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we wat ouder zijn, meer aan de
zijlijn te staan? Ik was laatst in het
Parktheater in Eindhoven. Daar was
een schoolorkest aan het spelen en
daarbij ook nog allerlei optredens
van de schooljeugd. Ook mijn oud
ste kleindochter speelde mee in het
schoolorkest. Dat was genieten. En
in de pauze zag ik de volgende tekst
hangen in de foyer:
Een fijn gesprek op een avond
met vreemden
kan de hele avond omgooien en
aangenaam maken.
Gelukt
Laten ook wij pogen om contacten
te maken met mensen in onze omge
ving, die we direct niet kennen. Het
kan leiden tot verrassingen en dan
kunnen we zeggen: het is gelukt.
Ik wens U een heel fijne zomer en
hoop dat het geluk U mag toelachen.
Jos Ossevoort

Geluk
Geluk zit in een klein
hoekje. Geluk hebben is
als je de een grote prijs
wint. Je mag van geluk spreken dat
je zo oud mag zijn. We willen alle
maal graag hebben dat we van geluk
kunnen spreken. Het lijkt wel of
onze maatschappij eist dat het geluk
aan de kant staat van de ouderen.
We hebben toch maar geboft dat we
de tijd mee hebben. We hebben het
allemaal zo goed. Wat een geluk.
Gelukkig
Maar worden we daar allemaal ge
lukkig van? Psychologen hebben
aangetoond dat gelukkig worden te
maken heeft met intrinsieke doelen,
zoals persoonlijke groei en goede
relaties. Daarbij onderscheiden we
een drietal basisbehoeften:
1. Verbinding met anderen.
2. Autonomie, d.w.z.: Je eigen
keuzes maken.
3. Besef van competentie, d.w.z.:
Het weten dat je iets kunt.
Deze drie basisbehoeften werden
door ons in het verleden goed benut.
We hadden verbinding met anderen,
al was het maar door ons werk en
onze omgeving. En…. autonomie?
We hebben heel wat keuzes in ons
leven moeten maken. En over com
petenties hoeven we ons niet meer
druk te maken. Maar …. Hoe is het
met de verbinding met anderen in
deze levensfase? Investeren we daar
genoeg in? Of komen we, doordat
juni 2017
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fototentoonstelling van
Steve McCurry

Middaguitstapje
woensdag 2 augustus 14.00 uur
met eigen vervoer

en hun religieuze beleving. Ze vertellen
een echt verhaal, hun eigen verhaal.
Deze tentoonstelling mag je niet
missen. Na de tentoonstelling gaan we
koffie drinken om de hoek van het
museum bij “Ons Loes”.

Welkom in museum Helmond aan
het F.J. van Thielpark 7, 5707 BX
in Helmond.
Waarom deze tentoonstelling?
Het is een overzichtstentoonstelling van
140 foto’s gemaakt door Steve
McCurry in Azie. McCurry is de
fotograaf van het portret van het
Afghaanse meisje dat de cover van het
tijdschrift “National Geographic” heeft
gehaald. I.v.m. copyright mag ik de foto
niet plaatsen, maar U kent de foto
zeker. Een portret van een 12-jarig
meisje in een vluchtelingenkamp in
Pakistan. Ze draagt een rode hoofddoek
en heeft felgroene ogen die boekdelen
spreken.
Tijdens zijn reizen vangt McCurry
steeds opnieuw de lokale kleuren en
lichtval. De kristalheldere foto’s tonen
een fascinatie voor het leven van
gewone mensen in hun dagelijks leven
juni 2017

Kosten
€ 5,50 met museumkaart
€ 15,50 zonder museumkaart
Aanmelden uiterlijk 26 juli bij:
mevr. W. Balemans
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Wilt u het voor u juiste bedrag na
aanmelding overmaken op rek.nr.
NL 62 RABO 0155 7060 55 t.n.v.
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkens
waard o.v.v. “museum Helmond”.
Uw inschrijving is pas compleet
zodra dit bedrag door ons is
ontvangen.
2
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Middaguitstapje

