruimte aan 370 militairen, een
officier van gezondheid, 2 hospitaalsoldaten
en 2 wasvrouwen. Het is twee keer gemobi
liseerd: tijdens de Eerste Wereldoorlog en
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Nadat de Waterlinie buiten werking was
gesteld, werd Fort Everdingen nog gebruikt
door de Explosieven Opruimingsdienst
(EOD). Eind 2014 is het fort verkocht aan
een bierbrouwerij die zich sindsdien "fort
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brouwerij" mag noemen. Hier sluiten we de
dag af met een drankje.
Programma
08.30 Vertrek Mariakerk Valkenswaard.
08.45 Vertrek “Stationskoffiehuis”
Waalre.
10.30 - 11.00 Koffie met gebak
11.00 - 13.00 Wandeling met gidsen door
Vianen
13.00- 14.15 Lunch
14.15 Vertrek uit Vianen
15.00 Aankomst bij Fort Everdingen
15.00 - 16.00 Rondleiding door Het Fort
16.00 - 17.00 Afscheidsborrel in Het Fort
17.00 Terugreis. We verwachten ca.
18.30 weer thuis te zijn.
Kosten € 42,50, waarin begrepen: bus,
koffie en gebak, stadswandeling in Vianen,
gidsen, lunch, Fortbezoek, afsluitende
borrel en attentie voor de chauffeur.
Betaling op rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788 t.n.v. PVGE afd. AWV K&C,
onder vermelding van “Vianen”.
Aanmelden en informatie:
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2214119
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 20 oktober

lezing over Japan

Met dit plaatje nodigen wij u uit voor een
lezing over Japan door John Peters. Hij
heeft vorig jaar met volle teugen genoten
van zijn ontdekkingsreis door Japan en hij
zal met zijn enthousiaste verteltrant u er
ook van laten genieten. Want reizen door
Japan is reizen door de tijd: door het verle
den én naar de toekomst. Vanuit het verle
den komen de indrukwekkende kastelen
van de shoguns je tegemoet, honderden fel
gekleurde tempels met oranjekleurige poor
ten, die je laten binnentreden in een andere
wereld met goedgezinde maar ook angst
aanjagende geesten en met goedlachse
monniken die kinderen liefdevol op hun
arm dragen. Slingerende bospaden leiden
omhoog naar eeuwenoude shintoïstische
heiligdommen op de top. Maar ook zie je de
ernst op de witte gezichten van de geisha's
en de zondagse opgewektheid van vrolijk
paraderende jonge vrouwen in hun mooiste,
september 2016

bloemrijke kimono's. Ook tientallen vulka
nen zijn nog springlevend: vanuit de krater
rand kijk je neer op een kolkende massa. In
dorpen eromheen komen rookpluimen tus
sen de huizen uit de grond. In de meertjes
kleurt het water van blauw en groen tot
vuurrood. Tegelijkertijd gloort in Japan de
toekomst, misschien ook wel de onze: de
zorgrobots die oudere mensen thuis helpen
en met hen converseren als bekenden, de
omvangrijke generatie van opgewekte, ge
zonde en energieke bejaarden, het verplicht
zijn van gehandicaptentoiletten in elk hore
cabedrijf, reizen in magneettreinen met een
vaart van 300 km per uur. En het zitten op
een tot 37 graden verwarmde WC-bril met
sproei- en geurmogelijkheden. Verleden en
toekomst geven elkaar de hand in het heden
van Japan. Maar bovenal word je getroffen
door de vriendelijkheid, hoffelijkheid en
behulpzaamheid van de mensen, voor de
4
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toeristen en zeker tegenover elkaar.
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 Eindhovense
weg bij het eerste verkeerslicht In Aalst
linksaf, na ongeveer honderd meter ligt
het gebouw rechts van u. Laat u verwen
nen door onze Gastvrouwen met een hapje
en een drankje zonder verdere kosten. De
organisatie van het Trefpunt AD Waalre
verwelkomt u graag op deze laatste
Trefpunt middag van 2016.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor  040 2216428
Ton Sanders
 040 2017755
Hans de Pooter  040 2218298 of
 hansdpt@kpnmail.nl
Over het programma van 2017 zullen
wij u in de volgende Nieuwsbrief
berichten.
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Zin in een ongedwongen
borreluurtje?
Diny van Kemenade van de PVGE afdeling
Eindhoven en gastlid van Aalst-Waalre en
Valkenswaard organiseert al enige tijd een
borreluurtje voor PVGE leden die hier ook iets
in zien. Zowel alleengaanden als stellen zijn
van harte welkom. Het gaat om een gezellig
onderling contact. De eerst volgende keer is
op 6 oktober in ’’Het Oude Wandelpark” in
Valkenswaard, Eindhovenseweg 264. Het
Oude Wandelpark is te bereiken met de
buslijnen 171 en 172. De uitstaphalte is bij de
Golfbaan. De borrel is van 14.00 uur tot 16.30
uur. U hoeft zich niet aan te melden, kom
gewoon gezellig binnenlopen. De drankjes en
eventuele hapjes zijn voor eigen rekening.
Mocht u moeite hebben om alleen te komen,
bel dan even van te voren. We zoeken dan
een oplossing.
Diny: ( 040 2130588 of 06 46726075
Alvast van harte welkom!
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 22 september

