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Appeltje vorig jaar uitgereikt door
Koningin Maxima.
Ook zijn er de handwerkclub, de
biljartclub en de bridgeclub die
genoeg afleiding bieden.
De evenementencommissie is al
druk bezig met de plannen voor de
zomerbijeenkomst en dat belooft
weer een mooie middag te worden
met de nodige verrassingen.
Al met al een heleboel activiteiten
voor de vereniging met als
doelstelling er een fijn
verenigingsjaar van te maken voor
de leden.
Tot slot een gedichtje van Jacquelien
de Savornin Lohman door haar
voorgedragen tijdens een
onvergetelijk optreden op de
najaarsvergadering vorig jaar:
Er zijn steeds nieuwe mensen
Die een betere wereld wensen
Een wereld zonder grenzen
Een wereld zonder fout
Eens zal het toch gebeuren
Dat bergen openscheuren
Miljarden flarden kleuren
Ons vangen in het goud.
Riet Boonstra

Lente
De maand april staat
voor het begin van de
lente en invoering van de
zomertijd. We mogen weer genieten
van de kleuren die verschijnen in
tuinen en parken. Sneeuwklokjes,
crocussen, narcissen - wie kijkt er
niet met plezier naar - de klok weer
een uurtje verzetten, de dagen
worden weer langer. Dit alles geeft
ons nieuwe energie.
Ook als bestuur hebben we die
energie nodig om nieuwe plannen te
bedenken om samen met u weer uit
te kijken naar alles wat dit jaar op
ons pad komt. En niet alleen het
bestuur houdt zich bezig met deze
activiteiten, ook dankzij de vele
vrijwilligers kunnen we dit alles
voor de leden tot stand brengen.
De plannen van de reiscommissie
zijn gemaakt en voor u een
uitdaging om hiervan gebruik te
maken. K&C heeft interessante
uitstapjes op papier staan die zeker
zullen worden uitgevoerd. De
wandelclubs zijn met hun leden al
begonnen om de stijve winterspieren
weer soepel te maken en de fietsclub
biedt u door middel van mooie
tochten de gelegenheid om op uw
(ebike) fiets weer te gaan genieten
van de mooie omgeving.
En wat is er fijner dan een partijtje
tennis in de zon of jeu de boules bij
buurthuis De Pracht op een mooie
baan, ontstaan dankzij het Oranje
april 2017
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 20 april

lezing over het van Gogh-huis

Voor deze lezing hebben wij Peter
van Overbruggen uitgenodigd om u
middels een presentatie een boeiend
inkijkje te geven in de kleurrijke
geschiedenis van dit bijzondere huis
en van een aantal markante bewo
ners. De geschiedenis van al deze
mensen bracht het monumentale
huis en de paradijselijke tuin tot
leven. Oud-Nuenenaar en landelijke
bekend zanger Gerard van Maas
akkers maakte zelfs ooit een studie
van die tuin: hoe die er uitzag in de
tijd van Van Gogh. De pastorie heeft
als ‘Van Goghhuis’ wereldwijde
bekendheid gekregen. De Nuenense
periode van de Van Goghs wordt in
woord en beeld belicht en met nog
nooit gepubliceerde corresponden
tie. Het boek ‘Van Domineeshuis tot
Van Goghhuis’ is geschreven door
Peter van Overbruggen en Jos Thie
lemans. Peter van Overbruggen
werd in 1947 in Nuenen geboren,
naast het van Goghhuis. Hij is onder
meer actief als schrijver en redacteur
van literair-historische artikelen
voor diverse tijdschriften. Jos Thie
lemans is in 1941 in Eindhoven ge
boren. Hij schreef diverse boeken,
o.a. over Nederwetten en Gerwen.
De middag begint om 14.00 uur, de
zaal is open vanaf 13.30 uur. De toe
gangsprijs is met ingang van janu
ari verhoogd naar € 3,00.
april 2017

De locatie van het AD gebouw is in
de Kon.Julianalaan 12 te Waalre.
Komende van Valkenswaard over de
Eindhovenseweg bij het eerste ver
keerslicht In Aalst linksaf, na onge
veer 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
Trefpunt middag.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor  040 2216428
Ton Sanders  040 2017755
Hans de Pooter  040 2218298 of
 hansdpt@kpnmail.nl

