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door je het grotere, hogere doel uit
het oog verliest. Wellicht moeten we
onze doelen, onze zingeving in ons
leven niet te hoog stellen.
Bescheiden zingeving
Emily Esfahani Smith zegt in haar
boek “De kracht van betekenis” hoe zin te geven aan je leven daarover het volgende: mensen
denken vaak aan een doel met de
hoofdletter D, nl. een idealistisch
streven, een ultieme zingeving om
de wereld te verbeteren. Maar dat
hoeft helemaal niet. Ook een be
scheiden zingeving is prima! Het is
zeer zinvol om een goede opa of
oma te zijn, om vrijwilligerswerk te
doen, om partner of vrienden te
ondersteunen als dat nodig is. En …
als het lichamelijk niet meer op te
brengen is, dan is een luisterend oor
vaak ook heel zinvol. U ziet: zinge
ving , ook al lijkt die klein, is altijd
goed.
Jos Ossevoort

Zin
Zegt U het ook wel eens?
Daar heb ik geen zin in en
U doet niet wat er ver
langd wordt. Een andere keer hebt U
zin in een boterham met pasta. Een
gedachte kan gevangen worden in
een zin. Het woord zin wordt op
vele wijzen gebruikt.
Zingeving
Geef het leven zin, d.w.z. het leven
dat we hebben moet zinvol zijn, be
tekenis hebben. Liefst geen sleur.
Onze zingeving willen we graag
doelgericht laten zijn. Maar… zien
we alles wel dat moet leiden tot het
uiteindelijke doel. Ik las onlangs een
boodschap in het boek “De Alche
mist” van Paulo Coelho. Het gaat als
volgt. Een man ontmoet de koning
in zijn paleis. De koning heeft op
dat moment echter even geen tijd en
geeft de man de gelegenheid om
ondertussen het paleis te bekijken,
maar hij moet dat wel doen met een
lepel olie in zijn hand. Die olie mag
tijdens zijn wandeling door het pa
leis niet van de lepel druppen. De
man loopt de ronde door het paleis
met de lepel gevuld met olie en de
koning vraagt nadien of de man alle
schilderijen en standbeelden heeft
gezien. De man schudde zijn hoofd.
Neen. Hij heeft aldoor maar op de
lepel met olie gelet. De boodschap is
duidelijk. Er zijn momenten in je le
ven, dat je door allerlei zaken wordt
afgeleid of wordt opgeslorpt, waar
september 2017

PS. De bijgevoegde flyer geeft een
overzicht van alle activiteiten van
onze PVGE afdeling Aalst-WaalreValkenswaard. Daarmee kunt U ook
Uw buren, kennissen, vrienden op
een gemakkelijke wijze kennis laten
maken met onze afdeling.
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Met Kunst & Cultuur naar Arnhem en Oosterbeek
dinsdag 14 november
Voor november stond aanvankelijk
een bezoek aan Buren en Wijk bij
Duurstede gepland. Tot een regen
periode aanbrak en het besef ont
stond dat deze steden buitengewoon
interessant zijn bij mooi weer en een
natuur die in bloei staat. Daarom
wordt dit bezoek verplaatst naar vol
gend voorjaar.
Centraal Station Arnhem
Het nieuwe Centraal Station in Arn
hem, ontworpen door Ben van Ber
kel, werd geopend in november
2015. Architect van Berkel werkte
korte tijd bij Santiago Calatrava en
is ook de ontwerper van de Eras
musbrug in Rotterdam en het Mer
cedes Benz Museum in Stuttgart.
Om het gecompliceerde ontwerp
van het station te kunnen realiseren
riep de aannemer de hulp in van een
scheepsbouwer. Het is een uniek sta
tion, een licht en overzichtelijk ge
bouw dat op slimme wijze gebruik
van de hoogteverschillen in Arnhem.
Als je naar de vormgeving kijkt
weet je niet wat je ziet: overal gol
vende lijnen die aangenaam aandoen
en een detailafwerking die grenst
aan perfectie.
Airborne Museum in Oosterbeek
Het Airborne Museum vertelt het
verhaal over de Slag om Arnhem
van september 1944. Het is gehuis
vest in de imposante Villa Harten
september 2017