lezing over Eindhoven

Eindhoven is goed in het maken van plan
nen, ook in het beginnen van de uitvoering
ervan, maar realiseren blijkt vaak een brug
te ver. En op die plaatsen waar het fout
ging (en die zijn er nog al wat) ziet het er in
Eindhoven niet goed uit. Met behulp van
kaartjes, foto’s en film wordt één en ander
toegelicht door Peter Trommar (oud-docent
aardrijkskunde te Eindhoven). Hij zal ver
der ingaan op de vraag: “Is Eindhoven
lelijk of hoe maak je van zes dorpen één
stad?”
Een korte schets daarvan:
Op 1 januari 1920 gaan de gemeenten
Eindhoven, Gestel en Blaarthem, Stratum,
Strijp, Tongelre en Woensel samen verder
als één gemeente Eindhoven. Eindhoven,
nog geen 80 ha groot is reeds vanaf de
vroege middeleeuwen het handelscentrum
voor de regio. Voor zijn ontwikkeling kan
Eindhoven niet zonder de ruimte van de
aangrenzende gemeenten. Het ligt als een
spin in het web van de wegen die vanuit de
randgemeenten convergeren in Eindhoven.
Zij vormen de nog steeds bestaande radia
len die de hoofdverbindingen vormen tus
sen de vroegere gemeentes en “de stad”.
Nog steeds gaan de bewoners van Tongelre,
Woensel, Gestel Stratum of Strijp naar “de
stad”. Het groeimodel wat in alle uitbrei
dingsplannen voorkomt is dat van “la ville
en grappe” (wat vertaald wordt als: de tros
senstad) met een nieuw centrum met
nieuwe uitgaande wegen naar Valkens
waard en Hasselt, naar de Kempen, naar
Tilburg, naar Helmond, naar Nijmegen en
naar Weert. Daarvoor werd zelfs het oor
spronkelijke Eindhovense stadhuis (zie de
foto) in 1967 afgebroken.
De middag begint om 14.00 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur.
september 2016

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
Do. 20 oktober lezing over Japan; meer
informatie hierover leest u elders in deze
Nieuwsbrief.
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Woensdag 28 september 14.00 uur in het
Agnus Dei gebouw Aalst-Waalre
zaal open om 13.30 uur

Harsefeld en Kirchschlag
Hierbij nodigen wij onze reizigers en andere
belangstellenden uit om tijdens een gezellig
samenzijn terug te kijken op de twee meerdaagse
reizen van dit jaar. Op deze middag zal van beide
reizen een fotopresentatie worden gegeven. Verder
zal de reiscommissie haar werkwijze toelichten en is
er gelegenheid om wensen en ideeën met elkaar te
delen.
Deelname is gratis. In verband met de organisatie
willen we graag weten of u aan deze middag wilt
deelnemen.
Aanmelden bij:
Truus van de Vorstenbosch  0402215140 of via
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
september 2016
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NAJAARSBIJEENKOMST
Let o p, d it is geen vergis s ing! Nadat haar optreden vorig jaar door een
val niet door ging hebben wij opnieuw contact gezocht met