Valkenswaardse Golfclub

donderdag 20 juli 13.00 uur
met eigen vervoer
De Valkenswaardse Golfclub heeft
ons uitgenodigd om een golfclinic te
komen volgen op sportpark Den
Dries, Pastoor Heerkensdreef 16c in
Valkenswaard.
Het programma ziet er als volgt uit:
● 13.00 - 13.30 uur ontvangst in
clubhuis van de VGC, met
koffie en gebak
● korte uiteenzetting over golf en
het te volgen programma
tijdens de clinic
● verdeling van de groepen
en uitdeling van de
nodige materialen
(golfsets)
● naar de driving range
● diverse activiteiten onder
begeleiding van de pro
en assistenten
● 15.30u - 16.00u retour
clubhuis
● evaluatie met een drankje
en een versnapering
● afscheid
Kosten per persoon voor
deze clinic bedragen € 9,50.
Hebt u altijd al eens een
balletje willen slaan en is er
nog nooit iets van gekomen
dan is dit de gelegenheid bij
uitstek om het eens te
proberen.
juni 2017

Aanmelden uiterlijk
12 juli bij:
mevr. W. Balemans
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Wilt u het bedrag van € 9,50 na
aanmelding overmaken op rek.nr.
NL 62 RABO 0155 7060 55 t.n.v.
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkens
waard o.v.v. “golfclinic”. Uw
inschrijving is pas compleet zodra
dit bedrag door ons is ontvangen.
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Met Kunst & Cultuur naar Maastricht
Verslag van 17 mei
Grand Café Maastricht
Met een volle en gloednieuwe bus
reden we naar Maastricht. Het was met
30° de warmste dag van mei. Op de
geplande tijd kwamen we in Maastricht
aan waar ons een voortreffelijk kopje
koffie wachtte met een royale keuze aan
Limburgse vlaai. Dit in het Grand Café,
de overdekte binnenplaats van ‘Muse
um aan het Vrijthof’ gelegen tussen
twee gebouwen. Het ene gebouw voor
malig buitenverblijf van Karel V en het
andere gebouw het historisch
monument ‘het Spaans Gouvernement’.
“Chicago” en “Florida”
Hierna volgde in 2 originele Ameri
kaanse (gele) schoolbussen, de “Chica
go” en de “Florida”, een rondrit door
Maastricht. Informatie kregen we via de
juni 2017

geluidinstallatie. De voormalig
Koninklijke Sphinx een
aardewerkfabriek die door Petrus
Regout in 1834 werd opgericht. Bekend
van het Regout aardewerk, Mosa
serviezen, toiletpotten, enz. We
kwamen langs het Bonnefanten
Museum, het Limburgse Provinciehuis
(Gouvernement). En natuurlijk een
prachtgezicht op de beide kanten van de
Maas, Maastricht en de wijk Wijck, en
de verschillende bruggen waaronder de
oudste brug ter wereld.
Slavante
Tijd voor een lunch. Maar die moesten
we eerst ‘verdienen’. Een klim (wie
wilde kon met de taxi) naar het hoog
gelegen ‘Buitengoed Slavante’ ingericht
als „Grand Café”. Daar wachtte ons een
4

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

goed verzorgde lunch. De inrichting en
entourage deden denken aan „vervlogen
tijden“. Op deze plaats stond vroeger
een klooster van de Paters Francis
canen. In de Franciscaner bierbrouwerij
brouwden de paters hun eigen bier en
dit bier genoot grote bekendheid in de
wijde omgeving. In 1838 huurde de
‘Groote Sociëteit van Maastricht’ het
landgoed. Nu is het ‘Grand Café’ met
een aangebouwde grote serre die
voldoende ruimte biedt voor
gezelschappen. Op de grote terrassen
was het na de lunch heerlijk toeven met
een drankje en uitkijk op de helling van
de Sint Pietersberg.
De Jezuïetenberg
De bus bracht ons naar de ingang van
de Jezuïetenberg waar gidsen ons
stonden op te wachten voor een
rondleiding in de onderaardse gangen.
Een kalksteengroeve waar zich in het
gangenstelsel een onderaards museum