stein, waar tijdens de Slag het
hoofdkwartier van de Britse gene
raal Urquhart was gevestigd. Het
museum biedt historie en beleving,
en geeft inzicht in de beslissingen
van de leiders, van gewone militai
ren en de burgers die bij de Slag
betrokken waren.
Voorlopig programma
08.30 Vertrek bij Mariakerk
Valkenswaard
08.45 Vertrek bij ‘t
Stationskoffiehuis Waalre
10.15 Koffie en gebak bij Hotel De
Wageningse Berg
11.00 Vertrek naar het Airborne
museum
12.30 Lunch in Oosterbeek op eigen
gelegenheid
14.00 Vertrek naar Arnhem
14.30 Rondleiding met gids in het
Centraal Station
16.00 Vertrek naar Hotel De
Wageningse Berg voor een
drankje en een hapje.
17.30 Vertrek naar huis
18.45 Terug bij vertrekpunt
Kosten
(Bus, koffie en gebak, Airborne
Museum, Station, drankje/hapje,
attentie chauffeur)
€ 45 met Musumkaart
€ 52 zonder Museumkaart
Eerst aanmelden, dan betalen op
rekeningnummer: NL70 RABO
2
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0118820788 t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van
“Arnhem”
Aanmelden en informatie
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 of 040 2015387)
Vermeld of u een museumkaart

september 2017

hebt en neem die mee (niet verge
ten!)
Bereikbaarheid
Wij zijn gedurende deze reis bereik
baar op 0653208730 en 0627437981
Wilt u, als u dat nog niet heeft
gedaan, ook uw mobiele telefoon
nummer aan ons doorgeven?
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Kandidaat-bestuurslid
Onlangs heeft het bestuur kans ge
zien om Mart van der Linden te vra
gen om ons bestuur te versterken. De
reden dat het bestuur heeft gezocht
naar een nieuwe kandidaatbestuurslid is, dat het bestuur vindt,
dat zij te weinig bestuursleden heeft
uit de gemeente Valkenswaard. Hij
stelt zich zelf even voor.
Mart(in) van der Linden
(geb. 1948). Sedert 2004 woonachtig
in Valkenswaard. Zijn loopbaan
begon bij de Koninklijke
Marechaussee en eindigde bij de
Koninklijke Luchtmacht. Hier was
hij op diverse onderdelen werkzaam
als opleider/ trainer en later als
personeelsconsulent op de KMA te
Breda.
Als voorzitter van een Onderdeels
Overleg Orgaan (equivalent van de OR)
participeerde hij bij reorganisaties
binnen de opleidingensector. Daarnaast
was hij gedurende vele jaren bestuurslid
van een grote militaire vakbond. Zijn
specialisatie lag op het gebied van de
militaire rechtspositie. Tezamen met
zijn echtgenote Annie studeerde hij in
Nijmegen Arbeids- en Organisatie
psychologie. Na zijn functioneel
leeftijdsontslag in 2003 heeft hij - om te
voorkomen dat hij in ‘het zwarte gat’
zou vallen - een boek geschreven over
zijn ervaringen als jong instructeur
opleidingen in Nijmegen.
(“Herinneringen aan de dienstplicht bij
de Luchtmacht”). Vervolgens volgden
een reeks vrijwilligersbanen zoals:
rondleider in een museumbrouwerij; lid
september 2017