Prof. Mr. Dr. JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN
voor een optreden in de grote zaal van het Klooster, Hoogstraat 6 te Waalre

De Evenementencommissie nodigt u namens het bestuur van de PVGE uit
voor de 32ste Najaarsbijeenkomst op woensdagmiddag 9 november
Na de opening volgt een cabareteske middag, die we afsluiten met een gezellig etentje.
Jacquelien de Savornin Lohman (geboren in Buitenzorg, Nederlands Indië,
1933) is emeritus hoogleraar
andragologie, voormalig advo
caat, senator voor D66 en,
sinds enige jaren, caba
retière. Ze treedt voor ons
op met haar theaterpro
gramma Liedvermaak.
Haar liedjes getuigen van
haar lotgevallen als hoogbe
gaafde freule: van een kind
uit het Jappenkamp in voor
malig Nederlands-Indië tot
hoogleraar en senator. Hoe
serieus moet je het leven
nemen als je tachtig wordt?
Jacquelien verliest vooral
geen tijd. Ze geeft het ons om de oren: wees niet bang om te vallen of op je
gezicht te gaan, laat maar gebeuren. “Ik wil lekker kinds zijn!” roept ze ons
toe. Veel aantrekkelijker dan Alzheimer klinkt dat. Ook deze middag treedt ze
op samen met haar vaste componist en begeleider Bam Commijs.
De inwendige mens wordt daarna zeker niet vergeten. De koffie, de thee en
twee drankjes worden verzorgd door het Klooster. Het buffet ter afsluiting
wordt verzorgd door REIZENDE SPIJZEN, de cateraar van de Lumens Groep
(de organisatie die de exploitatie van het Klooster dit najaar overgenomen
heeft).
september 2016
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Programma:
14.00 uur Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na de registratie
kunt u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
14.30 uur Opening van de middag.
14.45 uur Optreden van Jacquelien de Savornin Lohman
16.15 uur Tijd voor een drankje
17.00 uur Aanvang buffet
19.00 uur Sluiting bijeenkomst.
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail) via:
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 28 oktober,
uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 22,- per persoon (uw
eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE
afd. Aalst-Waalre/Valkenswaard met duidelijke vermelding van ‘Najaarsbijeen
komst’ en de naam van de deelnemer(s).
Er wordt u hierna géén schriftelijke 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 het
Klooster in Waalre.
september 2016

9

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

☆ KRONIEK ☆
Woensdag 20 juli – Borkel, Restaurant De
Zwaan – jaarlijkse zomerbijeenkomst
Aan het eind van de ochtend verzamelen de
leden van de evenmentencommissie,
bestuursleden en vrijwilligers zich om de
zomerbijeenkomst in “De Zwaan” voor te
bereiden. Want er moet altijd het een en
ander geregeld en gecontroleerd worden.
Dat varieert van het plaatsen van de banner,
het in gereedheid brengen van de receptie,
zorgen dat het parkeren soepel en pro
bleemloos gaat verlopen, het controleren of
alle benodigde attributen aanwezig zijn, tot
het bevestigen van met de uitbater
gemaakte afspraken. Inmiddels laat “het
zonnetje” zich niet onbetuigd en beweegt de
thermometer zich tot tropische waarden.
Onderhand zijn we eraan gewend dat een
aantal gasten zéér tijdig (al voor half een)
arriveert, maar onze gastvrouwen hebben
daar geen enkel probleem mee. In ieder
geval krijgt iedereen na de registratie een
kop koffie of thee aangeboden en – niet te
vergeten – een lot voor de later op de dag te
houden loterij.
Tegen half twee zijn vrijwel alle gasten
gearriveerd en worden door voorzitter Jos
Ossevoort verwelkomd. Voorzover nodig
vertelt hij hoe de middag gaat verlopen. Hij
wordt geflankeerd door de nieuwe eigenaar
van “De Zwaan”, Rob Verhagen. Deze wijst
op de mogelijkheden hoe gebruik te maken
van tafels en stoelen (i.v.m. de warmte
zonodig in de zaal) op de diverse terrassen,
alsmede op de gang van zaken rond de
bediening en hoe de eetmogelijkheden –
later op de middag - zijn geregeld. Als is
uitgelegd hoe de quiz in elkaar steekt en
waar die gehouden gaat worden, is de bij
eenkomst officieel geopend en zoekt men
een tafel en stoel, het liefst onder een para
sol. Hierbij ontmoeten bekenden elkaar,
worden kennismakingen hernieuwd, het
september 2016

