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N i e u w j a a r
En weer is er een jaar 
voorbij. Het lijkt, naar 
mate we ouder worden, of 

de tijd steeds sneller gaat. We horen 
dat overal om ons heen. Natuurlijk 
is ons tempo niet meer zo hoog als 
toen we nog jong waren, maar een 
jaar schiet snel voorbij. En nu, op dit 
moment, zijn we alweer bijna een 
hele maand in het nieuwe jaar. Van
ouds mag je tot 31 januari de beste 
wensen nog overbrengen. Vandaar 
wens ik U, namens het hele bestuur, 
een gezond, actief en gelukkig jaar 
2017 toe.
Actief.
Hopelijk blijft U in het nieuwe jaar 
actief binnen onze vereniging, want 
actief deelnemen aan onze clubs 
en/of bijeenkomsten betekent, dat U 
contacten maakt met andere leden 
van onze vereniging. Daarmee 
wordt bedoeld of onbedoeld een 
doelstelling van onze vereniging 
bereikt, nl. het stimuleren van een 
goed leefklimaat voor de leden. Ook 
willen we het omzien naar elkaar 
graag bevorderen. Als U daar op de 
een of andere manier een rol in wilt 
spelen, hopen we dat U contact 
opneemt met het bestuur.

Bestuur.
Ondertussen zit het bestuur niet stil. 
We zijn bezig met de communicatie 
zowel intern als extern te beschrij
ven en daaraan invulling te geven. 
Hierbij gaat het bestuur uit van het 
voldongen feit dat de vooruitgang 
ook niet aan ons senioren  voorbij 
gaat. Alhoewel bij het bestuur ook 
niet alles zo snel gaat, hopen we dit 
kalenderjaar daar  een heel eind mee 
te komen. Het eerste gevolg van 
deze communicatiewijziging ziet U 
al met betrekking tot de Algemene 
Ledenvergadering.
Algemene Ledenvergadering (ALV).
Graag nodig ik U uit op 22 februari  
voor de ALV in de Belleman in Val
kenswaard (zie ook de uitnodiging 
elders in deze nieuwsbrief). De 
agenda en de bijbehorende stukken 
worden kenbaar gemaakt op de web
site en worden niet gedrukt  en aan
gereikt bij het binnenkomen voor de 
vergadering. Dat biedt voordelen. U 
kunt de teksten rustig thuis al bekij
ken en de vereniging bespaart op de 
drukkosten.
Tot slot een gedachte die ik onlangs 
tegenkwam van de cabaretier Tim 
Fransen. Een gedachte voor het 
nieuwe jaar:

We kunnen  het tragische niet oplossen,
Maar we kunnen wel er iets tegenoverstellen:
Het beleven van vreugde, 
het scheppen van schoonheid en 
het doen van het goede.

Jos Ossevoort
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Het PVGE-bestuur en de 
Redactie wensen alle 
leden een voorspoedig 

en gezond 2017



T R E F P U N T  A D  W a a l r e
donderdag 16 maart lezing over het Bels Lijntje

Voor de eerste lezing in 2017 hebben 
wij Peter Trommar bereid gevonden om 
samen met Frits Roelofs het onderwerp 
“het Bels Lijntje” voor het voetlicht te 
brengen onder de titel: Eindhoven: 150 
jaar spoorlijnen. Het heeft Eindhoven 
niet meegezeten bij het verkrijgen van 
een goede industriële infrastructuur. 
Ondanks het feit dat het stadje lag op de 
kruising van de wegen van Maastricht 
naar Den Bosch en van Antwerpen naar 
Venlo koste het veel inspanning om een 
waterweg en een spoorlijn binnen haar 
grenzen te krijgen. Het leek er op dat 
Eindhoven ook buiten het tracé van de 
spoorlijn van Vlissingen naar Venlo zou 
vallen. In eerste instantie zou die lopen 
via Den Bosch via Boxtel naar Hel
mond en dan naar Venlo. De aanleg van 
de door de Belgische koning gestimu
leerde spoorlijn van Luik via Turnhout 
naar Eindhoven zorgde ervoor dat men 
niet om Eindhoven heen kon. Eindho
ven werd zelfs spoorwegknooppunt. De 
ligging van de spoorlijn op de grens van 
Eindhoven met Woensel zorgde echter 
voor “een tachtigjarige oorlog“ rondom 
de Woenselse overweg. Na de tweede 
wereldoorlog was het overwegvraag
stuk één van de pijnpunten in het 
wederopbouwplan dat opgelost moest 
worden. Hoe dit gebeurde en wat de 
gevolgen waren voor het Bels lijntje en 
haar vroegere tracé en wat de rol van 
Philips daarin was komt in het verhaal 
uitvoerig aan bod.
De middag begint om 14.00 uur, de 
zaal is open vanaf 13.30 uur.

De toegangsprijs is met ingang van 1 
januari verhoogd naar € 3,00.
De locatie van het AD gebouw is in de 
Kon.Julianalaan 12  te Waalre. Komen
de van Valkenswaard over de Eindho
venseweg bij het eerste verkeerslicht In 
Aalst linksaf, na ongeveer honderd 
meter ligt het gebouw rechts van u.
Laat u verwennen door onze Gast
vrouwen met een hapje en een drankje 
zonder verdere kosten. De organisatie 
van het Trefpunt AD Waalre 
verwelkomt u graag op deze eerste 
Trefpunt middag in het nieuwe jaar.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor  040 2216428
Hans de Pooter  040 2218298 of 
 hansdpt@kpnmail.nl        
Ton Sanders  040 2017755 

Do. 20 april lezing over ??
Reserveer nu reeds deze datum in uw 
agenda, meer informatie volgt in de 
Nieuwsbrief  later dit jaar.
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Stuur een e-mail voor de “nieuwsflits”
U kent onze Nieuwsbrief (daarin 
bent u nu aan het lezen…). Als u 
over internet en een computer be
schikt kent u waarschijnlijk ook 
onze website:
aalstwaalre-valkenswaard-pvge.nl
Door middel van deze media probe
ren wij u zo goed mogelijk te infor
meren over de activiteiten en nieuw
tjes die voor u van belang zijn. 
Doordat de nieuwsbrief slechts 5 
keer per jaar verschijnt, kan die niet 
altijd helemaal actueel zijn. De web
site is dat wèl: Als een bericht heel 
urgent is en te laat voor plaatsing in 
de Nieuwsbrief, zetten we die in ie
der geval wel alvast op de website. 
Het probleem is, dat niet iedereen 
daar elke dag naar kijkt en we dus 
toch niet voldoende leden op tijd 
bereiken.
“Nieuwsflits”
Uitgangspunt is, dat de gedrukte 
versie van de Nieuwsbrief blijft be
staan, want wij vermoeden dat veel 
leden daar prijs op stellen. Wij zijn 
van plan om vanaf de zomer aanvul
lend aan de gedrukte nieuwsbrief  
actuele / urgente berichten per 
e-mail  te gaan versturen. We 
noemen dat een ‘nieuwsflits’.
U ontvangt zo’n nieuwsflits dan 
straks direct via e-mail in uw mail
box (maximaal 1 à 2 x per maand). 
Wel zo gemakkelijk en in ieder 

geval actueel.
Hulp nodig
Wij hebben uw hulp nodig. Wij be
schikken over uw huisadres (zodat u 
deze nieuwsbrief ontvangt), maar 
helaas beschikken wij niet over alle 
e-mailadressen. En van de mensen 
van wie we wel een e-mailadres 
hebben, weten we niet zeker of dat 
nog steeds klopt. Daarom hebben 
we uw hulp nodig om zoveel moge
lijk correcte e-mailadressen te ver
zamelen van onze afdelingsleden.
Stuur een e-mail
Wat vragen wij u nu te doen? Heeft 
u internet en e-mail, wilt u dan s.v.p. 
een e-mail sturen naar: 
ledenadministratie@pvge-aalstwaalr
e-valkenswaard.nl onder vermelding 
van Nieuwsflits en daarin uw naam / 
lidnummer (zie uw lidmaatschaps
kaart) en uw huidige e-mailadres 
vermelden? Met uw hulp kunnen wij 
dan het bestand met e-mailadressen 
kloppend maken! Heeft u geen e-
mailadres? Dan hoeft u niets te 
doen!
NB: Indien wij geen e-mail van u 
ontvangen gaan wij ervan uit dat u 
géén gebruik wilt maken van  ons 
nieuwsflits-informatiesysteem. 
Vanzelfsprekend blijft u onze 
gedrukte Nieuwsbrief ontvangen!
Alvast vriendelijk bedankt voor uw 
medewerking.
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DUITSLAND/LUXEMBURG-SAARLOUIS
dinsdag 5 t/m 9 september 5-daagse busreis