van de belastingservice FNV(ook nu
nog); secretaris van het Seniorenbelang
Valkenswaard (SBV); secretaris van het
Programma Beleid Bepalend orgaan
(PBO) bij de Lokale omroep
Valkenswaard; bestuurslid van de
Parochie H. Nicolaas en momenteel lid
van het Parochiebestuur H. Willibrord.
In 2008 werd hij lid van de PVGE
motorclub MC Veteranen afdeling
Nuenen, wat betekende dat hiermee ook
het lidmaatschap van de PVGE een feit
werd. Naast genoemde hobby is hij –
samen met Annie – actief als
presentator van wijnlezingen en
wijnproeverijen. (berg)Wandelen, lezen
en modelspoorbouw zijn de andere
vrijetijdsbestedingen. Hij ziet het
(toekomstig) bestuurslidmaatschap bij
de PVGE als een nieuwe uitdaging,
waarbij hij hoopt een bijdrage te
kunnen leveren aan een gezonde en
actieve afdeling.
4
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Bestuursmutatie
Als bestuurslid heeft men bepaalde
verantwoordelijkheden en dienen de
afgesproken functies en werkzaam
heden te worden vervuld. Geduren
de de afgelopen anderhalf jaar
kwam het steeds vaker voor dat ik
daartoe om gezondheidsredenen niet
in staat was en een beroep moest
doen op collega’s. Dat vergde van
hen een extra inspanning en belas
ting van hun doorgaans reeds volle
agenda’s. Voor hun begrip en bereid
heid ben ik hen zeer erkentelijk,
evenals voor hun niet aflatende
belangstelling en ondersteuning.
Een en ander heeft ertoe geleid dat
ik mij genoodzaakt heb gezien mijn
bestuurslidmaatschap van de PVGE,
afdeling Aalst-Waalre en Valkens
waard te beëindigen. Dit besluit is in
samenspraak en goede harmonie
met onze voorzitter Jos Ossevoort
en secretaris Eric Ideler genomen
gedurende een hiertoe strekkende
bijeenkomst op maandag 19 juni jl.

Vooralsnog blijf ik de PVGE
vertegenwoordigen bij de SBV
(belangenbehartiging) en mijn
werkzaamheden ten behoeve van de
Nieuwsbrief (communicatie)
voortzetten.
Tenslotte wil ik alle leden hartelijk
bedanken voor hun belangstelling en
ondersteuning.
Jacques Hersbach

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 15 september, 20 oktober, 17 november en 15
december bent u weer van harte welkom op het maandelijk
se 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:  040 2130588 of 06 46726075
september 2017
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Met korting sporten bij 0 4 0 F I T ! Valkenswaard
Vanaf 1 april kun je op vertoon van
je PVGE ledenpas sporten bij
040FIT! Valkenswaard. Dit kan met
flinke korting. 040FIT! Valkenswaard
is een sportschool van 1200m2. Er
worden verschillende groepslessen
aangeboden en er is een ruim aan
bod aan fitness faciliteiten. Het is
gevestigd op Dragonder 1 te Val
kenswaard. Er lopen instructeurs
rond om je te helpen met een sche
ma en het instellen van de toestel
len. Van maandag t/m vrijdag is
040FIT! open van 7.00u – 22.00u en
in het weekend van 8.30u – 14.00u.
Zoals gezegd kunnen PVGE leden
met korting komen sporten. Voor
een abonnement van minimaal

3 maanden betaal je slechts €15,per maand. Daar komt eenmalig
€10,- voor de klantenpas bij. Tevens
betaal je geen inschrijfgeld twv
€20,-. Je mag dan van maandag t/m
vrijdag van 7.00u – 17.00u en in het
weekend van 8.30u – 14.00u komen
sporten. Normaal kost een 3 maan
den abonnement €27,95 per maand
bij 040FIT!. Dus het is een flinke
korting.
Een kijkje nemen kan altijd. Er is ook
een bar bij aanwezig dus een kopje
koffie na de activiteiten behoort
ook tot de mogelijkheden. Voor
meer info:
 040 2985847 of
 info@040fit.nl

Belangenbehartiging: gemeentelijke verkiezingen
Volgend jaar, 2018, zijn er gemeentelijke verkiezingen. Als de PVGE
op het gebied van belangenbehartiging iets wil betekenen, dan
moet de PVGE nu al in actie komen. Samen met de
Seniorenverenigingen uit Aalst en Waalre en de Seniorenraad
Waalre proberen we invloed uit te oefenen op de komende nieuwe
partijprogramma’s van de gemeentelijke politieke partijen.
Daarvoor is een werkgroep in het leven geroepen, die een aantal
speerpunten voor het ouderenbeleid zal opstellen en deze zal
uitwisselen met de politieke partijen.
Ook voor de gemeente Valkenswaard willen we dat graag
realiseren, maar daar moet nog aan gewerkt worden.
september 2017
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Middaguitstapje

3-Gangen Lunch in
dinsdagmiddag 26 september om 12.00 uur
Op dinsdagmiddag 26 september 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 Deze 3-gangen lunch is inclusief 2
drankjes en koffie of thee na het dessert.
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Aanmelden kan tot 18 september. 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’’.