glas geheven en veel gelachen. Vrijwel alle
deelnemers blijken op een mooie zonover
goten zomerdag te hebben gerekend en heb
ben zich luchtig en vooral ook kleurig en
fleurig uitgedost. Maakten vele heren als
hoofdbedekking gebruik van een pet; diver
se dames maakten goede sier met een
mooie, passende hoed. Alleen daardoor al
kreeg deze bijeenkomst een feestelijk tintje.
Dat trouwens een extra accent kreeg door
sfeervolle live-music door het rondgaande
zigeunerorkest “Gypsy Mood”. Voor de
quiz blijkt het nuttig om over een behoor
lijke parate kennis over de meest uiteen
lopende onderwerpen èn over een goede
reactiesnelheid te beschikken. Deze quiz is
ditmaal niet bedoeld om uw muziekkennis
te testen. Quizmaster Luit Hoving leidt alles
in goede banen, daarin bijgestaan door
diverse vrijwilligers. De quiz die om 14.00
uur begint heeft over belangstelling niet te
klagen, oogst veel waarderende reacties en
wordt om 17.00 uur met de prijsuitreiking
afgesloten. De 3 prijzen (dinerbonnen) zijn
door “De Zwaan” beschikbaar gesteld.
De dames en heren van de bediening (zeer
vriendelijk; niets is hen teveel) zorgen
ervoor dat de dorstige kelen voortdurend
gelaafd worden. Overigens maken de gasten
ook ruimschoots gebruik van de wijnproe
verij op het achterterras (met speciale
PVGE-aanbiedingen voor thuis), waar het
continue een drukte van belang is. Het is
nog even spannend wanneer Hans de Pooter
de loterij leven inblaast door drie loten te
trekken en de gewonnen prijzen (jawel:
flessen wijn) aan de winnaars overhandigt.
Rond de klok van vijven wordt iedereen
uitgenodigd voor een koud voorgerecht.
Wàt een variëteit aan overheerlijke salades!
Daarbij blijft ’t niet: vervolgens staan de
koks achter hun dampende pannen klaar
met allerhande vleesgerechten. Er is meer
10
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dan voldoende om iedereen in ruime mate
tevreden te stellen. Onze gasten laten zich
niet onbetuigd en gaan om 19.00 uur - na de
sluiting door voorzitter Jos Ossevoort – met
een voldaan gevoel huiswaarts.
Voor de vele door Eric geschoten foto’s van
dit geslaagde evenement: zie de fotocollage

in deze nieuwsbrief c.q. ga naar
tinyurl.com/pvge–zomer2016 of naar onze
website, zie onderaan deze pagina.
Daar kunt u zich ook op de hoogte stellen
van alles wat onze afdeling organiseert!