bevindt, te danken aan de Paters
Jezuïeten uit Maastricht. Tussen 1860
en 1960 gingen studenten van de
Jezuïetenorde op hun vrije dag de
groeve in om er ontspanning te zoeken
na de studie. Zij maakten een
plattegrond van het gangenstelsel en
talloze tekeningen in houtskool en
kleur. Uit tijdschriften, vooral de
Katholieke Illustratie, kopieerden ze be
roemde schilderijen van Rembrandt,
Toorop, Raphael, enz. Uit het kalksteen
sneden zij beelden en reliëfs o.a.
gevleugelde stieren, het Alhambra,
Christus, Pieta, Boeddha. Te veel om op
te noemen Ook een complete kapel. In
de groeve is er een constante
temperatuur van 10° Celsius en een
luchtvochtigheid van 98%.
NAVO-hoofdkwartier
De gids vermeldde dat in de tijd van de
Koude Oorlog het zeer geheime
voormalige NAVO-hoofdkwartier zich
hier bevond, door dikke muren
gescheiden van dit deel van de
WELKOM NIEUWE LEDEN
Jezuïetenberg. Men noemde dit
Mw. M.M. Albers-Custers
Waalre
De Bunker. Dit deel hebben we
Dhr. J. Bergmans
Valkenswaard
niet bezocht.
Mw. A. Bergmans-Teunissen
Valkenswaard
Terugreis
Mw. W.A. Blok
Valkenswaard
Na de rondleiding terug naar
Mw. A.W.M. Froklage-Fuchs
Waalre
huis, achteruit met de bus langs
Dhr. J.H.M. Leijten
Waalre
zeer smal weggetje naar
Dhr. P. Leijten
Waalre
beneden. Wat een
Mw. M. Leijten
Waalre
manoeuvreerkunst! Op tijd
Mw. M.C.G. van Lieshout
Waalre
kwamen we keurig weer thuis
Mw. G.A.C.M. Meijer
Waalre
aan. Alle complimenten voor de
Mw. P.M.M. Verberne-Huijbers Valkenswaard
organisatie. Een mooi
Mw. V.A. de Vlaam
Waalre
gevarieerd programma met
Dhr. J.G.P. de Vries
Valkenswaard
voldoende aandacht voor de
Mw. A.M. de Vries-van der Putte Valkenswaard
geplande activiteit in een prettig
Mw. B.D. Wibier-Andersen
Waalre
ongehaast tempo. Hulde!
Mw. J.L.C. Willems-Berkers
Waalre
Carina Schils, Valkenswaard

juni 2017
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 7 september

film over Duitse Technische Musea

Op rondreis door Duitsland is er
volop keuze voor een museumbe
zoek. Sommige musea kom je op
weg naar Oostenrijk of Zuid-Duits
land voorbij en dan denk je “de vol
gende keer moeten we daar toch
eens een bezoekje brengen”. En de
volgende keer rijd je er weer voor
bij, maar je bent op weg naar een
andere bestemming, dus ……….
Voor diegenen, die Sinsheim (bij
Frankfurt) al vaak gepasseerd zijn
en de Concorde vanaf de snelweg
zagen staan met zijn ranke neus
omhoog hebben we een overzicht
van wat er nog meer achter die muur
verborgen staat. Het museum heeft
een tegenhanger in Speyer, waar de
Russische Space Shuttle tentoonge
juni 2017

steld staat.
Tenslotte laten we u zien, wat in het
kasteel van Bruchsal aan muziek
automaten is verzameld. Alles bij
elkaar blijft het verbazen wat door
enthousiaste verzamelaars bijeen ge
bracht is op verschillende plaatsen.
De middag begint om 14.00 uur, de
zaal is open vanaf 13.30 uur. De toe
gangsprijs is € 3,00.
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
6
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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. 5 oktober is de
volgende lezing
gepland. Reserveer nu
reeds deze datum in
uw agenda, meer
informatie volgt in de
Nieuwsbrief later dit
jaar.

juni 2017

Tijdens de roadshow van de Rabobank Clubkas
Campagne heeft de PVGE afdeling Aalst-Waalre /
Valkenswaard deze cheque mogen ontvangen.Het
bestuur dankt allen die hieraan hebben bijgedragen.