Fysio Fitness Franssen
Zwemmen / bewegen in heer
lijk warm water; 32 graden.
Diepte: 1.00 tot 1.50 meter.
Speciaal voor PVGE leden het
volgende tarief:
30 minuten voor € 5,00 per keer.
10 rittenkaart € 40,00. Betaling
contant.
Nadien wordt een kopje
koffie/thee aangeboden
september 2017

Dagen en tijden: invulling na
overleg. Maximaal 6 personen
per 30 minuten.
Fysio Fitness Franssen
Hortensialaan 1
5582 CL Waalre ( Aalst )
Contact: Frans Franssen
 040 2215098 / 06-53363878
 dubbelef@iae.nl
8
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☆ KRONIEK ☆
Woensdag 26 juli - Borkel, Restau
rant De Zwaan - Jaarlijkse Zomer
bijeenkomst.
Ook deze keer laat de zon zich van
zijn beste kant zien: prachtig zomer
weer, zonder al te hoge temperatu
ren; het rustieke “De Zwaan” ligt er
op z’n mooist bij. Overigens: waar
in de omtrek kan een bijeenkomst
als deze beter georganiseerd wor
den? De evenementencommissie,
het bestuur (althans: het merendeel
daarvan) en diverse vrijwilligers zijn
tijdig aanwezig om alles op orde te
brengen. Ruim vóór aanvang wor
den de eerste gasten ontvangen; in
eerste instantie door de vrijwilligers
die hen wijzen op de parkeermoge
lijkheden. Vervolgens worden zij
begroet door onze gastvrouwen die
de registratie verzorgen en iedereen
voorzien van een formulier met de
rebus en lotjes voor de loterij,
’s middags en wordt hen een kop
koffie of thee met een lekkere plak
cake aangeboden. Vrijwel alle gas
ten nemen plaats op het sfeervolle
achterterras en om 14.00 uur acht
voorzitter Jos Ossevoort de tijd
gekomen om iedereen te verwel
komen en te vertellen hoe de mid
dag gaat verlopen. Er wordt gewe
zen op de mogelijkheden hoe ge
bruik kan worden gemaakt van ta
fels en stoelen op de diverse terras
sen (die er als gebruikelijk zeer ver
september 2017

zorgd bij liggen; het is al een feest
daar te kunnen vertoeven). Ook de
bediening vergt enige uitleg, aange
zien men vanaf bepaalde, wat verder
gelegen terrassen, zèlf de moeite
moet nemen om zich bij de bar van
een drankje naar keuze (behoudens
buitenlands gedestilleerd) te voor
zien. Als tenslotte is aangegeven
welke eetmogelijkheden later op de
middag worden aangeboden en hoe
daarvan op de meest efficiënte ma
nier gebruik kan worden gemaakt, is
de bijeenkomst “officieel” geopend.
Kennelijk zijn de deelnemers ervan
uitgegaan dat ’t een mooie zomer
dag belooft te worden en hebben
zich navenant gekleed, zodat alles er
extra fleurig uitziet. Het werkt in
ieder geval sfeerverhogend. Terwijl
men zich van een comfortabele, ge
zellige plaats verzekert en het bedie
nend personeel - hen is niets teveel met volbeladen bladen tussen ieder
een door laveert, maakt het orkest
“Gipsy Mood” zijn opwachting met
gezellige zigeunerklanken. Inmid
dels buigt men zich over het oplos
sen van de rebus, waarbij nogal wat
wordt “gespiekt” (wat niet expliciet
verboden is….). Groepsgewijs
wordt een bezoek gebracht aan de
optredens van Magic Steve in een
van de aangrenzende zalen. Hij
slaagt er in vrijwel zijn hele publiek
keer op keer op het verkeerde been
10
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te zetten; over “vingervlug” gespro
ken… Grote hilariteit alom! Een
echte illusionist, die veel waardering
oogst. De inmiddels bekende wijn
proeverij (met speciale PVGE-aan
biedingen) op het achterterras heeft
over belangstelling niet te klagen.
De gasten zitten bepaald niet op hun
stoel vastgeplakt; het is een heen en
weer geloop van jewelste en er
wordt onderling heel wat afgepraat
en gelachen. Wat ook een van de
doelstellingen van de PVGE is: con
tact met elkaar. Tegen de klok van
vijven wordt aandacht gevraagd
voor de loterij (een taak voor de
steeds goedgemutste Hans de
Pooter). De drie winnende loten
worden getrokken en de gelukkige
winnaars nemen een fles wijn in
ontvangst (evenals de drie dinerbon

