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traditie van toen. Vandaar de oprichting
van de PVGE, een seniorenbond voor oudPhilipswerkers. Maar ook hier is het begrip
transitie van toepassing. We werken naar
iets nieuws toe. Er is al losgelaten dat een
lid van onze vereniging bij Philips heeft
moeten werken. Dat is nadelig voor de
naamgeving, want de P van Philips in
PVGE dekt de lading niet meer. De letters
PVGE zijn tot symbool geworden, zoals zo
vaak in de maatschappij is gebeurd. De
PVGE staat open voor iedereen die ouder is
dan 50 jaar en wil voor iedereen van bete
kenis zijn voor de invulling voor de oude
dag. Ook een gezamenlijke belangenbehar
tiging wil de PVGE bereiken. Maar daar
naast is de vereniging bezig om een betere
afstemming te bereiken tussen de koepel,
het hoofdbestuur, en de acht afdelingen. Dit
geschiedt onder de naam Quo Vadis. Op
12 oktober heeft de Verenigingsraad het
rapport besproken. De PV GE l eef t !

T R A N S I T I E
Vandaag de dag hoor je overal
iets over het begrip transitie.
Op allerlei terreinen wordt dit
begrip gebruikt in de betekenis
van: overgang van de bestaande situatie
naar een nieuwe situatie. Met name in de
economie wordt het gebruikt om aan te
geven dat de economie op weg is naar een
nieuwe economie, de zgn. deeleconomie.
Ook wordt genoemd een transitie naar
duurzame economie. Ook mensenlevens
kennen transities. Men kan er diverse
onderscheiden: van baby tot kleuter, van
kleuter tot kind en zo verder tot op hoge
leeftijd de bejaarde. Tegenwoordig vindt
men het begrip bejaarde achterhaald en
spreekt men liever van senior.
Vroeger, voordat men met pensioen ging,
was het een hele eer om bij zo’n groot be
drijf als Philips te werken. Daar ontleende
men ook de identiteit aan. Dat paste bij de
november 2016
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REIZEN vooruitblik
donderdagmiddag 19 januari
Hierbij nodigen wij iedereen van
harte uit op de informatiebijeen
komst van de afdeling REIZEN. Op
deze middag worden de reisplannen
van 2017 gepresenteerd. Bij aan
komst trakteren wij u op een kopje
koffie of thee met iets lekkers.
Het programma van deze middag:
Na de verwelkoming en de algemene
informatie worden de busdagtochten
en een aantal middaguitstapjes aan u
gepresenteerd. Na de pauze laat
EMA REIZEN u kennis maken met
onze twee nieuwe meerdaagse reizen
2017. Het betreft een korte en een
wat langere reis, die we in onderling
overleg hebben samengesteld. Voor
dat iedereen huiswaarts keert, is er
nog gelegenheid om vragen te stellen
aan de reiscommissie.
Deze middag begint om 14.00 uur
(zaal open om 13.30 uur) in ontmoe

tingscentrum De Pracht in Aalst
 040 2217400
De deelname is gratis. In verband
met de organisatie aanmelden bij:
Truus van de Vorstenbosch
 0402215140 of:
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalr

e-valkenswaard.nl

De eerste Nieuwsbrief van 2017 met
daarin de beschrijving van de reizen
kunt u vanaf 23 januari in uw bus
verwachten. Vanaf dat moment kunt u
zich aanmelden voor de reizen