Do. 7 september is de volgende
lezing gepland. Reserveer nu reeds
deze datum in uw agenda, meer
informatie volgt in de Nieuwsbrief
later dit jaar.
2
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Deelname Wandelweek Valkenswaard
zaterdag 15 t/m 23 april
Valkenswaard is door de wandel
krant “Te voet” in 2016 genomi
neerd als mooiste wandelgemeente
van Nederland. Naar aanleiding
hiervan wordt door het VVV en an
dere organisaties in Valkenswaard
een wandelweek georganiseerd in de
week van 15 tot 23 april met als
motto: Zet Valkenswaard als
Wandelgemeente op de kaart in
Nederland.
Voor deze activiteit hebben tot nu
toe reeds ca. 30-doelgroepen deelna
me toegezegd. Meer informatie over
deze wandelweek kunt U vinden op
de website: www.wandelweek.com
Ook aan de coaches van de wandel
groep van PVGE is gevraagd voor
de doelgroep Senioren iets te organi
seren. Onze plannen zijn om als
groep “Senioren Wandeling” op
woensdag morgen 19 april met drie
groepen na elkaar (om 9, 10 of 11
uur) te vertrekken vanaf Harba
Lorifa in Valkenswaard. We maken

dan een wan
deling via de
wandelknoop
punten van c.a. 7 km. door het bos
en vennengebied tussen deze start
plek en Waalre. De kosten voor de
ze wandeling bedragen € 1,50, dit is
inclusief koffie/thee en iets lekkers
bij terugkomst bij Harba Lorifa.
Hebt U interesse om deel te nemen,
dan kunt U zich aanmelden via een
inschrijfformulier op bovenvermel
de website. Een rechtstreekse link
naar dit inschrijfformulier is:
wandelweekvalkenswaard.nl/senior
en-wandeling Hierop kunt U ook
een voorkeur opgeven voor een
vertrektijd om 9, 10 of 11 uur. Per
groep geldt een beperkt aantal
deelnemers. We zien U graag terug
op deze wandeling. Het is een open
inschrijving, dus ook wandelaarsniet-leden van PVGE kunnen zich
hiervoor inschrijven.
Wim Rosink en Ger van den Broek

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 21 april, 19 mei en 16 juni bent u weer van harte
welkom op het maandelijkse PVGE koffie/borreluurtje in
’’Het Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in
Valkenswaard. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor
eigen rekening. De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen naar Diny van de Kemenade
Diny:  040 2130588 of 06 46726075
april 2017
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Korte e-mailadressen minder kreupel?
Om het foutloos intypen van e-mailadressen te vergemakkelijken heeft de
afdeling een verkorte serie e-mailadressen aangemaakt. Het komt er op neer
dat alle lange e-mailadressen ...@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
voortaan ook werken met het verkorte adres ...@pvge-awv.nl
Voorbeeld: een e-mail naar ledenadministratie@pvge-awv.nl komt bij
dezelfde mensen terecht als ledenadministratie@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Dit geldt voor de volgende e-mailadressen:
lange versie e-mail

korte versie e-mail

afdelingsreizen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

afdelingsreizen@pvge-awv.nl

info@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

info@pvge-awv.nl

inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl

evenementen@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

evenementen@pvge-awv.nl

k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

k-en-c@pvge-awv.nl

ledenadministratie@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

ledenadministratie@pvge-awv.nl

penningmeester@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

penningmeester@pvge-awv.nl

secretariaat@pvge-aalstwaalrevalkenswaard.nl

secretariaat@pvge-awv.nl

voorzitter@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

voorzitter@pvge-awv.nl

webmaster@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl webmaster@pvge-awv.nl

Dus gebruik voortaan de korte e-mailadressen!
N.B.: Het werkt alleen voor e-mail. Het werkt niet voor de website. Het
website adres blijft www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
april 2017
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Bezoek K&C aan musical The Lion King
Verslag
Het was dan zover: Op 26 februari
gingen we op weg naar Schevenin
gen voor de musical The Lion King.
De bus was op tijd in Valkenswaard,
net als iedereen die zou meegaan.
Nadat in Waalre nog een groep men
sen was ingestapt reden wij om
kwart voor negen aan, richting
Scheveningen. Bij het instappen kre
gen we allemaal een lunchpakket;
onderweg was er een stop voor een
kop koffie en thee bij het goed ge
vulde lunchpakket. We waren ruim
op tijd in Scheveningen en hadden
(over het algemeen) zeer goede
plaatsen.
Het was geweldig: de muziek, de