nen voor de winnaars van de rebus
beschikbaar gesteld door “De
Zwaan”). Tenslotte nodigt de voor
zitter iedereen uit voor de afsluiten
de maaltijd. De koks staan er achter
hun dampende, welriekende pannen
al klaar voor. Er is een ruime keuze
uit salades, warme schotels en de
barbecue. Het aanbod is groot,
gevarieerd en smakelijk; niemand
hoeft iets tekort te komen…
Een compliment hiervoor aan de
koks, bedienend personeel en – niet
te vergeten: de directie van “De
Zwaan”. Dat komt trouwens ook de
evenementencommissie en het be
stuur toe; wederom zijn zij erin ge
slaagd de deelnemers een prachtige
zomerbijeenkomst voor te schotelen,
die rond 19.00 uur door Jos Osse
voort wordt afgesloten. Waarna
iedereen met een voldaan
gevoel huiswaarts keert.
WELKOM NIEUWE LEDEN
Dhr. J.H.M.G. Baltes
Waalre
Secretaris oftewel
Mw. J.M.L. Baltese - Roozendaal Waalre
Hoffotograaf Eric Ideler
Dhr. H. Bouwknegt
Waalre
heeft ontelbare “shots” ge
Mw. L. Fadalti
Valkenswaard
schoten - zie de collage in
Mw. W.H.J. Hengst
Valkenswaard
deze nieuwsbrief of ga naar
Dhr. G.W. Janssen
Waalre
tinyurl.com/pvge-zomer2017
Mw. H.A. Janssen
Waalre
De door Eric samengestelde
Mw. A.J.G. Lemmens - Brons
Valkenswaard
video kan worden bekeken
Dhr. J. Mas
Waalre
via onze website (zie
Dhr. M.W.H. van Nunen
Valkenswaard
onderaan deze pagina).
Dhr. A.J.A.M. Pijnenburg
Waalre
Jacques Hersbach
Dhr. L. Schuringa
Waalre
Dhr. J. van Silfhout
Waalre
Mw. C.A. van Silfhout – Maresch Waalre
Mw. E.J. Wijkman – Teeuwen
Waalre

september 2017
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D a g t o c h t D e n H a a g met bezoek aan het
Louwman Museum
Woensdag 25 oktober
Den Haag is de hoofdstad van de
provincie Zuid-Holland en is met
ruim een half miljoen inwoners de
op twee na grootste gemeente van
Nederland. De Nederlandse regering
en het parlement zijn hier gevestigd,
ook is het de residentie van het Ko
ninklijk huis. Ook al is Den Haag
niet de hoofdstad van Nederland, het
vervult voor een groot deel de rol
die vaak aan een hoofdstad is voor
behouden.
Het Louwman Museum.
september 2017