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. R. Berendsen – van Dulst
Dhr. W.Chr. Heijmans
Mevr. M.J. Heijmans – v.d. Hoogen
Mevr. A.G.M. Hoogenboom
Dhr. H.P.J. van de Kant
Mevr. A.M. Klaassen – Siemons
Mevr. R.V.M. Korting
Mevr. C. de Lang v.d. Kraan
Mevr. A. Lesterhuis
Mevr. M. Teunissen
Mevr. G.C. van Voorthuysen – Schoonen
november 2016
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EEN BEZOEK AAN HET EINDHOVENSE STRIJP-S!
Niets vermoedend van wat ons deze keer
haastige gids - hij wilde ons in anderhalf
voorgeschoteld zou worden, hebben mijn
uur zoveel mogelijk vertellen en laten zien vrouw en ik ons ingeschreven voor deze
heeft ons over de belangrijkste
excursie van de reiscommissie. Ook nu was
wetenswaardigheden van de diverse
het weer een gouden schot in de roos! On
gebouwen verteld en, als het mocht of kon,
der leiding van 2 zeer bekwame gidsen van
van binnen laten zien! Alle lof voor zijn
de VVV en 2 ervaren reisleidsters van de
deskundige uitleg en onvermoeibare inzet!
afdeling hebben wij een een onvergetelijk
Na een voldane slijtageslag kregen wij on
en verrassend bezoek aan Strijp-S gebracht.
der het genot van een kop koffie met een
Wat wij op deze middag allemaal gezien en
heerlijk stuk appelgebak tijd om bij te ko
gehoord hebben, is te veel om op te noemen
men van de tweede Eindhovense marathon!
en bijna niet in het kort weer te geven. Ik
Bedankt alle medewerkers van de PVGE en
waag een poging een beknopte samenvat
ga zo door!
Hans Huijbregts
ting te geven: Strijp-S, de vroegere
verboden stad, is een voormalig
Bestuursvergaderingen
bedrijventerrein van het Philipscon
Het
bestuur van de afdeling vergadert elke 6 a 7 weken.
cern, ligt midden in Eindhoven stad
en is goed bereikbaar o.a vanaf het We spreken dan over diverse bestuurszaken, maar we zijn
Centraal Station. Het omheinde ge ook heel blij met inbreng vanuit de leden. Want tenslotte
bied was vroeger niet vrij toeganke bent u het kloppend hart van onze afdeling! Daarom het
lijk, hoewel er dagelijks duizenden verzoek aan iedereen die iets aan het bestuur wil melden
mensen de controleposten passeer of voorleggen: neem contact op met een bestuurslid
en/of kom langs op een van onze bestuursvergaderingen.
den. Op het eind van de twintigste
We maken dan tijd voor u vrij!
eeuw trok de firma Philips langzaam
We hebben bestuursvergaderingen gepland de volgende
weg uit dit gebied en begon de inter data: 28 nov, 9 jan, 20 feb, 10 apr, 22 mei, 10 jul, 4 sep,
nationaal bewonderde, bezochte en 16 okt, 27 nov. Steeds op een maandag om 09:30 uur in 't
opzienbarende metamorfose van de Hazzo. Het is verstandig om wel van te voren contact op
wijk, die zijn door Anton en Frits
te nemen met een bestuurslid omdat de data wel eens
Philips zelf gegeven naam behouden kunnen veranderen. U bent van harte welkom!
heeft! De duidelijk te horen maar

Borreluurtje?
Diny van Kemenade van de PVGE afdeling Eindhoven en gastlid van Aalst-Waalre en
Valkenswaard heet iedereen van harte welkom op het borreluurtje van vrijdag 18
november, vrijdag 16 december en vrijdag 20 januari in ’’Het Oude Wandelpark”
Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. ”Het Oude Wandelpark’’ is te bereiken met de
buslijnen 171 en 172. De borrel is van 14.30 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!
november 2016
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Bezoek Delft en Westland op 20 september
Verslag
betekend heeft voor Nederland. Aan de
andere kant van het mooie plein, het sfeer
volle stadhuis. We wandelden verder door
een leuk smalle straatje richting Prinsenhof
dat, na de renovatie, onze koning en konin
gin recentelijk hebben heropend. Wande
lend langs mooie grachten, kwamen we
weer bij het Boterhuis uit. Daar kregen we
een lekker soupeetje aangeboden. We gin
gen wat later de bus weer in. Op naar Wate
ringen naar de Potplantenkwekerij Ter Laar
Orchids. We werden met koffie of thee ont
vangen en we kregen een filmpje te zien
van het ontstaan van de planten. Ze loods
ten ons een mega fabriek in, waar het alle
maal te gebeuren stond. Wel uitkijken voor
de fietsers die voorbij kwamen. Het was zo
groot dat als ze te voet zouden gaan, ze hun
pauze niet haalden en ze de hond in de pot
vonden. Bijna alles automatisch, weinig
met de hand. Het mooiste vond ik persoon
lijk de nieuwe platte orchidee. Op een bla
derbodem lagen de bloemen schitterend;
heel apart (de toekomst). Onze chauffeur
bracht ons naar Monster. Het themapark:
De Westlandse Druif, wat ik er van begreep
werd dit gerund door vrijwilligers. Gedre
ven mensen, die vol enthousiasme alles
uitlegden en toonden. Kregen we een bakje
druiven aangeboden, verrukkelijke blauwe
en groene, waarna ze ons al die prachtige
mooi onderhouden kassen toonden. Er
scharrelden leuke kippetjes, die al die nare
Taurus torren vraten van de ranken, zodat
de druiven goed konden groeien. Terug
gingen we naar een zonnig terras waar we
twee consumpties kregen aangeboden met
een lekkere snack erbij. Een gezellige en
leerzame dag, waarvoor ik (namens allen)
dank zeg aan het team, dat dit voor ons
heeft voorbereid.
Catrien Stokmans