april 2017

dans en de kleurenpracht. Ik leefde
helemaal met de musical mee. Na
afloop konden wij voor de deur
weer in de bus stappen. Om 17.00
uur waren we terug in Waalre en om
17.15 uur in Valkenswaard.
Bedankt. Het was een heel goed
verzorgde en supermooie dag.
Mia Teunissen
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☆ KRONIEK ☆
Woensdag 22 februari - Valkenswaard
(Dommelen)
In de Belleman komen de leden van de
PVGE bij elkaar voor de jaarlijkse Alge
mene Ledenvergadering. Om kosten te
besparen zijn er een beperkt aantal verga
derstukken beschikbaar tijdens de verga
dering. Deze zijn ook te lezen via onze
website en een aantal afdrukken zijn be
schikbaar voor leden zonder internet. Na
aanmelding bij onze gastvrouwen achter
de registratiebalie ontvangen de leden
consumptiemunten voor een hapje en een
drankje later in de middag.Tijdens de
(gratis) koffie of thee maakt men een
praatje met elkaar en met de aanwezige
bestuursleden. Om 13.30 uur opent voor
zitter Jos Ossevoort de vergadering met
een welkomstwoord aan iedereen en in
het bijzonder aan mevrouw Nicoline Ku
perus, penningmeester van het hoofdbe
stuur. Tevens introduceert hij Ton Kivits,
die voorgedragen wordt als nieuw be
stuurslid en toekomstig penningmeester.
Nadat de agenda ongewijzigd wordt
vastgesteld volgen een aantal mededelin
gen, door de voorzitter met veel humor
vertolkt. In verband met de continuïteit
Het huidige bestuur wordt gevormd door:
Jos Ossevoort:
Jacques Hersbach:
Eric Ideler:
Luit Hoving:
Jos Nieuwenhuis:
Riet Boonstra:
Truus van de Vorstenbosch:
Ton Kivits:

van bestuur en vereniging wijst de voor
zitter op de behoefte aan een nieuw
bestuurslid, bij voorkeur komend uit Val
kenswaard. In het jaarverslag is te lezen
wat zich gedurende 2016 binnen de vere
niging heeft voorgedaan. Hoogtepunten
waren als vanouds de zomer- en najaars
bijeenkomst waarvoor ook dit jaar weer
zeer veel belangstelling was. Vervolgens
worden het verslag van de ALV van 24
februari 2016 en de diverse jaarverslagen,
secretarieel en financieel, vastgesteld. De
vergadering gaat unaniem akkoord met
het bestuursvoorstel om Brigitte Steppé te
benoemen tot lid van verdienste vanwege
haar jarenlange inzet in en buiten het
bestuur. Onder luid applaus reikt de voor
zitter de oorkonde plus speld en bloemen
uit aan Brigitte. Patty Huijbers wordt be
dankt met bloemen en applaus voor het
coördineren van het ziekenbezoek, een
taak die zij 15 jaar met veel plezier heeft
gedaan. Om 15.00 uur sluit de voorzitter
het officiële gedeelte van deze ALV en
laten we ons meevoeren met herinnerin
gen uit onze jeugd met Dixielandmuziek
uitstekend uitgevoerd door de Senior
Jazzmen.
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid, notulist
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid en beoogd penningmeester

Foto’s kunt u bekijken via: www.ideler. nl/pvge-awv

Riet Boonstra
april 2017
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Naar Landgoed de Langakkers in Leende
Middaguitstapje
Op dinsdagmiddag 23 mei
gaan we met een groep van
maximaal 15 personen naar
Landgoed de Langakkers in
Leende. We worden door de
eigenaar Roel Winters
rondgeleid. De rondleiding
begint om 13.30 uur en duurt
anderhalf tot twee uur.
De Langakkers is sinds 2003
een landgoed volgens de
Natuurschoonwet. Voorheen was het
een agrarisch bedrijf, dat in het
bezit was van de familie Winters. In
de jaren '90 heeft Roel Winters
besloten zijn agrarische
werkzaamheden stop te zetten en
zijn landbouwgrond gedeeltelijk om
te vormen tot natuur.
Het doel is op de Langakkers een
kleinschalig, agrarisch cultuurland
schap te creeren. Verschillende vor
men van grondgebruik worden ge
hanteerd, waaronder extensieve be
grazing, bloemrijk grasland, krui
denrijke akkers en ruigtes. Sinds
1996 heeft hij ook verschillende cul
tuurelementen aan het landschap
toegevoegd om het ecologisch land
Paraplu kw ijt?
Wie op zondag 26 februari mee is ge
weest naar de musical The Lion King
en zijn/haar opvouwbare paraplu met
gekleurde bolletjes in de bus heeft
laten liggen, kan contact opnemen
april 2017
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 040 2010980

schap te verrijken.
Na de rondleiding gaan we voor een
kop koffie en gebak naar de brasse
rie van het GoldenTulip hotel
Jagershorst. Dit ligt tegenover De
Langakkers.
De kosten verbonden aan dit
uitstapje bedragen € 12,75 p.p.
Het adres is: Valkenswaardseweg
29f, 5595 XB Leende (Rijden naar
manege De Molenberg, vlak voor de
manege de weg naar rechts aanhou
den en afrijden.)
Aanmelden graag vóór 16 mei bij:
mevr. W. Balemans,
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Wilt u het bedrag van € 12,75
overmaken op rek.nr. NL 62 RABO
0155 7060 55 t.n.v. PVGE afd.
Aalst-Waalre en Valkenswaard o.v.v.
“Landgoed”. Uw inschrijving is pas
compleet wanneer dit bedrag door
ons is ontvangen.
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