Ruim tweehonderdvijftig antieke en
klassieke automobielen geven een
overzicht van de ontwikkeling van
de auto in al zijn verschijningsvor
men, vanaf 1886 tot de 70-er jaren.
Het indrukwekkend museumgebouw
is een ontwerp van architect Michael
Graves en heeft een fraai houten
plafond. De collectie omvat Ferra
ri’s, Maserati’s, Alfa Romeo’s en
andere sport- en racewagens. Er zijn
ook auto’s van bekende personen
zoals van Elvis Presley, James Bond
14
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en Sir Winston Churchill. Een om
vangrijke kunstcollectie is er ook te
bewonderen, immers vanaf het prille
begin is de auto een inspiratiebron
geweest voor affiches, aardewerk,
porselein, sculpturen en gebruiks
artikelen.
Na vertrek uit Valkenswaard en
Waalre rijden we rechtstreeks naar
Den Haag voor koffie/thee met iets
lekkers. Hierna volgt een stadsrond
rit onder leiding van een ervaren
gids. Paleis Noordeinde en Paleis
Lange Voorhout, Vredespaleis, de
Gevangenpoort, Grote- en Nieuwe
Kerk, ambassades, het congresge
bouw en nog vele andere gebouwen
kunnen vanuit de bus bekeken
worden. Na de lunch volgt dan het
bezoek aan het Louwman Museum.
We sluiten de dag af met een diner,
en verwachten omstreeks 21.00 uur
weer terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname

vertrekken we om 8.00 uur vanaf de
Mariakerk in Valkenswaard en om
8.15 uur vanaf het
Stationskoffiehuis in Waalre.
Reissom: € 63,00 als u een
museumkaart hebt, anders is de
reissom € 75,50. Hierbij is
inbegrepen: de busreis, koffie/thee
met iets lekkers, de rondrit met gids,
de lunch, entree museum, diner en
de attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe
 040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 27 september.
Uw aanmelding is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk
4 oktober hebt voldaan op rek. nr.
NL62 RABO 0155706055 t. n. v.
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkens
waard o.v.v. dagtocht Den Haag.
Ook op de website vindt u info over
deze dagtocht.

Bezoek aan de fototentoonstelling van Steve Mc Curry
Verslag, Helmond 2 augustus
Toen ik in de Nieuwsbrief van juni
las dat we met de PVGE de
tentoostelling van Steve Mc Curry
konden bezoeken, was ik de eerste
om mij op te geven. Mijn zoon had
in Brussel die tentoonstelling gezien
en had daarvan, heel enthousiast,
een folder bij mij achter gelaten. En
nu konden we met onze eigen
PVGE in onze eigen regio die
beroemde fotograaf bewonderen!
september 2017

En... bewonderen was het! Wat een
prachtige foto’s heeft die man
gemaakt en vooral die portretten,
waarin de personen je zo aankijken
dat je het gevoel krijgt met hen en
het lot dat zij moeten dragen, alleen
te zijn.
Mc Curry maakte zijn eerste foto’s
in 1979, toen hij verkleed als
moedjahedien, foto’s maakte van de
strijd die deze anti-communistische
15
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rebellen voerden tegen de door de
Sovjet gesteunde machthebbers in
Afghanistan.
Zijn toen nog zwart-wit foto’s wist
hij het land uit te smokkelen en
gingen de hele wereld over. Zijn
beroemdste kleurenfoto is van een

Hazara meisje. Haar stam behoort
tot de Sjiitische moslims die door de
Soenistische Taliban zwaar
onderdrukt werden.
Na de tentoonstelling gingen we
koffiedrinken in “Het Kasteel”. Het
was een zeer geslaagde middag.
E. Bartels-van der Grinten

donderdag 19 oktober 14.00 uur
in ontmoetingscentrum De
Pracht in Aalst
zaal open om 13.30 uur