Het Saarland is gelegen aan de uit
lopers van de Hunsrück. Het zuiden 
wordt doorsneden door de Saar, een 
zijrivier van de Moezel. Voor de toe
rist is er in dit gebied heel wat 
moois te ontdekken. Zoals de Moe
zel zich in grote lussen en in een 
diep dal door het leisteenplateau 
heen werkt, zo kronkelt ook de Saar. 
Het landschap waar de Saar door
heen slingert is echter ongerepter. 
Wanneer u van boven omlaag kijkt 
in de dalen, dan merkt u dat de don
kergroene loofbossen langs de steil 
naar beneden lopende helling tot 
diep in het dal reiken, zodat men op 
vele plaatsen de rivier niet meer ziet.
Saarlouis is gelegen aan de Saar en 
heeft 38 000 inwoners. In vroegere 
tijden was het een vestingstad. Be
zienswaardig zijn o.a. de oude ves
tingwerken met kazematten en de 
Grote Markt met oud Commande
ment in Barokstijl. De stad is cen
traal gelegen voor onze uitstapjes. 
Hotel Posthof ¶¶¶
We logeren in familiehotel Posthof, 
gelegen in de autovrije zone van het 
centrum. Het hotel is door de familie 
Mikno in 1986 in de historische bin
nenstad gebouwd, slechts 100 meter 
van de grote markt. Alle comforta
bele kamers zijn voorzien van bad / 
douche, wc, telefoon, föhn en tv. 
Verder is het hotel van alle gemak

ken voorzien en beschikt over een 
lift, receptie en gezellige bar. In het 
sfeervolle restaurant vindt u ‘s mor
gens een extra uitgebreid ontbijtbuf
fet en ‘s avonds een prima verzorgd 
dinerbuffet met heerlijke gerechten. 
Vertrekdatum:
dinsdag 5 september
Reissom:                                          
€ 469,00 p.p. bij 30 deelnemers.
Toeslag 1-persoonsk.€ 60,-- p.p.
Bij meer dan 35 personen wordt de 
reis goedkoper. N.B. Wacht met 
betalen tot ontvangst van de 
factuur.
Bij de reissom is inbegrepen:
♦ de reis per luxe touringcar 
voorzien van bar, modern 
geluidssysteem met DVD, 
panoramacamera, toilet, en airco
♦ de verzorging op basis van 
halfpension, ‘s morgens en ’s avonds 
uitgebreide buffetten met streek- en 
internationale gerechten
♦ alle kamers met bad/douche, wc, 
telefoon, föhn en tv
♦ de excursies (inclusief de 
genoemde entrees)
♦ stadsgids in Saarlouis
♦ Nederlands sprekende gids in Trier
♦ Nederlands sprekende gids in 
Luxemburg
♦ welkomstdrankje
♦ het afscheidsdiner 
♦ alle taxen – calamiteitenfonds - 
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reserveringskosten
♦ de diensten van uw ervaren 
chauffeur/reisleider 
Niet bij de reissom inbegrepen:
Annulerings- en/of reisverzekering
Persoonlijke uitgaven. Niet genoem
de maaltijden, dranken en eventuele 
niet genoemde entrees.             
Reisprogramma (wijzigingen 
voorbehouden)
Dag 1: Vanaf Aalst - Waalre 
-Valkenswaard rijden we met 
regelmatige stops naar hotel Posthof 
in Saarlouis. We maken in Spa een 
ruime stop en rijden vervolgens 
dwars door de Ardennen naar 
Saarlouis. Omstreeks 17.00 uur 
arriveren we in ons hotel.
Dag 2: ’s Morgens verkennen we 

onder leiding van een plaatselijke 
gids onze vakantieplaats Saarlouis. 
’s Middags gaan we via een mooie 
route naar Saarburg, een schilder
achtig plaatsje. Door de stad stroomt 
de Leukbach, met een waterval van 
20 meter hoogte met daaromheen 
huizen uit de 17e en 18e eeuw. Na 
dit bezoek  vervolgen we onze tour 
en brengen we een bezoek aan het 
uitzichtspunt Cloef in Orscholz. 
Hier heeft u een fantastisch uitzicht 
op de Saarschleife, een adembene
mend natuurverschijnsel. Aanslui
tend rijden we terug naar het hotel.
Dag 3: Via de snelste weg rijden we 
naar de stad Luxemburg. ‘s Morgens 
maken we een mooie rondrit door de 
stad o.l.v. een Nederlands sprekende 
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gids. Na de rondleiding bent u nog 
enige tijd vrij om de stad zelf te ver
kennen. Op de afgesproken tijd rij
den we weer terug naar Sarlouis.
Dag 4: Vandaag gaan we naar Trier, 
de oudste stad van Duitsland. Onder 
leiding van een Nederlands spreken
de gids maken we een boeiende 
rondrit door Trier. De bekendste ge
bouwen zoals de Porta Nigra, de 
Dom, de Kaiserthermen en het 
Amfitheater zullen we te zien krij
gen. Na de rondleiding kunt u vanaf 
de Porta Nigra direct de mooie oude 
stad inlopen om deze verder op ei
gen gelegenheid te verkennen. Na 
dit bezoek keren we vol indrukken 
weer terug naar Saarlouis. 
Dag 5: Na het ontbijt verlaten we 
Saarlouis. We rijden via Luxemburg 
en dit keer maken we een ruime stop 
in het centrum van Vianden . Daarna 
rijden we naar ons dineradres. Na 
een heerlijk afscheidsdiner wordt u 

teruggebracht naar uw opstapplaats. 
Informatie:
♦ Deze reis is georganiseerd in 
samenwerking met EMA-REIZEN.
♦ De reis is voor PVGE (gast)leden. 
♦ De opstapplaatsen zijn: Mariakerk 
Valkenswaard, Willibrordus kerk 
Waalre en Supermarkt Jumbo in 
Aalst.
♦ Er gaat een begeleidster van de 
reiscommissie met u mee op reis.
♦ De fooi voor de chauffeur wordt 
verzorgd door de PVGE.
Aanmelden tot 15 Mei
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalr
e-valkenswaard.nl onder vermelding 
van naam, adres, lidnummer, type 
kamer en opstapplaats. U kunt zich 
ook aanmelden met behulp van het 

aanmeldingsformulier elders in 
deze Nieuwsbrief. Voor informatie 
kunt u terecht bij Truus van de 
Vorstenbosch  040 2215140
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kof f i e / borre luur t j e
Op vrijdag 17 februari en vrijdag 17 maart bent u weer van 
harte welkom op het maandelijks koffie/borreluurtje in ’’Het 

Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. ”Het Oude 
Wandelpark’’ is te bereiken met de buslijnen 317 en 318. De borrel of 
koffie met appelgebak! is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Uw gastvrouw is 
Diny van Kemenade van de PVGE afdeling Eindhoven. Diny is ook gastlid 
van onze PVGE afdeling. 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
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PORTOROŽ aan de SLOVEENSE RIVIÈRA
zondag 18 t/m dinsdag 27 juni 10-daagse busreis

Slovenië heeft een enorme variatie 
aan landschappen: alpengebied, 
heuvelachtige wijngebieden, het 
Karstgebied met haar grotten en de 
kuststreek langs de Adriatische Zee. 
Aan de Adriatische Kust liggen drie 
oude havenplaatsjes: Piran, Izola en 
Koper. De hele Adriatische kust is 
eeuwenlang in Venetiaans bezit 
geweest. Vooral Koper en Piran 
hebben een duidelijke Venetiaans 
karakter. Portorož betekent haven 
van rozen en is de grootste toeristi
sche badplaats aan de Sloveense 
Rivièra. Deze plaats ligt slechts 18 
kilometer van de Italiaanse grens. 
De stranden  van Portorož zijn door 
de mens gemaakt en bezetten zo’n 5 
km van de kustlijn. Op de heuveltop 
vinden we de ruïnes van het in de 
15e eeuw gebouwde klooster. In het 
mooie centrum vinden we leuke 
winkels en gezellige terrassen.  
Hotel Histrion  
Ons hotel ligt in het St. Bernardin 
Resort. Het resort bestaat uit een 
aantal hotels, verschillende restau
rants, tavernes, ijssalons en barre
tjes, winkels en een jachthaven. 
Alles is zeer fraai aangelegd met 
mooie wandel- en fietspaden. Het 
hotel ligt direct aan zee en de jacht
haven. Alle kamers zijn voorzien 
van bad of douche, wc, föhn, tele
foon, TV, minibar, safe, airconditio