N a a r de B ie s b o s c h m e t r o n d v a a r t
en bezoek aan het Biesboschmuseum in Werkendam

Dagtocht woensdag 31 mei
De Biesbosch, in het begin van de
15de eeuw een deel van de Groote
Zuidhollandsche Waard, ontstond
als gevolg van de St.-Elisabeths
vloed in 1421, waarbij de Waard
grotendeels onderliep. Een hardnek
kig misverstand wil dat de Bies
bosch door deze stormvloed in één
nacht is ontstaan. Bij deze vloed in
de nacht van 19 op 20 november
braken weliswaar de dijken van de
toenmalige Groote- of Hollandsche
Waard, maar het duurde nog enige
tientallen jaren voor het hele gebied
onder water stond en de Biesbosch
met zijn kreken en riet gevormd
werd. Hierbij had ook het rivierwa
ter een belangrijke invloed. Een
deel van het verdronken land werd
geleidelijk teruggewonnen, een an
der deel ging voorgoed verloren.
Daarentegen vond op talrijke plaat
sen aanslibbing plaats, waardoor
ondiepten en platen ontstonden. De
vruchtbaarste hiervan werden later
ingedijkt. Een deel is echter nog ge
heel in natuurlijke toestand en
vormt een in Nederland uniek zoet
watergetijdengebied.Het Biesbosch
museum in Werkendam opende in
1994 haar deuren voor het publiek
met veel informatie en beeldmateri
aal over het gebied. Na een grote
april 2017

verbouwing is het Biesbosch Muse
umEiland op 18 juli 2016 geopend.
Het eiland is vergraven tot een
ondiepe kreek omringd door een
dijk. De kreek is zo gemodelleerd
dat variaties in de waterstand tot
merkbare verschillen in het park
leiden.
Na vertrek uit Valkenswaard en
Waalre rijden we naar klompenma
kerij den Dekker in Dussen voor de
koffie/thee met gebak, waarbij we
uitleg krijgen over het maken van
klompen. Daarna rijden we door
naar Drimmelen waar we bij Rond
vaartbedrijf Zilvermeeuw aan boord
gaan voor de rondvaart en aan boord
de lunch zullen gebruiken. Dan
volgt het bezoek aan Biesbosch Mu
seumEiland in Werkendam. Hierna
gaan we naar Gameren waar we de
dag afsluiten met een diner.
Omstreeks 21.00 uur verwachten we
weer terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deel
name vertrekken we om 8.15 uur
vanaf de Mariakerk, Warande 8,
Valkenswaard en om 8.30 uur vanaf
het Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 69,50 per persoon.
Hierbij is inbegrepen: de busreis,
koffie/thee met gebak, de boottocht
met lunch, diner en de attentie voor
9
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de chauffeur. De entree voor het
museum is met museumkaart gratis,
anders is de entree € 7,50. Bij aan
melding vermeldt u of u een muse
umkaart heeft i.v.m. aanmelden bij
het museum.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of  afdelingsreizen@pvge-awv.nl

Aanmelden vóór 3 mei. Uw in
schrijving is compleet als u boven
staand bedrag uiterlijk 10 mei hebt
voldaan op rek. nr. NL62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afd. AalstWaalre-Valkenswaard o.v.v.
dagtocht 31 mei. Ook op de website
vindt u info over deze dagtocht.

Sluw e truc ; u be nt ge waa rs c huwd
Heb je dat gehoord?! Het is niet te
geloven dat het, ook hier in ons dorp
gebeurt. In wat voor een wereld
leven we toch? Een goede vriend
van mij gaat naar de winkel op zijn
fiets, een e-bike. Hij wil snel een
boodschap doen en zet zijn fiets bij
de winkel op slot. Het is maar even,
april 2017

dus hij laat de ketting in zijn fietstas
zitten. Als hij, nadat hij zijn bood
schap heeft gedaan, terugkeert om
zijn fiets te pakken, is deze weg.
Wel staat er een mevrouw hem op te
wachten. “Ja”, zei zij, “dat heb ik
vorige week ook meegemaakt. Er
kwamen, net als nu, twee jonge
10
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knullen naar de fiets. Zij nemen de
fiets mee zodanig dat de eerste het
stuur neemt en de tweede heel licht
jes het achterwiel optilt. Ik heb de
jongens nu gevolgd. Ze hebben de
fiets om de hoek op een rustig plekje
neergezet en zijn daarna weggegaan.
Waarschijnlijk komen ze straks, na
een poosje, als de consternatie ach
ter de rug is, de fiets opladen in een

auto.”
Samen lopen mijn vriend en de
vrouw de hoek om en warempel
daar staat zijn fiets. Hij kan hem zo
weer terugpakken. Uiteraard heeft
mijn vriend de vrouw hartelijk
bedankt. U bent dus gewaarschuwd.
Ook al moet U maar even een
boodschap doen, zet uw fiets goed
op slot.