7
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UITNODIGING
Het bestuur nodigt u uit voor de

Jaarlijkse Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 26 juli
in restaurant De Zwaan,
Mgr.Kuijpersplein 16-18,
Borkel en Schaft
Ook in 2017 organiseren wij
onze jaarlijkse Zomerbijeen

komst weer in Borkel en Schaft.

We ontvangen u vanaf 13.00 uur
met koffie in de Zwaan. Vervol
gens kunt u een plaatsje zoeken
in de tuin waar u kunt genieten
van de zonnige klanken van
“Gipsy Mood”. Schrik dan niet
wanneer u verrast wordt door
de tafelgoochelaar Magic Steve
met zijn trucjes en geheimzin
nige grappen. Verder is er weer de
wijnproeverij met fruitige en vrolijke wijnen
en kunt u daar ook profiteren van een
speciale PVGE-aanbieding om thuis na te
genieten.
Later op de middag kunt u in de verschillende
paviljoens van de Zwaan onder het genot van
een glaasje bij een gezellig samenzijn
genieten van heerlijke eetmogelijkheden in
de verschillende paviljoens zoals een
barbecue of een uitgebreid buffet.
juni 2017
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Het belooft weer een onderhoudende middag te worden met deze keer
als prijsvraag een rebus. Daarmee zijn 3 prijzen te winnen in de vorm
van de bekende “Zwaan”-bonnen. Na de uitreiking van deze drie door
restaurant de Zwaan gesponsorde prijzen sluiten wij de middag rond
19.00 uur af. Missie van de PVGE: plezier en voldoening voor ieder lid.

Programma:
13.00
13.30
14.00
14:30
17.00
17.00
19.00

Ontvangst en registratie in de Zwaan. Na de registratie kunt u
op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
Officiële opening van de bijeenkomst
Aanvang middagprogramma:
Tafelgoochelen door Magic Steve
Muzikaal entertainment door Gipsy Mood
Opening van de wijnproeverij
Bekendmaking van de winnaars van de rebus
Opening van de eetgelegenheden
Sluiting bijeenkomst.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl of
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl of
 040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 juli uw inschrijving
definitief te maken door overmaking van € 23,50 per persoon (uw eigen
bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE
afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard onder vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’.
Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs
toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam geplaatst op de ‘check-in
lijst’ die wordt gebruikt door de gastvrouwen die u opwachten bij aankomst
in de Zwaan.
NB: Alléén betalen is niet voldoende om in te schrijven; de naam en de
toelichting op een bankafschrift worden soms onvolledig of onduidelijk
weergegeven.
juni 2017
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Met Kunst & Cultuur naar Zwolle
Dinsdag 11 juli
Zwolle, bruisende Hanzestad waar
het leven gevierd wordt. Een stad
bevolkt door creatieve studenten en
eigenwijze vrijdenkers zoals Thor
becke; een stad met pakhuizen en
statige gevelpanden, met de culinai
re top van Nederland, spraakmaken
de tentoonstellingen en de mooiste
boekhandel van het land. In 1356
werden Zwolle, Kampen en Deven
ter lid van de Hanze, een vereniging
van meer dan 70 steden met één
doel: door samen handel te drijven
meer geld verdienen. De Hanzeste
den deden vooral zaken aan de kus
ten van de Oostzee. De kade van
Zwolle was eeuwenlang een van de
belangrijkste aanlegplaatsen voor
juni 2017

schepen.
Museum de Fundatie, bij gelegen
heid van de 37ste Internationale
Hanzedagen gastheer voor de groot
ste Nederlandse kunsttentoonstel
ling ‘ZomerExpo’. Het thema ‘water
is ingegeven door de ligging van De
Fundatie in het waterrijke westen
van Overijssel.
Brasserie De Hofvlietvilla ligt op
het vroegere eiland Hofvliet, een
rijk natuurgebied waar ooit timmer
werven en een muntensmelterij ge
vestigd waren en ruimte was voor
het bleken en drogen van de was.
De locatie is nu de hotspot van
Zwolle.
Brasserie KriebelZ, vooral bekend
10