Jacques Hersbach

Zoek tijdig hulp bij schuldproblemen!
Voorkomen is beter dan genezen, dat is het
motto van burgerinitiatief Stichting Bur
gerschuldhulp (BSH) Waalre. We weten
allemaal dat aankloppen om hulp moeilijk
en de drempel hoog is. Snel schakelen bij
schuldproblematiek is echter noodzakelijk
omdat door incassokosten, bronheffingen,
boetes en rente, deurwaarderkosten, straf
kortingen van uitkerende instanties, eigen
bijdrages, invorderingskosten, etc… schul
den snel en fors groeien. Van nog redelijk
oplosbaar naar onoplosbaar is helaas een
korte weg. BSH biedt huishoudens met
serieuze maar oplosbare schulden uitzicht
op een schuldenvrije toekomst.
Een schuldsituatie ontstaat doordat men,
om welke redenen ook, een rekening niet
kon betalen. Een boete van het CIJB, ziek
tekostenpremie, huur, telefoonkosten, ener
giekosten, etc… Door stapeling van aan
maningen, rentekosten, incassokosten,
etc… kan een relatief kleine schuld van
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bijvoorbeeld €150,- al snel oplopen tot
honderden euro’s en na verloop van tijd
zelfs tot duizenden euro’s. Een schuldsitu
atie groeit vaak zo snel dat men niet meer
in staat is om dit middels regelingen op te
lossen. Huisuitzetting, afsluiting van voor
ziening als energie/internet/telefonie, be
slaglegging loon/toeslagen, etc… zijn de
volgende stappen. In dit proces moet je
zelf actie ondernemen, liefst zo snel
mogelijk.
BSH wil graag met u kijken of er een
oplossing is voor uw problemen. U moet
zich hiervoor wel zelf melden. Stuur een
e-mail info@burgerschuldhulp.nl of neem
telefonisch contact op met Humanitas
(085 0448601). Privacy staat hoog in het
vaandel van zowel BSH als Humanitas,
schroom niet en neem contact op. Hoe
eerder, hoe beter!
www.burgerschuldhulp.nl
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Harsefeld, 5 daagse reis van 12 t/m 17 juni
Verslag
Op maandag 13 juni vertrokken we met 34
reizigers naar Harsefeld. Op de eerste dag
werd de afstand van 450 km. onderbroken
door een ruime middagpauze in de stad
Bremen. Hier kon iedereen de benen strek
ken en het historische centrum met het
beroemde stadhuis en Roland standbeeld
bekijken. Ook de Bremer stadsmuzikanten
werden niet vergeten. Een onverwacht
zonnetje zorgde ervoor, dat we op de
terrasjes konden genieten van de
plaatselijke lekkernijen.
Een mooi hotel en een heerlijke maaltijd
waren het slot van deze eerste vakantiedag.
De volgende dag stond het Hanzestadje
Stade op het programma. Het was een genot
september 2016

om in dit mooie oude plaatsje rond te lopen.
’s Middags maakten we een mooie tocht
door het Altes Land en werden we gastvrij
met koffie en gebak ontvangen op de
fruitboerderij Herzapfelhof. We kregen daar
met een treintje van appelkisten een
avontuurlijke rondleiding door de enorme
boomgaard. Als afscheidscadeautje
ontvingen we allemaal een bijzondere appel
in cadeauverpakking.
’s Avonds na het diner keken we naar de
film “To Morrow “ in de hotelbioscoop uit
de jaren dertig. Te midden van de andere
bioscoopbezoekers werd daar ons toetje
opgediend!
Op woensdag gingen we met de boot naar
12
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Helgoland. Helgoland heeft een onder- en
bovenland. Op het bovenland met rode
zandsteenmassief bevindt zich een unieke
broedplaats voor jan- van -genten, zeealken
en drieteenmeeuwen. Het was een prachtige
dag, waarop werd gewandeld over de
boulevard en in het unieke natuurgebied op
het bovenland. Beneden werd gewinkeld en
werden terrasjes bezocht. Door de zon
gekleurd gingen we laat in de middag weer
aan boord voor de terugweg.
Donderdag was er na het ontbijt
gelegenheid om de directe omgeving van
het hotel te verkennen. Bijna iedereen
maakte een korte- of langere wandeling
door de mooie kloostertuin achter het hotel.
Rond 11.00 uur vertrok de bus naar
Bremerhafen. In Bremerhafen waaierde ons
gezelschap uiteen. Er werd gewandeld,
gewinkeld, een museum of dierentuin
bezocht en er werd genoten van een hapje
en een drankje op een van de vele terrasjes.
’s Avonds trakteerde het hotel ons op een
kegelavond. Iedereen kon mee doen dankzij
een handige glijbaan als hulpmiddel. Dat
was genieten, vooral toen de Ema de
winnaars verraste met prijsjes.
Op vrijdag namen we afscheid van het
uitstekende hotel Meyer en vertrokken we
richting Nederland. Onderweg maakten we
een ruime stop in het classicistische stadje
Oldenburg. Daarna reden we door naar