ning en beschikken over een balkon 
met prachtig uitzicht op zee of de 
jachthaven. Het hotel beschikt ver
der over een receptie met lounge, 
computercorner, winkeltje, liften, 
bar met leuke zitjes, binnenzwemba
den, zonnegedeelte direct aan zee en 
een wellness- center. U heeft vrije 
toegang tot het zwemparadijs Lagu
ne Bernardin  met verwarmd zeewa
ter. In één van de restaurants worden 
de uitstekende maaltijden verzorgd 
met zowel 's morgens als ’s avonds 
zeer uitgebreide buffetten. Minimaal 
1 keer tijdens ons bezoek wordt er 
een muziekavond georganiseerd.  
Vertrekdatum: zondag 18 juni
Reissom:                                            
€ 939,00 p.p. bij 30 deelnemers. 
Toeslag 1-persoonsk. € 114,00 p.p. 
Toeslag kamer met zeezicht € 56,--
Bij meer dan 35 personen wordt de 
reis goedkoper. N.B. Wacht met 
betalen tot ontvangst van de 
factuur.
Bij de reissom is inbegrepen:
♦ de reis per luxe touringcar 
voorzien van bar, modern 
geluidssysteem met DVD, 
panoramacamera, toilet en airco
♦ de verzorging op basis van 
halfpension, uitgebreide buffetten 
met nationale en internationale 
gerechten
♦ alle kamers met bad of douche, 
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wc, föhn, telefoon, TV, minibar, 
safe, airconditioning en een balkon 
♦ gratis gebruik van binnen- en 
buitenzwembad en strandbad 
♦ gratis Wi-Fi 
♦ de excursies (inclusief alle 
genoemde entrees)
♦ welkomstdrankje
♦ Nederlands sprekende gids op dag 
3 en 5
♦ entree kasteel Miramare 
♦ gratis vervoer met shuttlebusjes op 
dag 6 
♦ boottocht met glas wijn of fris op 
dag 7
♦ entree grotten van Postojna 
♦ entree en paardenshow 
Lipizzanerstoeterij
♦ muziekavond
♦ het afscheidsdiner 

♦ alle taxen- calamiteitenfonds- 
reserveringskosten 
♦ de diensten van uw ervaren 
chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dranken 
en eventuele niet genoemde entrees 

       
Reisprogramma (wijzigingen 
voorbehouden)
Dag 1: Vertrek uit Aalst - Waalre - 
Valkenswaard. Via de Duitse 
autobanen, met onderweg  korte 
stops en een uitgebreide pauze in 
Aschaffenburg aan de Main, rijden 
we naar ons overnachtingshotel in 
de buurt van Nürnberg (Duitsland) 
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voor overnachting en diner. 
Dag 2: Na het ontbijt zetten we de 
reis voort naar Slovenië. Als de 
verkeersdrukte het toe laat, maken 
we vandaag een  stop in een leuke 
plaats. Aan het einde van de middag 
bereiken we ons hotel in Portorož.
Dag 3: Deze ochtend bent u vrij. In 
de middag gaan we o.l.v. een 
Nederlands sprekende gids naar 
Koper. De interessante binnenstad 
bezit vele prachtige monumentale 
bouwwerken waaronder het 
stadhuis, het Pretorenpaleis en de St. 
Nazarius kathedraal.
Dag 4: Vandaag maken we een 
mooie tour door een gedeelte van 
het Kroatische Istrië. Langs de 
Salinen van Sečovlje rijden we naar 
de grens en via een mooie route 
rijden we naar het kunstenaarsdorp 
Groznjan, prachtig gelegen op een 
heuvel met een fantastisch uitzicht 
over Istrië. Na dit bezoek gaan we 
naar  havenstad Umag. De stad ligt 
om de haven heen en bestaat uit 
smalle straatjes. Langs het water 
liggen barokke en renaissance 
gebouwen en de Venetiaanse 
klokkentoren. Na deze stop gaan we 
terug naar ons hotel.
Dag 5: Vandaag gaan we naar het 
nabij gelegen Italië onder leiding 
van een Nederlands sprekende gids. 
We bezoeken eerst het op ca. 8 
kilometer van Triëst gelegen kasteel 
Miramare in Grignano. Het interieur 
is nog geheel in originele staat 

Daarna gaan we naar de schitterende 
havenstad Triëst. Na een korte 
rondleiding hebben we ruim de tijd 
om deze mooie stad op eigen 
gelegenheid te bezoeken. De stad 
kent vele bezienswaardigheden.U 
kunt in Triëst ook prima winkelen.
Dag 6: Deze ochtend bent u vrij. In 
de middag brengen we een bezoek 
aan Piran. Uw chauffeur vergezelt u 
naar de shuttlebusjes, die u naar het 
centrum van Piran brengen. Piran is 
de bekendste trekpleister aan de 
Sloveense kust. Typische kenmerken 
van deze stad zijn de smalle 
middeleeuwse straatjes, romantische 
pleintjes en gebouwen in gotische, 
classicistische en Venetiaanse 
bouwstijl.
Dag 7: Vandaag maken we een 
panoramische boottocht langs de 
mooie kust naar het prachtige 
plaatsje Izola. We vertrekken vanaf 
de aanlegsteiger voor het hotel en 
gaan aan boord van het piratenschip 
Ladja Svetko, Onder het genot van 
een glas wijn of frisdrank beginnen 
we aan de reis. In Izola maken we 
een 2-uur durende pauzestop. 
Izola is de kleinste van de drie 
kustplaatsen. Het oude gedeelte van 
Izola is een typische mediterrane 
stad met smalle straatjes en 
middeleeuwse bouwstijl. Na dit 
bezoek varen we terug.
Dag 8: Eén van de hoogtepunten 
van deze week is een bezoek aan de 
grotten van Postojna. Met een 
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treintje dalen we af. Onderweg 
wordt er een rondleiding gegeven 
om  de mooiste druipsteenformaties 
te bekijken. Na dit bezoek rijden we 
verder en zijn we te gast in Lipica. 
Hier bezoeken we de in 1580 
opgerichte paardenstoeterij van de 
wereldberoemde Lipizzaner 
paarden. Hier zien we o.a. een 
wervelende paardenshow.
Dag 9: We verlaten Portorož en 
rijden via Oostenrijk naar ons 
overnachtingshotel in de buurt van 
Nürnberg voor overnachting en 
diner. Als de verkeersdrukte het 
toelaat maken we ook vandaag een 
korte stop in een leuke plaats. 
Dag 10: Via de Duitse autobanen 
met korte stops en een langere pauze 
in de mooie stad Limburg an der 
Lahn keren we huiswaarts. Na het 
afscheidsdiner wordt u weer naar uw 
opstapplaats gebracht.

Informatie:
♦  Deze reis is georganiseerd in 
samenwerking met EMA- REIZEN. 
♦  De reis is voor PVGE (gast)leden. 
♦  De opstapplaatsen zijn: Mariakerk 
Valkenswaard, Willibrordus kerk 
Waalre en Supermarkt Jumbo in 
Aalst.
♦  Er gaat een begeleidster van de 
reiscommissie met u mee op reis.
♦  De fooi voor de chauffeur wordt 
verzorgd door de PVGE. 
Aanmelden tot 31 maart:
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalr
e-valkenswaard.nl onder vermelding 
van naam, adres, lidnummer, type 
kamer en opstapplaats.
U kunt zich ook aanmelden met 

behulp van het aanmeldingsfor
mulier elders in deze Nieuwsbrief. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Truus van de Vorstenbosch 
 040 2215140
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O P R O E P
In het voorwoord van deze Nieuws
brief doet voorzitter Jos Ossevoort 
een dringend verzoek aan de leden 
van onze afdeling zich bij een van 
onze bestuursleden te melden als 
vrijwilliger. Het bestuur moet wor
den uitgebreid met leden uit de ge
meente Valkenswaard. Dit houdt 
verband met de essentie dat het 
bestuur van onze PVGE dient te be
schikken over leden die in voormel
de gemeente woonachtig zijn. Hun 

taken en verantwoordelijkheden 
worden in een bestuursbesluit aan 
de orde te worden gesteld. Met 
betrekking tot zowel de nieuwsbrief 
als tot de website zijn wij op zoek 
naar leden, die de Nederlandse taal 
beheersen en “kopij” kunnen aanle
veren (in .doc formaat). Maar ook: 
Indien u meent als vrijwilliger een 
bijdrage te kunnen leveren: neem 
contact op met het bestuur.



ALGEMENE LEDENVERGADERING PVGE Aalst-Waalre 
en Valkenswaard

woensdag 22 februari 2017 aanvang 13.30 uur 
in De Belleman, Bruninckxdal 2, 5551EV Valkenswaard (Dommelen)

AGENDA  (concept 2016-1221)

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24 februari 2016.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2016.
5. Financiën.