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Kosten
(Bus, koffie en gebak, stadswandeling,
rondleiding in De Fundatie, diner,
attentie chauffeur)
€ 59,00 Met museumkaart
€ 67,00 Zonder museumkaart
Betalen, maar eerst aanmelden
Op rekeningnummer:
NL70 RABO 0118820788
T.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder
vermelding van “Zwolle”
Aanmelden en informatie
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 en 040 2015387
Vermeld of u een museumkaart hebt.
Vergeet die vervolgens niet mee te
nemen.
Bereikbaarheid
Wij zijn gedurende deze reis bereikbaar
op 06 41 32 72 83 en 06 27 43 79 81
Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan,
ook uw mobiele telefoonnummer aan
ons doorgeven?

van ‘De Dekselse Pannetjes’, het
beste busdiner van Nederland. Gas
ten beschrijven een diner bij Krie
belZ als ‘met z’n allen eten aan de
keukentafel van iemand anders’.
Programma
• 8.00 Vertrek bij Mariakerk
Valkenswaard
• 8.15 Vertrek bij ‘t Stationskoffiehuis
Waalre
• 10.45 Koffie en gebak bij Brasserie
De Hofvlietvilla in Zwolle
• 11.30 Stadswandeling met gids
• 13.00 Vrije tijd en lunch op eigen
gelegenheid
• 15.00 Rondleiding met gids in
Museum de Fundatie
• 16.30 Vertrek naar Terwolde
• 17.00 Aperitief en diner bij Brasserie
KriebelZ
• 18.30 Vertrek naar huis
• 20.30 Terug bij vertrekpunt

Vooraankondiging Najaarsbijeenkomst
Het bestuur organiseert de Najaarsbijeenkomst op
woensdag 8 november in het AD gebouw te Waalre
We beginnen de middag met een presentatie van Betsy de Keizer over

‘De charme van het ouder worden’
Langer zelfstandig thuis wonen
Na een gezellige borrel zorgt Chef GJ met zijn mensen voor een
heerlijk buffet
Noteer deze datum vast in uw agenda, meer informatie volgt in de
Nieuwsbrief van september 2017
juni 2017
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Ik heb voor mij de regio
bijlage van het Eindho
vens Dagblad van donder
dag 27 april – Koningsdag.
Op pagina 8 en 9 een
overzicht van alle mensen
die in onze regio een ko
ninklijke onderscheiding
hebben gekregen, of be
ter gezegd, hebben verdiend. Bij al
len was de reden waarom zij onder
scheiden werden hun inzet als vrij
williger voor de meest verschillende
verenigingen en organisaties; paro
chie, harmonie natuur, sport, hobby
en gelukkig ook vaak “de oudere”.
Vooral deze laatste, steeds groeien
de groep heeft een grote behoefte
aan hulp van vrijwilligers en ook
hier is hulp nodig op vele terreinen ;
de zorg met al haar facetten, de vele
clubs voor ouderen, belangenbehar

tiging en – zeker niet te vergetenbestuursleden om alle activiteiten
op poten te zetten en in goede
banen te leiden. Het blijkt dat zowel
Aalst Waalre als Valkenswaard trots
mogen zijn op 13 gedecoreerden.
Bij het bekijken van alle namen en
foto’s vonden wij zeker 5 PVGE le
den. Een welgemeende gelukwens
van het bestuur van onze vereniging
is daarom op zijn plaats. Bij voor
baat onze verontschuldiging moch
ten wij toch iemand over het hoofd
gezien hebben. De gedecoreerde
personen zijn mevr. Mieke de Busvan Soest (vermeldenswaard is dat
zij wordt onderscheiden voor alles
wat zij voor haar kleinkinderen
heeft gedaan), en verder de heren
Joop van Bakel, Leo Eijkelenboom,
Leo van der Geer en Piet van Hoof.