Het werd een prachtige dag, vage mist over
de velden. Een bus vol gezellige mensen,
met een goede chauffeur, vol verwachting
wat de dag zal brengen. Op naar Delft, de
Stad vol Historie. We arriveerden op een
mooie tijd in Delft, waar de koffie en het
gebak voor ons klaar stond. Toen we onze
consumptie hadden genuttigd, stonden er 2
vrouwelijke gidsen klaar, die ons gingen
vertellen wat de stad ons te bieden had.
De nieuwe kerk was het eerst aan de beurt,
waar diverse koningen en hun familieleden
begraven zijn. Op een praalbed lag de eerste
koning van Nederland heerlijk lui te zijn;
hij verroerde geen vin. De vitrine voor de
ingang van het ondergrondse liet zien welke
Hoogheden daar verborgen lagen, want je
mag er niet in. De laatste die daar huist, is
Prins Bernard. Op het plein stond een groot
beeld van Hugo de Groot, die toch heel wat
november 2016
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Middaguitstapje “Gezellig dineren”
vrijdag 16 december om 12.30 uur
De kerst komt er aan. De tijd om gezellig
samen te zijn. Ieder viert “kerst” op zijn
eigen manier. Met familie en vrienden.
Samen naar de kerk, lekker eten, spelletjes
doen, feesten. Dit kan in gezins- maar ook
in verenigingsverband.
Wij gaan met de leden van de PVGE AalstWaalre en Valkenswaard in het sfeervolle
restaurant “De Leemer Hoef” aan de
Gestelsestraat 102 in Aalst dineren. Op
vrijdag 16 december wordt u om 12.30
uur verwacht. U wordt verrast met een
heerlijk 4-gangen kerstmenu.
Bent u vegetarisch, hebt u allergieën of hebt
u dieetwensen laat het ons bij de aanmel
november 2016

ding weten.
Kosten: € 30,00 p.p., inclusief 2 drankjes
Afsluiting: ca. 16.00 uur
Aanmelden en informatie: Will Balemans
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-val

kenswaard.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 december.
Uw aanmelding is pas compleet als u, na
aanmelding per telefoon of per mail, het
bedrag van € 30,00 heeft overgemaakt
rek.nr. NL 62 RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard
o.v.v ”kerstdiner”.
5
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Reis naar Kirchschlag in der Buckligen Welt.
Verslag
Een vroeg vertrek op vrijdag 26 augustus
(5.30 uur in Valkenswaard) voor de reis
naar Oostenrijk met 28 personen. Na de
verschillende opstapplaatsen op weg naar
Venlo, daarna richting Moseltalbrücke waar
de chauffeur werd afgelost door Theo, die
ons op deze reis zal begeleiden. Regelmatig
zijn er stops, maar door vele wegwerkzaam
heden was er veel file, waardoor we 2 uur
oponthoud hadden. Het hotel voor het diner
en de overnachting was in Amtstetten Au.
Na het ontbijt was er tijd om Amtstetten
te bekijken. Om 10 uur zijn we vertrokken
om een mooie toeristische route te rijden
naar Mariazell, een van de grootste bede
vaartplaatsen van Oostenrijk. De kerk heeft
een barok interieur, misschien voor velen
wat veel van het goede. Na deze stop door
naar hotel Post in Kirchschlag in der Buck
ligen Welt waar we de komende dagen
zullen verblijven. Vanaf vandaag (zondag)
zal Herr Fritz, de hotelier ons vergezellen
op onze tochten. De rit gaat door het Bur
genland met een bezoek aan Burg Forch
tenstein, een wapenburcht uit de 13e eeuw,
daarna een bezoek aan Eisenstadt, de stad
van het geslacht Esterhazy. Via Rust naar
november 2016