Nistelrode voor het afscheidsdiner. Na deze
maaltijd was het tijd om afscheid te nemen
van elkaar.
We kijken terug op een reis met iedere dag
een verrassend programma. Op een reis met
heerlijk weer, een prima hotel, lekker eten
en veel gezellige momenten met elkaar. Op
een reis met een uitstekende
chauffeur en met goede
WELKOM NIEUWE LEDEN
verzorging aan boord.
Dhr. H. Bele
Waalre
Wij hopen, dat iedereen net
Mevr. A. Dirks – Waterbolk
Waalre
zoveel heeft genoten als wij.
Dhr. P.M.C. Hoevenaars
Valkenswaard
Eén klein zorgje houdt ons nog
Dhr. P. Hoff
Waalre
bezig: De nieuwe groen/blauwe
Dhr. T.H.M. Janssen
Waalre
Gerrie Weber broek met
Dhr. W. Meegdes
Waalre
prijskaartje, die in de bus is
Mevr. M.W.H. Meegdes – Jongenelen Waalre
achtergelaten en waarvan de
Mevr. A. Peskens
Waalre
eigenaresse tot op heden niet te
Dhr. W.J.P. Renders
Waalre
achter halen is.
Mevr. A.J.E. Renders – v.d. Meerakker Waalre
Voor dit verslag:
Truus en Wil van de Vorstenbosch
Mevr. B. van Vugt
Waalre

september 2016
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Mooie Walsavond met André Rieu in Maastricht
Verslag
17 Juli, om half 6, vertrok de volle bus rich
ting Maastricht. Sommigen waren al eens
geweest, een ieder had het op tv gezien en
alle vrienden waren ook al geweest. Maar
de ambiance meemaken is toch nog iets
anders. Het blijft een prachtig evenement,
ook voor de stad Maastricht. Op de heen
weg werd een stop gemaakt bij Hotel Van
der Valk Maastricht waar de Limburgse
Vlaaien en makarons klaarstonden. Wij
waren niet de enigen die ons daar voorbe
reidden. Gelukkig konden we op het Stad
huisplein, 5 minuten lopen, parkeren. De
organisatie was prima geregeld, goede zit
plaatsen. Om 9 uur begon het feest in de
sfeer van walsen van Johann Strauss. André
Rieu heette de 12.000 bezoekers, 80 natio
naliteiten, welkom voor het 12ᵉ opeenvol
gende jaar op het Vrijthof. De Engelsen
moesten het ontgelden met hun Brexit, hij
heette ze speciaal welkom in Europa. An
september 2016

der schönen blauen Donau was een hoogte
punt; prachtige zangeressen en mooie heren
tenorstemmen. Verrassend was het dansop
treden van 150 paren van dansscholen in
rokkostuum en eerste baljurken. Een enkel
lid van ons greep zijn kans en zagen wij aan
de armen van zo'n dame zijn walskunsten
vertonen. De achtergrondbeeltenissen gaven
een speciaal cachet aan het geheel, evenals
de aankleding van het orkest. Andere fraaie
nummers waren aria's van Puccini, de Bole
ro van Ravel, My Fair Lady. Aan het eind
ouderwetse rocknummers die velen van ons
in-lichte-beweging brachten. Tot slot de
Maastrichtse en Limburgse volksliederen
uiteraard. Een mooie en goed georganiseer
de avond, waarbij de op de terugreis via de
Belgische route uitgedeelde wijntjes ervoor
zorgden dat wij om 2 uur in de nacht thuis
kwamen en walsen neuriënd het bed konden
induiken.
Rob Westerhof
14
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Enquête tijdens de zomerbijeenkomst
Omdat het bestuur graag wil weten wat
leeft onder onze PVGE-leden, heeft een
aantal bestuursleden aan verscheidene deel
nemers aan de recente zomerbijeenkomst de
navolgende vragen voorgelegd.
1. Weet U nog waarom U lid bent geworden
van de PVGE?
2. Wij hebben een aantal clubs binnen de
PVGE. Zou U nog aanvulling wensen? En
… heeft U ideeën?
3. Naast de clubs hebben we ook nog
commissies die zich bezig houden met
reizen, Kunst & Cultuur, trefpuntbijeen
komsten etc….. Denkt U dat er nog meer
mogelijkheden zijn om dat uit te breiden.
Zo ja, welke?
4. Van groot belang vinden we ook de
belangenbehartiging, zoals het opkomen
voor zieken, eenzamen en ondersteuning bij
hulp. Hebt U ideeën hoe het bestuur dit kan
verbeteren, omdat het vaak heel moeilijk is
om die mensen te vinden?
5. Zou U als lid van de PVGE vrijwilliger
willen worden of coach van één van onze
clubs, of als bestuurslid willen deelnemen?
6. Hebt U nog suggesties waar het bestuur
helemaal niet aan gedacht heeft?