Help onze afdeling: geef u op als Bestuurslid
Fysieke bestuursperikelen…..maar alles sal reg kom!
Een vereniging loopt meestal naar
wens als er een actief en enthousiast
bestuur aanwezig is. Dat is duidelijk
en bij onze PVGE afdeling hebben
wij daar niet over te klagen. Maar
net als iedereen kunnen ook be
stuursleden tijdelijk door ziekte of
andere omstandigheden geveld wor
den en dus een poosje spaarzaam
meedraaien in de bestuursactivitei
juni 2017

ten. Misschien hebt
u daar wel iets van
gemerkt bij de laat
ste bijeenkomsten.
Na de algemene le
denvergadering in
februari werd onze
voorzitter, Jos Ossevoort, vrij onver
wachts in het ziekenhuis opgenomen
in verband met een bacteriële infec
12
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tie gevolgd door een longoperatie.
Dat betekende 17 dagen opname in
het ziekenhuis, een heel zieke Jos
met een bezorgde echtgenote Anne
lies aan zijn bed. Na een goede reva
lidatie thuis en bij het recente be
zoek aan de longarts is Jos genezen
verklaard. Tijdens de laatste be
stuursvergadering op 22 mei heeft
het bestuur weer kunnen profiteren
van een vaardige voorzitter. Vice
voorzitter, Jacques Hersbach, tobt al
een tijdje met zijn gezondheid en
kan tijdelijk minder bijdragen dan
hij zou willen. Maar notulist Jos
Nieuwenhuis heeft met een nieuwe

heup zijn werkzaamheden in het
bestuur inmiddels weer opgepakt.
Dit alles betekende wat meer werk
voor de andere leden van het bestuur
en dan ontdek je ook hoe belangrijk
de vrijwilligers zijn en de activitei
ten van de vereniging laten door
gaan wat er ook gebeurt. Maar…..
onze wens is dat er een lid uit Val
kenswaard in het bestuur komt om
de verhouding Aalst-Waalre-Val
kenswaard weer in evenwicht te
brengen. We kijken dus met belang
stelling uit naar een eventueel nieuw
bestuurslid uit Valkenswaard.
Riet Boonstra

Voor U gelezen:
David Van Reybrouck schreef het waar
gebeurde verhaal, zoals Mohamed El
Bacheri het beleefd heeft en er mee is
omgegaan. Ik begin met een citaat uit
het boekje:
Wie muziek, kunst en poëzie verbiedt,
ontneemt de mens het gehoor, het
gezicht en de ervaring van wat het
mooiste is wat uit ieder van ons kan
ontstaan.
Het is een boekje van nog geen 100
bladzijden en het gaat over de vrouw
van Mohamed die omgekomen is bij de
aanslag in Brussel, een dik jaar geleden.
Mohammed pleit in het boekje voor
verzoening en geeft daarmee een inkijk
hoe moslims op een positieve manier
over een dergelijke aanslag denken.
Het lijkt ons een goed idee om de
rubriek “Voor U gelezen”, voortaan toe
juni 2017

te voegen aan ons blad. Dus… zijn er
mensen uit onze vereniging die een
boek willen bespreken! Laat het ons
weten.
Jos Ossevoort
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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
werd ondergebracht in een gebouw
van gewapend beton, ontworpen
door de Amsterdamse architect
Julius Luthmann (1890-1973). De
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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 wandeling door
de omliggende natuur en een bezoek
aan de monumentale watertoren en
pomphuisjes. Tijdens 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 Koot
wijk. De rondleiding duurt ongeveer
2,5 uur. Er is een lift aanwezig, en
het gebouw is “rollator vriendelijk”.
Na dit bezoek gaan we naar Hoen
derloo voor de lunch. Hierna gaan
we naar Culemborg, waar u op eigen
gelegenheid het centrum kunt be
zoeken. Gaat u voor een wandeling
door het historisch centrum, of be
zoekt u het Elisabeth Weeshuismu
seum? Wilt u gaan winkelen of uit
rusten op een terrasje? Er zijn vele
14
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mogelijkheden. We sluiten de dag af
met een diner en verwachten om
streeks 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.