WELKOM NIEUWE LEDEN

Mw. WA Blok
Mw. HJ Borst
Mw. C.P. Beckers-Klinkhamer
Dhr. BCH Fransen
Mw. ME Fransen-Bijl
Dhr. JCS van Haaren
Mw. MHJ van Haaren-Bergmans
Dhr. TBJ Hendriks
Mw. MRHJ Hendriks-Vanhout
Dhr. AJAM Kivits
Mw. M Leijten
Dhr. JHM Leijten
Mw. MCG van Lieshout
Mw. JC van Lunsen
Mw. GACM Meijer
Mw. HJFM Oetelaar
Mw. EPC Roelofs
Mw. CAM Schils
Mw. AE Seyfarth-Duymelink
Mw. MWG Smits-Beerens
Dhr. MTJ Strijbos
Mw. PJM van der Ven
Mw. AN Vlasblom
Dhr. AC Vliegenthart
Mw. ES Vliegenthart
Dhr. JGP de Vries
Mw. AM de Vries-van der Putten
april 2017
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Vrijwilligersbijeenkomst 12 januari
Traditiegetrouw vindt in de maand
januari de vrijwilligersbijeenkomst
plaats. Nadat het bestuur en de leden
van het trefpunt de stoelen, de tafels
en de schalen met hapjes hadden
klaargezet, kwamen langzamerhand
de vrijwilligers binnengedruppeld.
Zij kregen een kop koffie of thee
aangeboden met een stuk taart.
Ondertussen kwamen de gesprekken
al op gang. De voorzitter opende na
een poosje de middag met een
bedankje voor het vele werk dat al
deze vrijwilligers het afgelopen jaar
hebben verzet. Hij gaf ook nog aan
dat de vrijwilligers de ambassadeurs
van onze vereniging zijn en hoopte
dat zij nog vele mensen enthousiast
zouden maken voor onze vereniging.

Daarna werd een quiz gehouden, die
Hans de Pooter gemaakt had. Dit
keer had hij gekozen voor diverse
thema’s, zoals geografie, rekenkun
de en woordverklaring. De 25 vra
gen werden één voor één gesteld,
door de vrijwilligers beantwoord op
het antwoordformulier en daarna
ingeleverd. Uit de ingeleverde quiz
formulieren kwam één persoon naar
voren, die van de 25 vragen er 24
goed had. De winnaar was Jos
Nieuwenhuizen, die met een fles
wijn als prijs naar huis ging. Na de
quiz werd het een gezellig samen
zijn en gingen de laatste vrijwilli
gers pas weg nadat alles weer was
opgeruimd. Een voortreffelijke
middag.

Met Kunst & Cultuur naar Maastricht
Woensdag 17 mei
Wij beginnen de dag met de beste
vlaai van Maastricht en uitzicht op
het Vrijthof. Bourgondisch genieten
dus. Vervolgens verkennen wij, in
een stoere Amerikaanse schoolbus
en met een gids, oud en nieuw
Maastricht. Wij lunchen op een
unieke locatie, ooit beroemd om het
gastvrije klooster Slavante dat hier
in 1455 werd gesticht en tijdens de
Franse Revolutie grotendeels weer
werd afgebroken. Het huidige pand,
april 2017
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in 1846 gebouwd als buitensociëteit,
werd regelmatig bezocht door leden
van ons koningshuis. Een grote res
tauratie in 2003 was het begin van
wat nu ‘Buitengoed Slavante’ heet.
De Jezuïetenberg, ons laatste doel,
is een van de mooist bewerkte kalk
steengroeven ter wereld. Tussen
1860 en 1960 trokken studenten van
de Jezuïetenorde naar de groeve. Zij
maakten er tekeningen in houtskool
en kleur en hakten beelden in de
mergelwanden: Gevleugelde stieren,
het Alhambra, Christus naast Boed
dha, het hoofd van Ramses en nog
veel meer.
Let op: De weg naar ‘Buitengoed
Slavante’ moet lopend worden afge
legd, een wandeling van een kleine
10 minuten. Voor wie dat een te gro
te opgave is, staat een taxi klaar.
Aan het einde van de weg leidt een
trap naar de ingang van het restau
rant. In de Jezuïtenberg zijn warme
kleding en gemakkelijke schoenen
geen luxe.