haald om lid te worden.
b. Over het aantal clubs zijn de mensen erg
tevreden. Er zijn best veel clubs, ook al
maakt men daar geen gebruik van. Want
velen beoefenen dezelfde activiteiten, zoals
fietsen, wandelen etc. buiten de PVGE om.
c. Uitbreiden van activiteiten wordt wel
genoemd, maar mondjesmaat. De bijeen
komsten met eten worden gewaardeerd. En
een van de opmerkingen was dat men
lezingen op niveau wenst (!?!). Ook werd
genoemd om een moment te zoeken om op
zondagmiddag bijeen te kunnen komen. En
daarnaast kwam ook een opmerking of er in
de winter een dagje uit georganiseerd kan
worden.
d. Belangenbehartiging vinden de mensen
wel belangrijk, maar ook zij vinden het
moeilijk om een beeld te geven hoe eenza
men en zieken bekend kunnen worden bij
het bestuur, zodat daar wat aan gedaan kan
worden. Iemand merkte op om bij 80-jari
gen te beginnen met het sturen van een
kaartje bij hun verjaardag.
e. De vraag om PVGE-vrijwilliger te
worden is veelal niet gesteld.
f. Voor wat betreft de suggesties naar het
bestuur, kwam alleen de opmerking om bij
deze bijeenkomsten voor de alleenstaanden
een soort van gastvrouw/-heer in te stellen,
zodat deze mensen niet de hele middag
alleen zouden zitten.

De bestuursleden die rond gegaan zijn heb
ben een aantal opmerkingen kunnen note
ren. Deze opmerkingen zijn in willekeurige
volgorde geplaatst en hebben niet de bedoe
ling dat deze allemaal ook direct tot uitvoe
ring gebracht kunnen worden. Maar het be
stuur neemt ze wel degelijk ter harte.
a. Lidmaatschap hangt voor een groot deel
af van het verleden. Nog steeds zijn veel
mensen lid vanwege hun Philipsverleden.
Degenen die geen Philipsverleden hebben,
zijn over het algemeen lid geworden door
dat een vriend/vriendin hen had overge
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Het bestuur is van mening dat deze bijeen
komst wel een beeld heeft opgeleverd wat
er leeft bij onze leden, maar zal in de toe
komst nog verder speuren om de leden van
dienst te kunnen zijn. Mocht U zelf, na dit
te hebben gelezen, nog ideeën hebben,
schroom dan niet en neem contact op met
een van de leden van het bestuur.
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Met K&C naar Xanten
Verslag
Op woensdag 11 mei stond de trip naar
Xanten op het programma. Nagenoeg stipt
om 08.30 uur vertrokken wij vanaf het
Stationskoffiehuis in Waalre. Hoewel de
dag wat somber en bewolkt begon, liet de
zon zich al gauw zien en is nagenoeg de
hele dag blijven schijnen. Het weer werkte
dus mee. Rond half elf kwamen we in
Xanten aan, waar we eerst koffie gingen
drinken bij Café Fries. Bij binnenkomst
daar stonden de kopjes en mooie punten
gebak reeds voor ons klaar. De punten
waren niet alleen mooi, maar smaakten
voortreffelijk. Wel heb ik van diverse
kanten gehoord, dat de toiletten daar erg
krap bemeten waren.
Na de koffie stond de Nibelungen express
voor ons klaar. Een treintje waarmee wij
een rondrit door de oude vestingplaats
september 2016