Ubuntu

wachten dat allerlei groeperingen in de
samenleving naar het gemeentebestuur
toe stappen om een aantal zaken te
regelen. Daarom hebben de ouderen
bonden, aangevuld met niet gebonden
senioren, reeds jaren geleden de Stich
ting SBV (Seniorenbelang Valkens
waard) opgericht. Dit orgaan behartigt
de belangen van alle Valkenswaardse
senioren en adviseert de gemeente (ge
vraagd en ongevraagd) op het gebied
van ouderenbeleid. De PVGE is daarin
vertegenwoordigd door Jacques Hers
bach (vice voorzitter, thans waarne
mend voorzitter van SBV). Ook Waalre
kent een dergelijke constructie. In
Waalre is dat SRW, Seniorenraad Waal
re. Onlangs hebben we besloten in
Waalre ook zitting te nemen in de SRW.
Uw voorzitter heeft deze taak op zich
genomen. Wij willen in deze organen
zoveel mogelijk samenwerken met de
KBO’s, want dan kunnen we beter een
vuist maken naar de gemeenten. Nu
denkt U: Daar merk ik niets van. Dat
zou kunnen kloppen. Misschien omdat

Laatst las ik een artikel van een Afri
kaanse professor Michael Onyebuchi
Eze. Hij had het over Ubuntu. De ver
taling luidt: ik ben, omdat wij zijn. An
ders gezegd: een mens is niet primair
een individu, maar een persoon binnen
een gemeenschap. Wij leven ook samen
in een gemeenschap. De PVGE is zo’n
gemeenschap. Maar ook de dorpen
waarin we wonen en leven. Binnen de
ze gemeenschappen willen wij als
PVGE ons inzetten voor de oudere
mensen opdat de senioren zo prettig en
zo gezond mogelijk kunnen wonen en
leven. Om dat te bereiken moeten we
voor elkaar opkomen, moeten er zaken
geregeld worden. Dat heet belangenbe
hartiging. Voor deze belangenbeharti
ging hebben we de gemeenten Valkens
waard en Waalre nodig. Deze gemeen
ten hebben de mogelijkheden om de
ouderen tegemoet te komen, waardoor
het prettig en gezond wonen en leven is.
Maar de gemeenten zitten er niet te
juni 2017
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U nog geen gebruik hebt hoeven maken
van de mogelijkheden die de gemeen
ten aanbieden, misschien omdat U nog
volop in het leven staat en een goede

gezondheid hebt. Maar… eens bent U
zelf aan de beurt. We kunnen echter nog
wel meer mensen gebruiken die ons bij
onze idealen willen helpen.

Activiteitenkalender
ma 10 jul Wandelen Heide bij Soerendonk, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur
di 11 jul K&C
Zwolle: Bezoek aan Museum De Fundatie en/of stadswandeling.
do 13 jul Fietsen
4e tocht, vertrek de Graver ,11.00 uur
do 20 jul Middaguitst Golfclinic in Valkenswaard, 13.30 uur
vr 21 jul Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30 uur
wo 26 jul Evenement. Zomerbijeenkomst
do 27 jul Fietsen
5e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur
wo 2 aug Middaguitst Fototentoonstelling Steve McCurry te Helmond, 14.00 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
vr 18 aug Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30 uur
di 22 aug Reizen
Dagtocht met bezoek aan Radio Kootwijk en Culemborg
do 24 aug Fietsen
7e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur
di 5 sep Reizen
5-daagse busreis naar Duitsland/Luxemburg-Saarlouis
do 7 sep Trefpunt Film over technische musea
ma 11 sep Wandelen Landgoed Geijsteren, Venray, Dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00
do 14 sep Fietsen
8e tocht, vertrek de Graver, 11.00 uur
vr 15 sep Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30 uur
wo 20 sep K&C
Bezoek O.L.V. Waver(B), St Ursula-Instituut en Lier(B): Stadswandeling
do 5 okt Trefpunt Verhalen van John Peters
di 10 okt Wandelen Drunense duinen, Loon op Zand, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
do 12 okt Fietsen
9e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur, afsluiting
wo 25 okt Reizen
Dagtocht naar Den Haag, rondrit en bezoek Panorama Mesdag
? nov *) K&C
Bezoek aan Wijk bij Duurstede en/of Buren
wo 8 nov Evenement. Najaarsbijeenkomst
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
*) datum wordt in de loop van het jaar vastgesteld

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 21 juli, 18 augustus en 15 september bent u weer
van harte welkom op het maandelijkse PVGE koffie/borrel
uurtje 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
juni 2017
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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
Plaats: PC-inloop in Het Klooster in Waalre (behalve schoolvakanties) op
afspraak.

PC ondersteuning

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: Bep Broekhuijse ( 040 2010980

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

juni 2017
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