12.30 uur Lunch in Buitengoed
Slavante.
14.00 uur Vertrek naar de
Jezuïtenberg.
14.30 uur Rondleiding in de
Jezuïtenberg.
16.00 uur Vertrek naar huis.
17.45 uur Verwachte thuiskomst.
Kosten: € 55,00 (Bus, koffie en
gebak, rondrit, lunch, rondleiding
Jezuïtenberg, drankje in de bus,
attentie chauffeur)
Aanmelden en informatie:
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980
Betalen, maar eerst aanmelden, op
rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788 t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van
“Maastricht”.
Bereikbaarheid: Soms is het han
dig als deelnemers voor elkaar
bereikbaar zijn. Wij zijn op deze reis
bereikbaar op de nummers
06 53208730 en 06 27437981
Wilt u, als u dat nog niet heeft
gedaan, ook uw mobiele telefoon
nummer aan ons doorgeven?

Programma
08.30 uur Vertrek bij de Mariakerk,
Valkenswaard.
08.45 uur Vertrek bij het
Stationskoffiehuis,
Waalre.
10.15 uur Verwachte aankomst in
Maastricht.
10.30 uur Koffie in Grand Café
Maastricht.
11.15 uur City Tour door
Maastricht.
april 2017
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Buitenbeelden in Aalst
Middaguitstapje
Op woensdagmiddag 19 april om
14.00 uur vertrekken we vanaf
winkelcentrum Den Hof (verzame
len bij de fontein) voor een wande
ling door Aalst langs de kunstwer
ken in de openbare ruimte. Via de
gemeente heb ik brochures ontvan
gen met informatie over de kunst
werken. Het is beslist de moeite
waard om deze beelden eens te
bekijken. Omdat het een redelijk
lange route is raad ik u aan om ste
vige wandelschoenen aan te trekken.
De tocht duurt ongeveer 2 uur. Hal
verwege de route lassen we een kor
te pauze in. Na afloop kunnen we
samen uitrusten in restaurant De
Meiboom onder het genot van een
kop koffie en gebak.
De kosten verbonden aan dit
uitstapje bedragen € 5,50 p.p.
Aanmelden graag vóór 12 april bij:
mevr. W. Balemans,
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Wilt u het bedrag van € 5,50 over
maken op rek.nr. NL 62 RABO
0155 7060 55 t.n.v. PVGE afd.
Aalst-Waalre en Valkenswaard o.v.v.
“Buitenbeelden”. Uw inschrijving is
pas compleet wanneer dit bedrag
door ons is ontvangen.
april 2017
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Bezoek aan Radio Kootwijk en Culemborg
Dinsdag 22 augustus

Dagtocht

Radio Kootwijk is een voormalig
zenderpark op de Veluwe dat in de
eerste helft van de 20ste eeuw een
belangrijke communicatieverbin
ding vormde tussen Nederland en
zijn toenmalige koloniën, met name
Nederlands-Indië. In 1917 stond er
al een zend-/ontvangstation voor
draadloze telegrafie op de langegolf
op de hoogvlakte Malabar nabij
Bandoeng op het eiland Java, voor
contact met het moederland. Er
moest een tegenhanger in Neder
land worden gebouwd en de keuze
viel op de Veluwe. In 1918 werd met
de bouw begonnen. Het radiostation
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werd ondergebracht in een gebouw
van gewapend beton, ontworpen
door de Amsterdamse architect
Julius Luthmann (1890-1973). De
architect heeft zich voor het ontwerp
van het hoofdgebouw, Gebouw A,
laten inspireren door het zendsta
tion van Telefunken in het Duitse
Nauen en dankzij zijn belangstelling
voor de Egyptische mythologie ook
door een sfinx. Het zenderpark
bestond uit verschillende gebouwen.
Ook werden er voor werknemers
woningen gebouwd, die samen het
gelijknamige dorp gingen vormen.
We krijgen een rondleiding die
begint met een korte wan
deling door de omliggende
natuur en een bezoek aan
de monumentale waterto
ren en pomphuisjes. Tij
dens koffie/thee kijken we
naar een korte film over de
rijke geschiedenis van
Radio Kootwijk. De gids
neemt ons mee door het
gebouw en vertelt over de
architectuur, de historie,
techniek en het leven in het
dorp Radio Kootwijk. De
rondleiding duurt ongeveer
2,5 uur. Er is een lift aan
wezig, en het gebouw is
“rollator vriendelijk”.
Na dit bezoek gaan we
16
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naar Hoenderloo voor de lunch.
Hierna gaan we naar Culemborg,
waar u op eigen gelegenheid het
centrum kunt bezoeken. Gaat u voor
een wandeling door het historisch
centrum, of bezoekt u het Elisabeth
Weeshuismuseum? Wilt u gaan
winkelen of uitrusten op een
terrasje? Er zijn vele mogelijkheden.
We sluiten de dag af met een diner
en verwachten omstreeks 21.00 uur
weer terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deel
name vertrekken we op 22 augustus
om 7.45 uur vanaf de Mariakerk,
Warande 8 in Valkenswaard en om
8.00 uur vanaf het Stationskoffie
huis in Waalre.