Xanten met al haar bezienswaardigheden
maakten, verduidelijkt door een goed
hoorbare uitleg in het Nederlands. Na deze
bijna 3 kwartier durende rit was het tijd
voor de versterking van de inwendige mens,
de lunch. Dit betekende eerst even de markt
rondlopen en vervolgens een van de leuke
gelegenheden uitkiezen.
Om twee uur heeft de bus ons naar het
archeologisch park gebracht. Behalve het
parkeerterrein bleek er sinds de laatste keer
dat ik hier was (25-30 jaar geleden) veel
veranderd te zijn. Zo bleek de nagebouwde
romeinse bakkerij en met daarin een
uitspanning verdwenen. Op de opgraving
van de romeinse thermen was een gebouw
met moderne materialen vorm gegeven, met
daarin een archeologisch museum.
In het museum zijn we in 3 groepen
16
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gesplitst en door een Nederlands sprekende
gids door het museum rondgeleid. De
manier waarop de geschiedenis is ingedeeld
en de manier van tentoonstellen geven een
heel goede indruk van de Romeinse tijd. De
kreet ”slimme jongens die Romeinen” is
zeker geen loze kreet. Een groot badhuis
met warme en koude baden, een leerlooierij
smederijen, een rioleringsstelsel,
vloerverwarming en schoon stromend
water, dat via aquaducten vanuit de bergen
of vanuit bronnen werd aangevoerd. De
door hun bedachte gereedschappen om
horizontaal (de waterpas van nu) uit te
meten en hoogteverschillen te compenseren
getuigen van een hoge mate van
inventiviteit en technisch kunnen.
Er was helaas weinig tijd over om het park
rond te lopen. Het was tijd om aan te rijden
naar Hostellerie Maasduinen voor het diner.
Voor het hoofdgerecht kon men kiezen uit
vlees of vis. Beide waren voortreffelijk.
Na deze verrukkelijke maaltijd en de rit
naar huis waren we even door halfacht weer
terug bij het Stationskoffiehuis.
Kortom het was een voortreffelijke dag,
waar iedereen van heeft genoten en waar
een groot compliment voor de organisatie
op zijn plaats is.
Peter Oolbekkink

september 2016
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Activiteitenkalender
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, A.D,-geb., 13.30 uur

Wo. 28 sept. Reizen

Terugblik op de meerdaagse reizen 2016 in A.D. geb. , 14.00uur

Wo. 5 okt.

Anti-lopendag

Rondrit door de Eifel, bezoek aan Woffelsbach en boottocht

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

Vianen (stadswandeling met gids) + bezoek Fort Everdingen

Do. 20 okt. Trefpunt

Lezing John Peters over Japan, A.D.-gebouw, 13.30 uur

Di.

Meeuwven bij Aalst. Vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

8 nov. Wandelen

Wo. 9 nov. Evenementen

Najaarsbijeenkomst

Ma. 12 dec. Wandelen

Wandelpark en visvijvers. Start 09.00 uur en afsluiting bij IVN

Sensoor
Onlangs werd ik ’s nachts wakker en kon niet direct weer in slaap komen. Ik heb dan de
gewoonte om de radio aan te zetten, zodat ik daardoor snel weer in slaap kan vallen.
Maar soms worden mijn oren gespitst, omdat er een programma is dat mij
interesseert en dan slaap ik helemaal niet meer. Die ene keer ging het
nachtprogramma over eenzaamheid; een onderwerp dat regelmatig aan bod komt in
de bestuursvergadering.
De PVGE-bestuur vindt het moeilijk om iets te doen tegen eenzaamheid, omdat de
mensen die eenzaam zijn, niet of nauwelijks bekend zijn bij de vereniging.
In het nachtprogramma werd gewezen op een organisatie die belangeloos iemand te
woord staat als hij of zij graag even met iemand in contact wil komen. Die organisatie
heet SENSOOR.
De kosten van een telefoontje bedragen slechts 5 cent per minuut en iedereen die
daar de behoefte heeft kan zijn of haar hart daar luchten, waarbij alle discretie in acht
wordt genomen  0900 0767. Ook kunt eventueel via de computer e-mailen of
chatten met mensen van Sensoor. Daarvoor moet eerst even naar : www.sensoor.nl
september 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

• 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

september 2016
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