5.1 Financieel jaarverslag 2016.
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2017.
5.5 Contributie 2017.

6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1 Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VR-vergaderingen in 2016.
6.2 Quo Vadis hoofdvereniging. .
6.3 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad, verkiezing van de 
afgevaardigden. Insteek is dat de afgevaardigden bestuurslid zijn van onze 
afdeling. Aftredend: Brigitte Steppé. Het bestuur stelt voor in deze vacature te 
voorzien door benoeming van Truus v.d. Vorstenbosch voor een periode van 
drie jaar: Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 14 februari melden bij de 
secretaris.
6.4 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale organen.

7. Activiteiten zonder clubverband.
7.1 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2016 en programma 2017.
7.2 Commissie Reizen: jaarverslag 2016 en programma 2017.
7.3 Jaarverslagen 2016 overige activiteiten.
7.3.1 Trefpunt
7.3.2 Aandacht zieken en eenzamen
7.3.3 HUBA

8. Activiteiten in clubverband.
8.1 Jaarverslag 2016
8.2 Presentatie van het activiteitenplan 2017
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster is Brigitte Steppé. Zij is reglementair niet meer herkies
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De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 12 februari te lezen via onze website. 
Ze kunnen daar desgewenst ook gedownload worden: www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl.
LET OP: vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte vergaderstukken verstrekt worden tijdens 
de ALV. Wij gaan er van uit dat u de vergaderstukken van te voren leest en eventueel zelf print.
We zullen een beperkt aantal afdrukken maken voor leden zonder internet. Die afdrukken zijn alleen 
van te voren af te halen bij de secretaris: De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre.



baar. Aftredend volgens rooster is Jacques Hersbach. Hij stelt zich verkiesbaar 
voor een nieuwe periode. Ton Kivits is per 1 januari 2017 toegetreden als aspirant 
bestuurslid. Het bestuur draagt hem voor als bestuurslid. Ton Kivits beoogt op ter
mijn de functie van penningmeester van Luit Hoving over te nemen.
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 14 februari melden bij de secretaris 1).
10. Mededelingen van de Hoofdvereniging.
11. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen bij 
de secretaris, zodat het bestuur zich kan beraden op de beantwoording.
12. Sluiting van de vergadering.

1) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor het 
bestuur voordragen. De voordracht dient, voorzien van de handtekening van 
tenminste 10 leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de 
kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de ledenvergadering bij de 
secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd kan ook het 
bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering

Laat u na de pauze meevoeren in de 
sfeer van het schoolbal uit uw jeugd 
met de Dixielandmuziek van de Senior 
Jazzmen. De band bestaat uit een 
enthousiaste groep senioren, allen met 
veel ervaring in diverse orkesten met 
verschillende muziekstijlen, maar in het 
bijzonder in de Jazzmuziek. In 1997 
besloten een aantal leden van het 
"Eindhovens Seniorenorkest" om een 
dixielandorkest op te richten. Zes man
nen en een zangeres gingen indertijd 
van start en hadden al spoedig succes 
op feesten en partijen, maar ook op de 
jazzpodia in en om Eindhoven. Ook bui
ten de regio wordt wel opgetreden, met 
als topper tot dusverre een 
concert voor publiek van 2000 
mensen in Avifauna in Alphen 
aan de Rijn. 
De huidige bezetting wordt 
gevormd door:
Dik ten Broeke - Banjo, Gitaar 
Henk Klerkx - Slagwerk 
Steph ter Beek - Sousaphone, 
Vocaal 
Ben Boon - Klarinet, Sax, 

Basgitaar, Vocaal 
Michiel de Veer - Trompet,
Jan van Geffen - Piano 
Antoon Luys - Tenorsaxofoon, Vocaal 
Jaap Krantz - Trombone

Tot hun repertoire behoren bekende 
nummers, zoals :
Some of these days 
Bourbon street parade 
Dr. Jazz
Carry me back to old Virginia
Tennessee waltz
What a difference a day makes 
Just a closer walk 
Down by the riverside 
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Voor de nieuwkomers bij de wandelclub het volgende:
Mocht het weer op de aangegeven dag te slecht zijn om te wandelen 

dan verschuift, op initiatief van de coaches, de wandeling naar een week 
later. Informatie rond 8.15 uur via email of  indien nodig per telefoon. 
Gezien het groot aantal leden is info per mail de snelste optie, de eerdere 
telefoon cirkel vervalt. Is het opnieuw slecht weer dan vervalt de 
wandeling. In twijfelgevallen kan altijd gebeld worden met één van de 
coaches. 

Er wordt verwacht dat de deelnemers goede waterdichte 
wandelschoenen of kleine laarzen bij zich hebben.

Tot de komende wandelingen met de hartelijke groeten van Uw coaches,       
Wim Rosink,  040-2015510, mobiel 0629451978.
Ger van den Broek,  040-2219117, mobiel 0634773502.

Kerstdiner 16 december 2016
In een gemoedelijke sfeer 
hebben 72 mensen genoten 

van een kerstdiner in de Leemerhoef. 
We werden verwelkomd  door Will 
Balemans, de gastvrouw van die 
middag. Na de verwelkoming nam de 
eigenaar het woord en vertelde wat het 
diner allemaal zou inhouden. We 
kregen een viergangendiner, een 
heerlijk voorgerecht van visvariaties. 
Vervolgens een romige soep met water
kers en camembert. Daarna een heer
lijke ossenhaas en een stukje lam. Het 
geheel werd afgesloten met een toetje 
bestaande uit een bolletje ijs, een beetje 
bavarois en een driehoekje brownie. 
Tijdens het diner gingen papieren rond 
met prikkelende stellingen, die 
gerelateerd zijn aan Kerst en Nieuwjaar. 
Hier volgen enkele stellingen:
Je kunt alleen teleurgesteld zijn als je 
verwachtingen had.
Bezit zonder vrienden is vreugdeloos

VREDE op aarde; 
ULTIEME GEDACHTE, 
maar in onze werkelijkheid een 
onbereikbaar ideaal, toch?
Onze kerstwens gaat over warme 
vriendschap in een sfeer van begrip, 
steun en vertrouwen om een nieuw jaar 
op te bouwen. Je zult de vriendelijke 
woorden die je hebt gezegd misschien 
vergeten, maar de ontvanger onthoudt 
ze een leven lang. Als je met opgeheven 
hoofd lachend en echt dankbaar kunt 
zijn voor alles wat je WEL bezit…  
Wees dan gelukkig, want vele mensen 
KUNNEN  dit ook, maar doen het niet. 
We wensen je een nieuw jaar bruisend 
en sprankelend, stralend en schitterend, 
gezond en gelukkig, zorgeloos en 
prachtig. Deze stellingen lokten uit tot 
discussie. Al met al was het erg gezellig 
en de mensen vermaakten zich 
uitstekend. Een leuke middag, een echte 
verwennerij.
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☆ KRONIEK ☆

Donderdag 20 oktober – Waalre, 
gebouw Agnus Dei
Kwam John Peters in oktober 2015 
reeds vertellen over zijn wedervaren in 
Birma; vandaag vergast hij zijn toehoor
ders, die verzameld zijn in Het Trefpunt, 
op zijn reiservaring in het verre Japan, 
nu twee jaar geleden. Een land dat wei
nigen uit eigen ervaring kennen (al blij
ken meerdere PVGE-leden er geweest 
te zijn). Maar dat gemis wordt ruim
schoots goedgemaakt middels naslag
werken en de moderne digitale audiovi
suele mogelijkheden. Gelardeerd met 
aansprekend beeldmateriaal toont de 
welbespraakte presentator wat hem in 
het land van de Rijzende Zon, althans 
in het zuidoostelijk gedeelte daarvan, 
zoal is opgevallen. Teveel om op te 
noemen. Opvallend is zijn kennisma
king met een sprekende robot (was dat 
niet Aiko Summo?) en met Zora, die 
communiceert met ouderen. Geisha’s 
zijn John niet ontgaan, zomin als de 
kunstige kimono’s waarin zij zich plegen 
te vertonen. Wat velen niet weten is, 
dat Nederlanders de eerste – en lange 
tijd de enige – westerlingen zijn 
geweest, die in Japan voet aan wal 
hebben gezet en van de Japanners 
toestemming kregen zich daar te vesti
gen. Nog vandaag de dag plukt Neder
land daar de vruchten van. De waarde
ring van de Japanse bevolking is zelfs 
zó ver gegaan, dat ze een complete 
Nederlandse nederzetting hebben na
gebouwd. Zo vindt men er onder meer 
een waarheidsgetrouwe replica van 
“Huis ten Bosch”, de Dom van Utrecht, 
van een 17e eeuws VOC-schip enzo 
meer. Tenslotte maakt John melding 
van zijn kennismaking met de grootste 
vulkaan ter wereld. Aan het einde van 