Mörbisch om een boottocht te maken over
de Neusiedlersee, het grootste zoute step
pemeer in Midden Europa en een belangrijk
vogelreservaat. Aan de andere kant van het
meer stond de paardentram ons op te wach
ten voor een rit door het nationaal park met
aansluitend een Jause, wijn met brood in
Illmitz. Met de paardentram weer terug naar
het meer wat een zeer vrolijke tocht werd
met heel veel gezang! Het was warm en
zonnig, het was heel aangenaam om te
varen. In het hotel hebben we ’s avonds op
het terras kunnen dineren. Deze dag gaan
we naar Graz, de tweede grote stad van
Oostenrijk. Met een Nederlandstalige gids
maken we een wandeling door het centrum:
de Dom en het mausoleum van keizer Fer
dinand II, de Glockenspielplatz, het Land
haus aan de Herrengasse en het Rathaus. De
grote bloei van Graz in de 15e 16e eeuw
was te danken aan het feit dat hier de rege
ring zetelde. Na de rondleiding nog tijd om
te lunchen en te wandelen. Om 14.00 uur
verzamelen bij de bus voor de rit naar Kös
zeg in Hongarije. Het weer was aan het ver
anderen...(voor het vervolg zie de website).
Johan en Maria
6
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☆ KRONIEK ☆
Donderdag 22 september – Waalre,
gebouw Agnus Dei
Ongeveer 75 personen blijken geïnteres
seerd te zijn in de lezing door Peter Trom
mar over de ontwikkeling van Eindhoven.
Deze keer is de plaats van handeling de
grote zaal (Kerkzaal) van Agnus Dei, waar
door ruim voldoende plaats is voor elle
belangstellende. Tja: hoe maak je van zes
dorpen één stad? Die vraag wordt door
Peter Trommar aan de hand van vele illu
straties uitvoerig beantwoord. Degenen die
vanmiddag verstek laten gaan, missen een
zeer interessante bijeenkomst, die – zoals
gebruikelijk – wordt afgesloten met een
gezellig samenzijn, waarbij het Trefpunt
team zorgt voor de gratis drankjes en
hapjes.
Zaterdag 24 september – Valkenswaard,
De Hofnar.
De SBV organiseert de jaarlijkse Senioren
beurs, die ook nu weer gratis toegankelijk
is. De vele deelnemende bedrijven en
organisaties (waaronder alle ouderenbon
den) presenteren hetgeen zij de senioren te
bieden hebben en dat is te veel om op te

noemen. Ook onze PVGE-afdeling is met
een stand vertegenwoordigd. Zie de foto op
pagina 1. De oplettende lezer ziet Truus van
de Vorstenbosch en Bep Broekhuijse aan
het werk. Overigens zijn ook Jos Ossevoort
en Jos Nieuwenhuis aanwezig om beide
dames met raad en daad terzijde te staan.
De beurs is met bijna 800 bezoekers weer
succesvol. Doordat er voldoende ruimte is
voor gesprekken met de bezoekers, zijn ook
de deelnemers tevreden; velen hebben zich
reeds aangemeld voor volgend jaar!

Jacques Hersbach

Activiteitenkalender 2016/2017
di 8 nov

Wandelen

Meeuwven bij Aalst. Vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

wo 9 nov Evenementen Najaarsbijeenkomst in het Klooster van Waalre, 14.30 uur
ma 12 dec Wandelen

Wandelpark en visvijvers. Start 09.00 uur en afsluiting bij IVN

vr 16 dec Middaguitstapje Gezellig dineren in restaurant “De Leemer Hoef”, 12.30 uur
do 19 jan Reizen

Presentatie van de reisplannen voor 2017, in “ De Pracht” 14.00 u.

wo 11 jan

Vrijwilligersbijeenkomst

wo 25 jan Middaguitstapje “Vlisco tentoonst.”, Gem.museum Helmond, 13.30 uur
wo 22 feb