Reissom: € 72,50 per persoon.
Hierbij is inbegrepen: de busreis,
rondleiding met koffie/thee en uitleg
door de gids in Radio Kootwijk, de
lunch, het diner en de attentie voor
de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of  afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 25 juli. Uw in
schrijving is compleet als u boven
staand bedrag uiterlijk 1 augustus
hebt voldaan op rek. nr. NL62
RABO 0155706055 t.n.v. PVGE
afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard
o.v.v. dagtocht 22 augustus.
Ook op de website vindt u info over
deze dagtocht.

Wi e g a a t e r m e e o p r e i s ?
Op 19 januari hadden Truus vd
Vorstenbosch, Will Balemans en
Maria Van Hauwe een middag
georganiseerd voor leden van de
PVGE met als doel: een vooruitblik
op de uitstapjes en reizen. Na een
kop koffie of thee begonnen de da
mes met de uitleg over de uitstapjes,
zowel de middaguitstapjes als de
dagtochten. Ze schetsten een gevari
eerd aanbod. Vervolgens kregen de
leden een film te zien gemaakt, door
PVGE-lid Jo Haagen, van een reis die
afgelopen jaar gemaakt was met de
leden van onze PVGE samen met de
EMA. De film ging over Die Buck
ligen Welt, waarin Jo ons meenam
april 2017

naar Kirchschlag in Oostenrijk. De
film gaf een sfeervol beeld van een
mooie reis. Na de pauze kwam de
directeur van de EMA met uitleg
over twee reizen, die via de PVGE
kunnen worden geboekt voor dit
jaar. De ene reis gaat naar Slovenië
en de andere reis naar Saarlouis in
Duitsland. Na de uitleg konden de
mensen nog vragen stellen, maar de
directeur van de EMA was zo duide
lijk dat dit niet nodig was. Het was
een gezellig samenzijn en hopelijk
hebben de mooie beelden en de goe
de uitleg de aanwezigen enthousiast
gemaakt om mee te gaan met de
uitstapjes en/of de reizen.
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VOORAANKONDIGING
Jaarlijkse Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 26 juli
in Grand Café De Zwaan, Mgr.Kuijpersplein 16-18,
Borkel en Schaft
In grote lijnen ligt de Zomerbijeenkomst al vast.
Daarom adviseren wij u om de datum nu al in uw agenda
te reserveren. We ontvangen u met koffie in de Zwaan.
Vervolgens kunt u
in de verschillende
paviljoens van de
Zwaan onder het
genot van een
glaasje van een
gezellig samenzijn
genieten, waarbij u
verrast kunt
worden door de
goocheltrucs van
Magic Steve. Daarnaast is er een wijnproeverij met
fruitige en vrolijke wijnen.
Later op de middag zijn er diverse uitgebreide
eetmogelijkheden in de verschillende paviljoens zoals
een barbecue of een uitgebreid buffet.
Motto van deze dag: plezier en voldoening voor ieder lid.
april 2017
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Rabobank Clubkas Campagne
Versterk de PVGE-kas door deelname
(alleen voor leden van Rabobank De Kempen)
Rabobank De Kempen organiseert ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas
Campagne waarmee het verenigingen en stichtingen in De Kempen met in totaal €
210.000,-- ondersteunt. Het totaal bedrag wordt verdeeld over alle deelnemende
verenigingen en stichtingen naar rato van het aantal op de vereniging uitgebrachte
stemmen. Ook de PVGE afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard doet mee.
Nu de PVGE van de gemeenten Waalre en Valkenswaard geen subsidie meer
ontvangt is het van groot belang dat we onze kas op deze manier versterken en
dat zoveel mogelijk stemmen door leden van de Rabobank op de PVGE worden
uitgebracht!
In 2015 leverde de Clubkas Campagne de PVGE € 508 op en 2016 € 454. Laat het
in 2017 meer zijn!
Hoe werkt het?
De stemming vindt plaats van donderdag 6 april t/m zondag 30 april. Vooraf
krijgen alle leden van de Rabobank per post of email een persoonlijke uitnodiging
met code om hun stem uit te brengen. Ieder lid krijgt 5 stemmen die uitsluitend
op een beveiligde manier via internet uitgebracht mogen worden. Ieder lid mag
maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging (dus PVGE) uitbrengen. Alle 5
stemmen moeten worden gebruikt, anders tellen de uitgebrachte stemmen niet
mee. Er moet dus op minimaal 3 verenigingen worden gestemd.
De Rabobank heeft besloten dat iedere vereniging in maar één van de 25 dorps
kernen uit De Kempen geregistreerd kan staan. Om te stemmen moet u de vere
nigingsnaam zoeken in de juiste dorpskern. Voor alle leden van onze vereniging, of
ze nu woonachtig zijn in Aalst, Borkel en Schaft, Dommelen, Valkenswaard, Waalre
of elders in De Kempen geldt voor deze stemming:
naam: PVGE

gevestigd in de dorpskern: AALST

Volg de instructies in de Rabobank brief en stem op de PVGE te Aalst!
Voor het geval u niet per internet wilt of kunt stemmen kunt u uw brief met
stemcode overdragen aan een familielid of bekende, bijvoorbeeld een hieronder
vermeld lid van de PVGE. U kunt daarbij desgewenst een instructie geven hoe de
overige drie stemmen gebruikt moeten worden.
april 2017