deze onderhoudende, gezellige samen
komst laat iedereen zich de gratis 
drankjes en de door Diny bereide hap
jes niet ontgaan. De door Eric Ideler 
gemaakte foto’s zijn terug te vinden op 
onze website. Middels de aanwijzingen 
van Eric kun je ze downloaden en 
printen.
Woensdag 9 november – Waalre, “Het 
Klooster”
De evenementencommissie presenteert 
haar 32e Najaarsbijeenkomst, die door 
ruim 220 leden wordt bezocht. Niet zo 
vreemd als je weet wie er optreedt. Al
tijd is ’n grote groep mensen bevreesd 
om te laat te komen, waardoor de gast
vrouwen nauwelijks de tijd hebben 
plaats te nemen achter hun tafels, de 
nodige documenten te ordenen om te 
kunnen registreren welke personen 
binnenkomen en nog ’t een en ander in 
gereedheid te brengen. Dan is ’t nog 
geen 14.00 uur – het tijdstip waarop de 
zaal wordt geopend….. Dus loopt de 
aula al snel vol en wordt het allengs 
problematischer om zonder te knoeien 
een kop koffie of thee te bemachtigen. 
Als om 14.30 uur iedereen heeft plaats
genomen, wordt de najaarsbijeenkomst 
geopend door voorzitter Jos Ossevoort, 
die vervolgens plaats maakt voor de 
cabaretière: Jacquelien de Savornin 
Lohman, die er met haar opkomst al 
snel in slaagt het geroezemoes te doen 
verstommen, het publiek deelgenoot 
maakt van haar theaterprogramma 
“Jacquelien-op-maat” en daarin wordt 
bijgestaan door haar begeleider Bam 
Commijs. Daar staat ze dan: een dame 
die de leeftijd van 80 al enkele jaren 
achter zich heeft gelaten (hetgeen haar 
allerminst is aan te zien), vol levenslust 
en een onvermoede (nee: niet onver
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moeiende…) vitaliteit. Wat heet 
“staan”? Ze danst, springt en beweegt 
zoals slechts weinigen van de aanwe
zigen dat nog kunnen. Zingen doet ze 
gloedvol, zowel ingetogen als uitbundig 
en zeker ook vol emotie. Daarbij gaat 
ze de problemen waarmee ouderen 
geconfronteerd worden, niet uit de weg. 
Integendeel: ze biedt optimistische 
perspectieven. Samenvattend: een 
indrukwekkend optreden, dat wij ons 
ongetwijfeld nog lang zullen heugen.
Tijdens de pauze zorgt het personeel 
van Het Klooster voor een complete 
herindeling van de zaal, die in gereed
heid moet worden gebracht voor het 
buffet. Dat verschaft de bezoekers van 
deze bijeenkomst de gelegenheid om 
de consumptiemuntjes die ze bij bin
nenkomst in ontvangst hebben geno
men aan te wenden voor het doel, 

waarvoor ze bestemd zijn. Rond 17.00 
uur kondigt Hans de Pooter (jawel: van 
de evenementencommissie) aan dat 
eenieder kan aanschuiven voor het 
buffet en hoe de gang van zaken is. Dat 
gaat per tafel, zodat irriterend gedrang 
wordt voorkomen. Zèlf komt Hans zo’n 
beetje als laatste aan de beurt (hij is 
wèl assertief, maar niet narcistisch…).
De verzorging van het buffet is in 
handen gelegd van “Reizende Spijzen”, 
cateraar van de Lumens Groep; exploi
tant van Het Klooster. Die laat aan kwa
liteit niets te wensen over. Nou kun je 
organiseren wat je wilt; maar de sluiting 
van deze najaarsbijeenkomst volgt ruim 
na 19.00 uur (dan zit het merendeel 
van de organisatoren nog aan tafel).
Namens alle deelnemers: complimen
ten aan de evenementencommissie!

Jacques Hersbach
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LIEVER THUIS BEURS

Van 24 t/m 26 november 
werd in het Beursgebouw 
in Eindhoven de Liever 
Thuis Beurs gehouden. 
Naast allerlei leveranciers 
met wetenswaardigheden 
hoe u langer in uw eigen 
huis kunt blijven wonen 
waren ook de seniorenver
enigingen aanwezig. In de 
Schouw is daar vooraf 
ruim aandacht aan 
geschonken. De laatste beursdag werd de bezetting van de stand door 
onze afdeling ingevuld, zoals op bijgaande foto is te zien. Op deze manier 
werken wij als PVGE aan onze naamsbekendheid in de regio en het 
levert toch meestal weer nieuwe leden op. Dat is dan mede te danken 
aan het enthousiaste promotieteam (in PVGE-shirt), wat elk jaar weer de 
bezoekers aanspreekt en informeert over de activiteiten van onze 
vereniging.



voor de inkomstenbelasting over het jaar 2016. Vanaf die datum kunt u ook 
de vooringevulde aangifte (VIA) downloaden van de site van de 
Belastingdienst.

Hulp nodig bij de belastingaangifte? De PVGE staat voor u klaar!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest. 
De Belastingservice is een samenwerking tussen de Ouderenbonden in 
Noord Brabant. De belastinginvullers volgen een opleiding bij de 
Belastingdienst en bezoeken praktijkdagen waar informatie gegeven wordt 
over de wijzigingen in de belastingwetgeving. 

Deze hulp is bedoeld voor personen die voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
- lid van een Ouderenbond zoals de PVGE
- vanaf  65 jaar met een AOW en een klein aanvullend pensioen 
- totaal inkomen maximaal  €35.000 voor alleenstaanden en €50.000 voor 
gehuwden/samenwonenden 
- eenvoudige aangiften (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen). 
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen  terecht bij professionele 
belastinginvullers.

Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen 
kunt u ook bij ons terecht.
Let op! Vanaf 2017 gaat alle correspondentie over toeslagen alleen nog 
maar digitaal. Ook de definitieve berekening toeslagen ontvangt u in 2017 
niet meer op papier. Wij kunnen u behulpzaam zijn met het aanmaken van 
een elektronische berichtenbox op MijnOverheid.

Als u gebruik wilt maken van de Belastingservice kunt u contact opnemen 
met: 
Gerrit van der Leest,  040 2230540,  gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard
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Als u in 2016 al gebruik gemaakt heeft van deze service hoeft u niet te bel
len of te mailen, de belasting invullers zullen vanaf medio februari contact 
met u opnemen voor en afspraak in maart of april.

De leden die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de Belastingservice 
ontvangen in januari 2015 van de Belastingdienst een brief met de 
machtigingscode in een witte enveloppe. Bewaar deze brief goed omdat 
de aangifte alleen met de machtigingscode kan plaatsvinden.
Voor nieuwe hulpvragen zullen wij de machtigingscode aanvragen nadat u 
zich heeft aangemeld.

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben (zover 
van toepassing):
- Brief Belastingdienst met machtigingscode
- Jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 
2016
- WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2015) en jaaropgave 
hypotheekverstrekker 2016
- Jaaropgaven 2016 van bank- en spaarrekeningen of afschriften met saldi 
per 01-01-2016 
- kopie aangifte inkomstenbelasting 2015
en voor zover van toepassing:
- Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2016
- Bewijsstukken van giften gedaan in 2016
- voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 en 2017
- dieetverklaring arts
- beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2016 en 2017

LEUKER KAN OOK DE PVGE HET NIET MAKEN!
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K E R S T P A K K E T T E N
Ook dit jaar heeft onze afdeling van de PVGE 
een aantal mensen kunnen verblijden met een 
kerstpakket. Leden van onze vereniging die 90 
jaar of ouder zijn ontvangen zo’n kerstpakket.
Enkele bestuursleden hebben het kerstpakket 
samengesteld, waardoor de verwachting is dat 
de 90-jarigen en ouder het kerstpakket kunnen 
waarderen. Nadat de kerstpakketten zijn samen
gesteld en ingepakt, zijn deze door  verschil
lende mensen bezorgd. Bij het overhandigen 
van de kerstpakketten kom je leuke, rake, roe
rende  en vriendelijke opmerkingen tegen, zoals:

Wat leuk, blij verrast
Verbaasd vanwege deze activiteit
Mijn man is naar de dagopvang
In dank ontvangen
Ik ga dadelijk naar mijn vrouw en dan maak ik 
met haar samen het pakket open
U moet bij de buren zijn; ik heb niets besteld. 
Oh, is het toch voor ons…

U ziet, we vergeten ook onze oudere senioren 
niet.
J.O.