ALV met activiteit

wo 22 mrt

Nieuwe leden bijeenkomst

wo 26 jul
november 2016

Zomerbijeenkomst
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Middaguitstapje “Vlisco tentoonstellingen”
woensdagmiddag 25 januari om 13.30 uur
Het Gemeentemuseum Helmond
presenteert in de Boscotondohal
twee bijzondere tentoonstellingen,
in het kader van het 170-jarig
bestaan van Vlisco, het Helmonds
textielbedrijf. De expositie
“PARADISE BEYOND” met
kunst van Yinka Shonibare MBE
en de presentatie “VLISCO 1:1
un à un”. De tentoonstellingen
zijn uniek maar nauw met elkaar
verweven. Zo zijn de kleurrijke
Vliscostoffen en -dessins een bron
van inspiratie voor de Brits-Nige
riaanse kunstenaar die in zijn werk
gebruikmaakt van de “Dutch
wax”. De stoffen zijn gemaakt
voor de Afrikaanse markt, maar
made in Helmond.
We gaan met eigen vervoer naar
het Gemeentemuseum in Hel
mond, F.J. van Thielpark 7. U kunt
parkeren in de parkeergarage
Boscotondo. Deze ligt op loop
afstand van het museum. Bij deze
bewaakte parkeergarage kan ach
teraf betaald worden. We worden
er om 13.30 uur door onze gids ontvangen.
De gids leidt ons rond door beide tentoon
stellingen. Na de rondleiding krijgt u de
gelegenheid om zelfstandig door het muse
um te gaan, een film te bekijken en een
videofilm over de kunstenaar te bezichti
gen. Hierna gaan we gezamenlijk naar het
kasteel van Helmond waar we een kop kof
fie met iets lekkers kunnen nuttigen. Dit
alles voor de prijs van: € 15,00 euro p.p.
zonder museumkaart en € 7,50 euro p.p.
voor museumkaarthouders (parkeergeld niet
inbegrepen).
Let op: Er kunnen slechts 25 personen
november 2016

mee.
Aanmelden vóór 10 januari bij:
mevr. W. Balemans
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-v

alkenswaard.nl

Wilt u het voor u juiste bedrag (€ 15,00 of €
7,50) overmaken op rek.nr. NL 62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afd. Aalst-WaalreValkenswaard o.v.v “Vlisco”.
Uw inschrijving is pas compleet wanneer
dit bedrag door ons is ontvangen. Indien u
geen vervoer hebt, kunt u dat bij de aanmel
ding aangeven. We proberen dan het ver
voer voor u te regelen.
8
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De krasse 100-jarige op het zojuist onthulde buitenzitbankje, samen met de
burgemeester, haar twee zonen en de PVGE-delegatie met Patty Huijbers

M a r i a Va a s s e n 1 0 0 j a a r
Woensdag 19 oktober jl. mocht ons vereni
gingslid Maria (“Marie”) Vaassen-Gorissen
haar 100e verjaardag vieren. Ze is in 1916
geboren in Meijel, opgegroeid in Heythuy
sen, getrouwd met Frans Vaassen uit Val
kenswaard (die bijna 93 jaar is geworden)
en kreeg twee kinderen. Inmiddels heeft ze
vier klein- en twee achterkleinkinderen. Ze
is nog verbazingwekkend fit en doet nog
dagelijks haar eigen boodschappen in het
nabijgelegen winkelcentrum in Dommelen.
Zou dat komen doordat ze nog nooit ge
rookt en alcohol gebruikt heeft (op ’n advo
caatje met slagroom na dan)? Koken was
jarenlang een van haar liefhebberijen (ook
op bruiloften van familie en bekenden) en
ze hield van dansen. Momenteel kijkt ze
november 2016

graag televisie (vooral voetbal en tennis),
drinkt ’s ochtends een kopje koffie en legt ’s
middags gezellig ’n kaartje met medebewo
ners. Deze feestelijke gebeurtenis was voor
de gemeente Valkenswaard aanleiding haar
een buitenzitbankje -met inscriptie- aan te
bieden. Op de foto is te zien dat de burge
meester van Valkenswaard, de heer Anton
Ederveen, deze aanbieding verricht. Ook
voor onze PVGE-afdeling is deze zeer bij
zondere gebeurtenis
niet zómaar voorbij
gegaan: namens onze
afdeling heeft Patty
Huijbers Maria een
feestelijk bloemetje
aangeboden.
9
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