21

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Om een nog grotere bijdrage aan onze kas te krijgen kunt u ook familieleden en
vrienden vragen op de PVGE te Aalst te stemmen.
Voor het overdragen van stemcodes en verdere inlichtingen kunt u in de periode
van 6 april t/m 30 april 2017 (ook bij de Trefpunt bijeenkomst op 20 april 2017)
terecht bij:
Aalst: Hans de Pooter, Clematislaan 56, 5582 AJ Waalre,  040 2218298
Aalst: Paul Compen, Anna Paulownalaan 24, 5583 BE Waalre,  040 2216087
Waalre: Truus vd Vorstenbosch, Het Fort 39, 5581 Waalre, 040 2215140
Valkenswaard: Bep Broekhuijse, Bakkerstraat 48A Valkenswaard,  040 2010980

www.mijnbankenik.nl/dekempen/promotiemateriaal
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ma 10 apr
di 11 apr
do 13 apr
wo 19 apr
do 20 apr
vr 21 apr
ma 8 mei
do 11 mei
wo 17 mei
vr 19 mei
di 23 mei
wo 31 mei
do 8 jun
di 13 jun
vr 16 jun
zo 18 jun
ma 10 jul
di 11 jul
do 13 jul
wo 26 jul
do 27 jul
di 8 aug
do 10 aug
di 22 aug
do 24 aug
di 5 sep
ma 11 sep
do 14 sep
wo 20 sep
di 10 okt
do 12 okt
wo 25 okt
okt/nov
ma 13 nov
di 12 dec

Bestuur
Wandelen
Fietsen
Middaguitst.
Trefpunt
Algemeen
Wandelen
Fietsen
K&C
Algemeen
Middaguitst.
Reizen
Fietsen
Wandelen
Algemeen
Reizen
Wandelen
K&C *)
Fietsen
Evenement.
Fietsen
Wandelen
Fietsen
Reizen
Fietsen
Reizen
Wandelen
Fietsen
K&C
Wandelen
Fietsen
Reizen
K&C *)
Wandelen
Wandelen

Activiteitenkalender
Bestuursvergadering om 09.30 uur in 't Hazzo
Brugse heide, Valkenswaard, vertrek vanaf IVN , 09.00 uur
1e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur
Bezoek aan "BuitenBeelden" in Aalst , vertrek 14.00 uur
Lezing "het van Gogh-huis", AD-geb, 14.00 uur
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark" vanaf 14.30
Maashorst, Zeeland-Uden, Dagtocht, vertrek SKH, 09.00 uur
2e tocht , vertrek de Graver, 11.00 uur
Maastricht: Citytour en bezoek Jezuïtenberg
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark" vanaf 14.30
Excursie naar landgoed "De Langakkers" in Leende, 13.30 uur
Dagtocht naar Biesbosch met rondvaart en bezoek Biesboschmuseum
3e tocht, vertrek vanaf SKH, 11.00 uur
Klein Huisven e.o. Aalst, vertrek SKH, 09.00 uur
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark" vanaf 14.30
10-daagse busreis naar Portorož aan de Sloveense Rivièra
Heide bij Soerendonk, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur
Zwolle: Bezoek aan Museum De Fundatie en/of stadswandeling.
4e tocht, vertrek de Graver ,11.00 uur
Zomerbijeenkomst
5e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur
Landgoed Nemelaer Haaren, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur
6e tocht, vertrek de Graver, 11.00 uur
Dagtocht met bezoek aan Radio Kootwijk en Culemborg
7e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur
5-daagse busreis naar Duitsland/Luxemburg-Saarlouis
Landgoed Geijsteren, Venray, Dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00
8e tocht, vertrek de Graver, 11.00 uur
Bezoek O.L.V. Waver(B), St Ursula-Instituut en Lier(B): Stadswandeling
Drunense duinen, Loon op Zand, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
9e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur, afsluiting
Dagtocht naar Den Haag, rondrit en bezoek Panorama Mesdag
Bezoek aan Wijk bij Duurstede en/of Buren
Gorpse Leij, Goirle, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
Wandelpark en visvijvijvers, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

*) 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: door omstandigheden tijdelijk geen afspraken

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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