 Nieuwsbrief Dagelijks Bestuur van de FPVG 
Nu het jaar 2016 ten einde loopt, wil ik graag met U terugkijken op 

de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2017. 
Belangenbehartiging ten aanzien van onze Pensioenen 
Richting het Philips Pensioenfonds en Philips blijven wij ijveren voor een waardevast 
pensioen. Indexatie is daarbij het sleutelwoord. Het Philips Pensioenfonds heeft het 
afgelopen jaar besloten om de pensioenopbouw voor de werkenden goedkoper te 
maken. Dat betekent dat de premie nu niet meer bijdraagt aan het herstel terwijl het 
pensioenfonds in de gevarenzone zit. De werkenden dragen daardoor nu niet meer bij 
aan het herstel van de dekkingsgraad, de gepensioneerden wel. Dit besluit is 
bovendien niet in lijn met de ambitie van Philips en het Philips Pensioenfonds om 
werknemers en gepensioneerden een waardevast pensioen te bieden. Vanaf 2010 
loopt de inkomensontwikkeling van gepensioneerden 12% achter op de collectieve 
loonsverhogingen die de werkenden bij Philips hebben genoten. Op grond van de 
bovenstaande argumenten wordt dit besluit door de Federatie bij het Pensioenfonds 
aangevochten. Verdere info vindt u op onze website: www.federatie.nl 
De regering ziet de ouderen nog steeds als melkkoe. Er zijn een aantal tijdelijke maat
regelen genomen om de grote groep ouderen gunstig te stemmen in verband met de 
aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Koepel van Nederlandse Ver
enigingen van Gepensioneerden (KNVG) heeft samen met andere ouderenorganisaties 
een klemmend beroep op de regering gedaan om een aantal maatregelen te nemen 
zodat de koopkracht van ouderen niet verder afkalft. Tevens zijn er in een brief naar 
staatssecretaris Kleinsma alternatieven aangereikt die generatie-evenwichtig zijn en 
die voorkomen dat er door pensioenfondsen gekort moet gaan worden. Verdere info 
vindt u op de website van de KNVG : www.knvg.nl 
De vorig jaar ingestelde pensioencommissie van de Federatie heeft in het najaar een 
discussienota opgesteld over mogelijke toekomstige inrichting van het Philips 
Pensioenfonds. Eén van de opties is een splitsing van het Philips Pensioenfonds in een 
fonds voor de actieve en een fonds voor de passieve deelnemers van het Fonds. Een 
dergelijke inrichting geeft de mogelijkheid om de tegengestelde belangen van beide 
categorieën in het beleggingsbeleid beter te bedienen en in te spelen op 
veranderingen in de wetgeving en bij Philips . De discussienota is gestuurd naar de 
stakeholders bij het Philips Pensioenfonds en kunt u vinden op de website van de 
Federatie: www.federatie.nl 
Vertegenwoordiging gepensioneerden in het PPF 
Voor 2016 stonden verkiezingen voor de zetels van de gepensioneerden in het 
Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds gepland. Het bestuur van het 
pensioenfonds staat voor een evenwichtige belangenafweging. Daarbij is het van 
groot belang dat de gepensioneerden met hun argumenten voldoende gewicht in de 
schaal leggen. De Federatie is er als enige organisatie in geslaagd om hiervoor een 
kieslijst met geschikte kandidaten op te stellen. Als gevolg hiervan konden 
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verkiezingen achterwege blijven en zijn de bovenste twee kandidaten van de lijst van 
de Federatie, de heren ter Huurne en Reuvers, door het PPF uitgenodigd om zitting te 
nemen in het Algemeen Bestuur van het PPF. 2 
Het zorgcollectief bij het IAK 
Ook voor 2017 heeft de Federatie als contractpartner bij het IAK de goede 
overeenkomst kunnen continueren betreffende de collectieve zorgverzekering. Helaas 
zijn de premies door alle ziektekostenverzekeraars voor 2017 stevig verhoogd. 
Gelukkig bleef de verhoging voor onze collectieve verzekering voor het basispakket 
beperkt tot €5, - per maand en bleven de kosten voor de aanvullende verzekeringen 
gelijk aan 2016. De korting op het basispakket is 10% en op de 
aanvullende verzekeringen 20%. Mede in het licht van de samenstelling van het 
aanvullende pakket, dat is toegesneden op de behoefte van ouderen, is dit een 
aantrekkelijk arrangement. 
Oprichting van de LBPG 
In november is de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) 
opgericht als lidvereniging van de Federatie. De LBPG biedt Philips gepensioneerden 
uit heel Nederland die geen lid kunnen of willen zijn van een lokale vereniging van 
Philips gepensioneerden de mogelijkheid om aangesloten te zijn bij een organisatie 
die opkomt voor hun belangen als Philips gepensioneerde met name op het gebied 
van de pensioenen, de landelijke zorgverzekering en de belangenbehartiging richting 
overheid middels participatie in de KNVG. Het bestuur van de Federatie heeft besloten 
het lidmaatschap van de LBPG ter kennismaking voor 2017 zonder kosten aan te 
bieden. Voor 2018 zal afhankelijk van het aantal aanmeldingen de contributie worden 
vastgesteld, waarbij is aangegeven dat deze de €2,- per maand niet zal overstijgen. 
Meer info vindt u op de website: www.lbpg.nl. U hoeft geen actie te ondernemen als u 
lid bent van de PVGE.  Binnen dit lidmaatschap bent u automatisch vertegenwoordigd 
door de Federatie.
Tot slot 2016 is wederom een jaar geweest waarin de Federatie belangrijke zaken in 
beweging heeft gezet. In 2017 zal daar een vervolg aan worden gegeven. Het bestuur 



Middaguitstapje 3-Gangen Lunch in
vrijdag 10 maart om 12.00 uur

Op vrijdagmiddag 10 maart zijn we weer van harte welkom in het restaurant van 
scholengemeenschap De Rooi Pannen. We kunnen weer genieten van een heerlijke 
3-gangen lunch. Deze uitgebreide lunch wordt door de leerlingen voor ons 
klaargemaakt en vakkundig geserveerd. De lunch duurt van 12.00 uur tot 13.30 uur. 
Naderhand kunt u nog terecht in de onderwijswinkel, waar de leerlingen de door 
hen gemaakte producten tegen aantrekkelijke prijzen 
verkopen.
Aanvang: 12.00 uur in restaurant “La Perle Noire’’ en 
restaurant ‘’Les Tuiles Rouges’’.
Adres: Scholengemeenschap De Rooi Pannen,
Kaakstraat 1 Eindhoven
Kosten: € 14,50 voor de lunch, incl. 2 glazen wijn of 
frisdrank en koffie/thee met iets lekkers als afsluiting.
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Aanmelden kan tot 24 februari. Uw aanmelding 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’’.
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Het einde van de winter nadert, de lente komt eraan: Ga fietsen!

De fietsclub begint al weer voorzichtig aan het voorjaar te denken en dus begint het 
bij de fietsliefhebbers weer te kriebelen. Op donderdag 9 maart houden we weer onze 
voorjaarsbijeenkomst, waar we het jaarprogramma even doorlopen en andere 
onderwerpen ter sprake komen.
Hebt u interesse in gezonde lichaamsbeweging en vindt u het leuk om met een 
gezellige groep op pad te zijn, informeer dan naar de fietsclub van de PVGE.
Vraag vrijblijvend informatie of meldt u aan, zodat u ook uitgenodigd wordt voor 
deze bijeenkomst via  paulcompen43@gmail.com of bel Paul Compen 
 040 2216087. Dan ontvangt u de agenda van de bijeenkomst en kunt u de sfeer bij 
de fietsclub proeven. Over proeven gesproken: voor koffie en iets lekkers wordt 
natuurlijk gezorgd…
De leden van de fietsclub ontvangen persoonlijk een uitnodiging en hoeven dus niet 
op deze mededeling te reageren.

Paul Compen – Gerard van Bakel

mailto:paulcompen43@gmail.com


K&C-dagreis naar Vianen en Fort Everdingen
Verslag van 19 oktober

Vanuit Valkenswaard en Waalre gin
gen wij per Van Gompel-bus stipt op 
tijd met 48 deelnemers op weg, eerst 
naar Vianen en in de middag door 
naar Fort Everdingen. De weers
voorspelling was niet zo best, grote 
regenkans en een frisse wind waren 
ons al eerder voorgeschoteld. Dat
liep gelukkig anders, de verdere dag 
bleef het droog en fris met af en toe 
zon. Onze chauffeur reed tot de 
voordeur van restaurant "t Klooster' 
in Vianen, waar wij heerlijke koffie's 
/thee's met gebak geserveerd kregen.
Rond 11 uur verschenen 2 deskundi
ge Vianen-gidsen, die elk hun aantal 
deelnemers meenamen voor de wan
deling door hun vestingstadje. De 
Lekpoort, de Grote Kerk, Stadhuis, 
de Rooms Katholieke schuilkerk en 
de nog aanwezige vestingwallen, het 
werd allemaal uitvoerig en deskun
dig beschreven, bezocht en uitge
legd. Tegen 13 uur kwamen we alle
maal weer bijeen in onze eerdere lo
catie voor de lunch. We hadden van 
die uitgebreide wandeling goede 
eetlust gekregen en we lieten ons het 
gebodene goed smaken. Kroketjes 
waren om van te smullen en de 
bediening was zeer attent.
Nadat we om 14.15 uur weer instap
ten, stuurde onze kundige chauffeur 
zijn bus over krappe dijkjes en 
nauwe rotondes naar Fort Everdin

gen, net om 15 uur voor het toe
gangshek. De 2 gidsen aldaar, ver
haalden over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de inundatie voor de 
vijand, de kazematten, militairen en 
de 2 wasvrouwen. Het waren voor
oorlogse verhalen met de nodige 
inleving. Dat het fort sinds eind 
2014 aan een bierbrouwerij is ver
kocht, gaf ons na de wandeling de 
nodige gelegenheid een ruime af
scheidsborrel te kunnen gebruiken. 
De gepresenteerde kaas- en worst
hapjes inclusief de drankjes werden 
zéér gewaardeerd. Dat het daarom 
tijdens de terugreis wat stiller in de 
bus werd, was wel te begrijpen.
Deze dagreis heeft ons weer iets ge
leerd over onze brede nationale his
torie, daarom dank aan de organisa
tie, die zich ervoor heeft ingespan
nen de reiscombinatie van de stad 
Vianen met een fort mogelijk te ma
ken. Chapeau voor hun, en het was 
voor alle deelnemers een fijn daguit
stapje met diverse variaties.

Wiel van Bree, Valkenswaard

januari 2017 25 www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl



Met K&C mee naar de musical The Lion King
Het team Kunst & Cultuur, over
tuigd van voldoende belangstelling 
onder de PVGE-leden, reserveerde 
onlangs 50 eersterangs kaarten voor 
de matineevoorstelling van de mu
sical 'The Lion King’ op zondag 26 
februari (12.00 tot 15.00 uur). Toen 
wij dit via de e-mail aan de leden 
hadden gemeld was de reis binnen 
één dag volgeboekt. Vervolgens 
hebben we 10 kaarten extra besteld, 
maar de belangstelling bleek zo 
groot, dat we besloten een tweede 
keer te gaan en wel op 5 maart. Voor 
beide data kunt U zich aanmelden: 
Voor de voorstelling van 5 maart 
zijn nog kaarten beschikbaar, wie de 
voorkeur geeft aan 26 februari komt 
op de wachtlijst.
Afrika ontwaakt. Tegen een vuurro
de ochtendzon verzamelen zich alle 
dieren uit de wildernis. Welkom in 
het rijk van The Lion King! Op een 
stralende dag komt Simba ter we
reld. Vol trots tonen zijn ouders de 

leeuwenwelp als troonopvolger van 
koning Mufasa aan het uitgestrekte 
dierenrijk. Maar aan de ongestoor
de jeugd van Simba komt wreed een 
eind als zijn oom Scar door dodelijk  
verraad de macht grijpt. Simba 
vlucht de donkere jungle in en be
gint aan een lange reis vol gevaren. 
Door een groeiend zelfvertrouwen, 
nieuwe vrienden en een ontluikende 
liefde, gloort er volwassenheid aan 
de horizon. Simba besluit om de 
cirkel te sluiten door op te eisen 
waar hij recht op heeft: zíjn troon!
Een adembenemend verhaal over 
hoop, avontuur, moed en liefde.
Kosten: 
€ 110,-- (1e rang ticket, vervoer per 
luxe bus met OAD, lunchpakket, 
koffie/thee in de bus en attentie voor 
de chauffeur).
Programma:
08.30 uur Vertrek bij de Mariakerk, 

Warande, Valkenswaard.
08.50 uur Vertrek bij het Stations

koffiehuis, Waalre.
11.00 uur Verwachte aankomst in 
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Scheveningen
12.00 uur Begin voorstelling
15.00 uur Einde voorstelling
Ca. 15.30 uur Vertrek naar huis
Aanmelden en informatie
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valken
swaard.nl
 040 2010980 of  040 2015387
Betaling:
U ontvangt van ons een bevestiging 
van uw aanmelding. Daarna maakt u 

de reissom over naar:
NL70 RABO 0118820788 t.n.v. 
PVGE afd. AWV K&C, onder ver
melding van The Lion King + datum 
van de voorstelling.
Attentie: Soms is het handig als 
deelnemers tijdens een activiteit 
bereikbaar zijn. Daarom zouden wij 
het op prijs stellen als u ons uw 
mobiele telefoonnummer wilt 
doorgeven.

V i t a a l  B r a b a n t
De provincie Noord-Brabant heeft 
afscheid genomen van haar oude 
standpunt: Opkomen voor de oude
ren als doelgroep. In plaats daarvan 
heeft de provincie een nieuw beleid 
ontwikkeld, nl. het versterken van 

de Sociale Veerkracht door voor alle 
leeftijdsgroepen in Noord-Brabant 
op te komen, waaronder ook de ou
deren. Sociale Veerkracht wil zeg
gen dat de mensen zichzelf of met 
behulp van anderen kunnen redden 
en bovendien deelnemen aan allerlei 
maatschappelijke activiteiten in hun 
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omgeving.
Volgens de bevolkingsprognoses is 
in 2040 28% van de Brabantse in
woners 65 jaar of ouder. Bij een 
groot deel van deze ouderen ont
breekt het aan een sociaal  netwerk 
en ontbreekt het aan kennis om vol
doende deel te nemen aan de aanwe
zige maatschappelijke mogelijkhe
den. Vooral op het gebied van ge
zondheid, welzijn en financiën heb
ben zij problemen. Organisaties van 
activiteiten voor ouderen, denk aan 
PVGE, hebben een plek in onze sa
menleving, waardoor er kansen zijn 
voor ouderen om mee te doen, zodat 
hun sociale veerkracht toeneemt.
Maar de vraag is hoe de provincie 
de ondersteuning kan realiseren. 
Voorheen waren het professionele 
organisaties die de ondersteuning 
verzorgden, maar nu komen deze 
organisaties door een zestal ontwik
kelingen onder druk staan: Toename 
van verschillen tussen bevolkings
groepen. Verdergaande vergrijzing.
Overgang van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving. Langer 
zelfstandig wonen van ouderen. 
Toename druk op mantelzorg en 
informele zorg. Verdergaande 
technologisering.
Bovendien door de terugtrekkende 
overheid is het de vraag wat de 
maatschappelijke organisaties nog 
kunnen doen. Het antwoord daarop 
is dat de capaciteit lokaal ingezet 
moet worden door bij voorbeeld de  

seniorenbonden, zoals de PVGE en 
KBO, maar ook de Seniorenraad. 
Daarnaast moet er een ondersteu
ning bovenlokaal zijn, zoals de 
huidige VBOB. Feitelijk wil de 
provinciale overheid meer vrijwil
lige inzet uit de buurt, maar de daar
bij behorende gelden vanuit de pro
vincie worden alleen verstrekt in de 
vorm van projectsubsidie, waardoor 
bestaande organisaties, zoals de 
VBOB, alleen gelden krijgen, als zij 
overgaan tot projecten, die geen 
langdurig karakter hebben. (Projec
ten kenmerken zich door kortlopend 
te zijn, maximaal drie jaar)
Met een ondersteuning van de pro
vincie  kunnen maatschappelijke 
activiteiten, zoals in het volgende 
voorbeeld, gerealiseerd worden: 
“Buurtzorg.” Een succesformule 
doordat er van hogerhand ondersteu
ning is op de vrijwillige  en infor
mele inzet en waarbij:
Iedereen in de buurt een betrokken 
partij is
De cliënt centraal staat met extra 
aandacht voor kwetsbare mensen
Mantelzorgers en vrijwilligers en 
centrale rol spelen
Buren elkaar helpen
Vrijwilligers zich voor en met elkaar 
in de buurt engageren
Mantelzorgers basiszorg aan een 
familielid of een buur verlenen.
VBOB: stichting Verenigde Bonden 
Overleg Brabant.
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Z I E K E N B E Z O E K
Wanneer mensen ziek worden, 
heeft dat vaak ingrijpende per
soonlijke gevolgen. Je dagelijkse 
leven is ineens niet meer wat het 
was, je bent afhankelijk gewor
den van anderen en je komt te
recht in een wereld van dokters 
en ziekenhuizen. Maar vooral 
word je onverwacht en op niet 
mis te verstane wijze geconfron
teerd met de kwetsbaarheid van 
het leven.
Omdat wij weten dat vele zieke, 
eenzame en andere aan huis 
gekluisterde afdelingsleden best 
graag eens contact zouden wil
len hebben met een ziekenbe
zoekster van onze afdeling, kun
nen we u deze mogelijkheid bie
den, zowel in Aalst als in Waalre 
en in Valkenswaard. Deze activi
teit, waarvan de coördinatie cen
traal wordt geregeld, heeft een 
vrijwel constant gemiddelde.

Onze ziekenbezoeksters hebben 
regelmatig telefonische contac
ten met zieke afdelingsleden en 
leggen ook regelmatig bezoeken 
bij hen af. Bovendien vinden er, 
indien toepasselijk, condoleance
bezoeken plaats. Ook de nabe
staanden worden niet vergeten 
en natuurlijk stellen we er ons 

regelmatig van op de hoogte hoe 
de overblijvende partner het 
verlies verwerkt.

Helaas hebben onze zieke, een
zame en andere aan huis ge
kluisterde afdelingsleden vrijwel 
altijd grote schroom ons per
soonlijk te melden dat ze een 
contact op prijs zouden stellen. 
Dat begrijpen we best, maar mis
schien is er wel iemand anders 
die dat dan aan ons zou willen 
doorgeven.

o-O-o
Na een aantal jaren heeft Patty 
Huijbers zich genoodzaakt ge
zien te besluiten zich niet langer 
beschikbaar te stellen voor de 
activiteit ziekenbezoek. Zij vindt 
het moeilijk om afscheid te ne
men van deze taak, omdat zij dit 
met veel liefde en plezier heeft 
gedaan. Maar helaas is het haar 
niet meer mogelijk om dit werk 
met de nodige aandacht te blij
ven doen. Ze is blij dat er een 
opvolgster is gevonden.

Patty Huijbers heeft de coördina
tie van het ziekenbezoek over
gedragen aan:
Riet Boonstra  040 2213758
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N I E U W S  VA N  D E  T E N N I S C L U B
Wij zijn in april 2016 ons zomersei
zoen gestart op het complex van de 
Genneperparken Theo Koomenlaan 
11, 5644 HZ Eindhoven. Door het 
mooie weer hebben wij bijna elke 
woensdag kunnen spelen. Wij heb
ben 14 leden; nieuwe leden zijn van 
harte welkom.
Het adres is: Genneperparken
Theo Koomenlaan 11
5644 HZ Eindhoven
baannummers zijn 18 en 19.
Wij spelen op de woensdag#morgen 
van 10.30 uur tot 12.30 uur op 2 ba
nen. Tussentijds is er eventueel gele
genheid om koffie te drinken in het 
paviljoen.
De kosten voor het zomerseizoen 

bedragen ongeveer € 55,- inclusief 
ballen en toegangspasjes. Het 
seizoen start op 5 april
Inlichtingen bij Tineke de Pooter 
 040 221 82 98 
 hans.en.tineke@planet.nl of
Henk van Sebille
 040 2017634 
 h.sebille@gmail.com
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Jas geruild? Jas weg?
Na afloop van de najaarsbijeenkomst op woensdag 9 nov. in het 
Klooster te Waalre ben ik kwijtgeraakt:
- Een blauw jack merk Calamar  en een blauwe paraplu
Aan de kapstok in het Klooster is blijven hangen:
- Een blauw jack merk RAW met kraag waarin een capuchon en een 

blauwe paraplu met witte dopjes (beiden nu in mijn bezit)
Wil diegene die per vergissing het  verkeerde jack en paraplu heeft 
meegenomen zich zo snel mogelijk melden bij:
Toon Derks,  Vinc. Cleerdinlaan 4, Waalre
 040 2213917 of 06 10164452
opdat  jack en paraplu weer kunnen worden teruggeruild.

Met vriendelijke groeten, Toon Derks



januari 2017 31 www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Aanmeldingsformulier (als u geen e-mail gebruikt) inleveren vóór 31 maart

Vertrekdatum  zondag 18 juni 2017
Bestemming Slovenië - Portorož

1. Hr./ Mevr. ____________________ Voorletter ___ Geb. Datum _________

2. Hr./ Mevr. ____________________ Voorletter ___ Geb. Datum _________

Adres_________________________________________Postcode ________

Woonplaats _____________________ Opstapplaats ___________________

Telefoon ________________ Lidnr. ____________ Soort Kamer__________

Inleveradres Mw. Truus van de Vorstenbosch ( 040 2215140
Het Fort 39
5581 AB Waalre inleveren vóór 31 maart 2017

Aanmeldingsformulier (als u geen e-mail gebruikt) inleveren vóór 15 mei

Vertrekdatum  dinsdag 05 september 2017
Bestemming Duitsland/Luxemburg-Saarlouis

1. Hr./ Mevr. ____________________ Voorletter ___ Geb. Datum _________

2. Hr./ Mevr. ____________________ Voorletter ___ Geb. Datum _________

Adres_________________________________________Postcode ________

Woonplaats _____________________ Opstapplaats ___________________

Telefoon ________________ Lidnr. ____________ Soort Kamer__________

Inleveradres Mw. Truus van de Vorstenbosch ( 040 2215140
Het Fort 39
5581 AB Waalre inleveren vóór 15 mei 2017



 A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 7
wo 25 jan Middaguitst. "Vlisco Tentoonstelling" in Gemeente Museum Helmond, 13.30 uur

ma 20 feb Bestuur Bestuursvergadering om 9.30 in 't Hazzo

wo 22 feb ALV ALGEMENE LEDENVERGADERING in de Belleman, 13.30 uur

zo 26 feb K&C Musical The Lion King, Scheveningen

zo 5 mrt K&C Musical The Lion King, Scheveningen.

do 9 mrt Fietsen Voorjaarsbijeenkomst  in kantine VV V'waard, 10.30 uur

vr 10 mrt Middaguitst. lunch in De Rooi Pannen in Eindhoven van 12.00 tot 13.30

ma 13 mrt Wandelen Banisveld, Campina, vertrek Stationskoffiehuis (SKH), 09.00 uur

do 16 mrt Trefpunt Lezing over "het Bels Lijntje", AD geb.14.00 uur

wo 22 mrt Afdeling Nieuwe ledenbijeenkomst

ma 10 apr Bestuur Bestuursvergadering om 9.30 in 't Hazzo

di 11 apr Wandelen Brugse heide, Valkenswaard, vertrek vanaf IVN , 09.00 uur

do 13 apr Fietsen 1e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur

do 20 apr Trefpunt AD gebouw 14.00 uur

ma 8 mei Wandelen Maashorst, Zeeland-Uden, Dagtocht, vertrek SKH, 09.00 uur

do 11 mei Fietsen 2e tocht , vertrek de Graver, 11.00 uur

wo 17 mei K&C *) Maastricht stadswandeling of rondrit met bezoek aan Jezuïtenberg

ma 22 mei Bestuur Bestuursvergadering om 9.30 in 't Hazzo

do 8 jun Fietsen 3e tocht, vertrek vanaf SKH, 11.00 uur

di 13 jun Wandelen Klein Huisven e.o. Aalst, vertrek SKH, 09.00 uur

zo 18 jun Reizen 10-daagse busreis naar Portorož aan de Sloveense Rivièra

ma 10 jul Wandelen Heide bij Soerendonk, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

ma 10 jul Bestuur Bestuursvergadering om 9.30 in 't Hazzo

di 11 jul K&C *) Zwolle: o.a . Bezoek aan Museum De Fundatie

do 13 jul Fietsen 4e tocht, vertrek de Graver ,11.00 uur

do 27 jul Fietsen 5e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur

di 8 aug Wandelen Landgoed Nemelaer Haaren, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

do 10 aug Fietsen 6e tocht, vertrek de Graver, 11.00 uur

do 24 aug Fietsen 7e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur

di 5 sep Reizen 5-daagse busreis naar Duitsland/Luxemburg-Saarlouis

 sept. K&C Bezoek Onze Lieve Vrouw Waver (B), St. Ursula Inst, Lier (B)

ma 11 sep Wandelen Landgoed Geijsteren, Venray, Dagtocht, vertrek SKH, 09.00 uur

do 14 sep Fietsen 8e tocht, vertrek de Graver, 11.00 uur

do 10 aug Wandelen Drunense duinen, Loon op Zand, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

za 12 aug Fietsen 9e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur, afsluiting

okt/ nov. K&C Essen (D): bezoek aan kunstcollectie familie Krupp en Synagoge

ma 13 nov Wandelen Gorpse Leij, Goirle, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

di 12 dec Wandelen Wandelpark en visvijvijvers, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur, afsluiting

*) in de loop van het jaar kunnen wijzigingen plaatshebben
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Vaste activiteiten

Biljart
Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof  06 10035893

Bridge
Plaats : ‘t Hazzo in  Aalst
Tijd : elke 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: 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 Riet Boonstra ( 040 2213758
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