Slovenie/Portorož en Duitsland/Luxemburg-Saarlouis.
Hierbij nodigen wij onze reizigers en andere belangstellenden uit
om tijdens een gezellig samenzijn terug te kijken op de twee
meerdaagse reizen van dit jaar.
Op deze middag zal van beide reizen een fotopresentatie worden
gegeven. Verder zal de reiscommissie haar werkwijze toelichten
en is er gelegenheid om wensen en ideeën met elkaar te delen.
Deelname is gratis. In verband met de organisatie willen we graag
weten of u aan deze middag wilt deelnemen.
Aanmelden bij:
Truus van de Vorstenbosch  0402215140 of
 afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

september 2017
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T R E F P U N T A D Wa a l r e
donderdag 5 oktober lezing van John Peeters
Do. 5 OKTOBER 2017 lezing van John Peeters over:  =( مراكشMarrakech)
Naar Marrakech op de fiets, vanuit
Portugal tot in het diepe zuiden van
Marokko, dat is niet niks voor een
66-jarige. Maar wel heel mooi, boei
end en avontuurlijk. John Peeters,
wereldfietser uit Best. gaat in
geuren en kleuren vertellen hoe hij
dat met zijn fietsmaat Kees heeft
geflikt en waarover ze zich hebben
verwonderd, de mysterieuze
koningssteden met hun bijzondere
architectuur, medina's, soeks en
slangenbezweerders, de
indrukwekkende lemen kasba's,
woes#tijnkastelen, de uitbundige
bruiloftsfeesten en de opvallende
vriendelijkheid van de mensen die
ze onderweg ontmoetten. Maar ook
de dorre en weelderige woestijnen
met zijn palmenoases, bedoeïenen
en kamelen, de Romeinse ruïneste
den, het bosrijke Rif-gebergte, de
natuurrijke Hoge Atlas met zijn ro
zen- en palmenvalleien. Vele gezich
ten heeft de Marokkaanse cultuur en
natuur en John Peeters laat er een
aantal van zien tijdens deze diale
zing.

Komende van Valkenswaard over de
Eindhovenseweg bij het eerste
verkeerslicht In Aalst linksaf, na
ongeveer honderd meter ligt het
gebouw rechts van u.
Laat u verwennen door onze
Gastvrouwen met een hapje en een
drankje zonder verdere kosten.
De organisatie van het Trefpunt AD
Waalre verwelkomt u graag op deze
Trefpunt middag.
Inlichtingen:
Theo v.d. Goor  040 2216428 of
Ton Sanders
 040 2017755 of
Hans de Pooter  040 2218298 of
 hansdpt@kpnmail.nl

De middag begint om 14.00 uur, de
zaal is open vanaf 13.30 uur. De
toegangsprijs is € 3,00.
De locatie van het AD gebouw is in
de Kon.Julianalaan 12 te Waalre.
september 2017

Dit is de laatste Trefpunt-lezing
van 2017, maar eerst nog 7 septem
ber de film over Duitse Technische
Musea.
17
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NAJAARSBIJEENKOMST
De Evenementencommissie nodigt u namens het bestuur van de PVGE uit
voor de 33ste Najaarsbijeenkomst op woensdagmiddag 8 november in
het zalencomplex van de AD-kerk, Kon.Julianalaan 12 te Waalre

Het thema van deze middag is:
DE CHARME VAN HET OUDER WORDEN
Na de opening volgt een leuke informatieve
middag, die we afsluiten met een gezellig
etentje.
Dit keer hebben wij Betsy de Keizer
uitgenodigd. Zij is van professie makelaar, inmiddels 70-plusser,
een vrouw met veel ervaring, wijsheid en inzicht in maatschappe
lijke ontwikkelingen. Officieel geeft zij met veel passie lezingen
over het onderwerp: “De charme van het ouder worden” met als
subtitel hoe u dankzij de nieuwste technische ontwikkelingen en
hulpmiddelen, lang, comfortabel, zelfstandig en onafhankelijk in
het eigen huis kunt blijven wonen. In de praktijk heeft zij zulke
leuke toepassingen, dat u ademloos naar haar verhalen zult luiste
ren. Zij laat u zien hoe u uw leven zo kunt inrichten dat u geen of
pas veel later thuiszorg nodig hebt. Dat geeft vrijheid en onaf
hankelijkheid. Hoe serieus moet je het leven nemen als je tachtig
wordt? Senioren willen immers zo lang mogelijk onafhankelijk
zijn. Ook blijkt dat ouders niet afhankelijk
willen zijn van hun kinderen. Die zijn erg
druk, beide partners hebben een baan en
wonen vaak ver weg. Betsy de Keizer zal u
duidelijk maken welke mogelijkheden er
allemaal zijn. Ze geeft haar lezingen door
nagenoeg het hele land.
september 2017
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De inwendige mens wordt daarna zeker niet vergeten. De koffie,
de thee en drie drankjes worden verzorgd in eigen beheer.
Het buffet ter afsluiting van de middag wordt verzorgd door
Gert-Jan Willems, bekend als Chef-GJ, de cateraar die al
eerder bij onze Najaarsbijeenkomsten voor een gevarieerd menu
heeft gezorgd.
Programma:
14.00 uur: Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na de
registratie kunt u op uw gemak genieten van een kopje
koffie of thee.
14.30 uur: Opening van de middag in de grote zaal.
14.45 uur: Lezing van Betsy de Keizer
16.15 uur: Tijd voor een drankje
17.00 uur: Aanvang buffet
19.00 uur: Sluiting bijeenkomst.
Meldt u op tijd aan want het aantal plaatsen voor deze bijeen
komst is als gevolg van voorschriften van de brandweer beperkt
tot 140 !
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail) via:
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl of  040 2076925
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk
28 oktober, uw inschrijving definitief te maken door overmaking
van € 19,50 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr

NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard
met duidelijke vermelding van ‘Najaarsbijeenkomst’ en de naam
van de deelnemer(s). Er wordt u hierna géén schriftelijke
bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd! In plaats daarvan
wordt uw naam geplaatst op de ‘check-in lijst’ die wordt gebruikt
door de gastvrouwen die u opwachten bij aankomst in de hal van
de AD-kerk in Waalre.
september 2017
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Met Kunst & Cultuur naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Lier
Woensdag 20 september
Het Sint-Ursula-instituut
Het Sint-Ursula-instituut in OnzeLieve-Vrouw-Waver werd opgericht in
1841. Mede doordat België in de 19e
eeuw wereldfaam genoot op technisch,
wetenschappelijk, artistiek en pedago
gisch gebied kon het instituut zich ont
wikkelen tot een school- en klooster
complex met internationale uitstraling.
De ideeën van de beweging rond l’Art à
l’école kwamen er op een bijna perfecte
manier tot uiting. Het gebouwencom
plex, waarin neoclassicisme, neogotiek,
neoromaans, empirestijl en art nouveau
september 2017

samenkomen, was een inspirerende
omgeving voor de leerlingen, veelal
dochters uit de gegoede en kosmopoli
tisch georiënteerde burgerij uit binnenen buitenland. Een bijzonder juweel is
wintertuin, gebouwd als ontvangstruim
te voor bezoekers. Dat de zusters ursu
linen bij de bouw kozen voor de pro
gressieve art nouveau zegt iets over
hun moderne onderwijsopvattingen. In
1987 werd de wintertuin, samen met de
neogotische kloosterkerk, door de
UNESCO erkend als werelderfgoed.
Het Sint-Ursula-instituut had in de
22
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Eerste Wereldoorlog zwaar te lijden,
maar werd met Duits geld herbouwd.
Lier
Lier is de stad van schrijver Felix
Timmermans en astronoom/kunstsmid
Louis Zimmer. En de stad waar de Orde
van het Liers vlaaike waakt over de
kwaliteit van het vlaaike en het recept
ervan bewaart. Een Lierenaar is een
Schapenkop. De geschiedenis van Lier
begint ergens in de 7e eeuw met Gum
marus van Lier, grootgrondbezitter en
veldheer, later patroonheilige van de
stad. De ontwikkeling heeft te maken
met de transportmogelijkheden over het
water van de Grote en de Kleine Nete.
Lier werd vooral een stad voor hande
laren, maar trok vanaf de 13e eeuw ook
veel kloosterorden aan: de zwartzus
ters, de kartuizers en de cellenbroeders,
gevolgd door de dominicanen, de jezu
ïeten, de zusters van Vredeberg, de
theresianen, de ursulinen en de kapu
cijnen. Het begijnhof, ontstaan in de
13e eeuw en later uitgebouwd, werd
door de UNESCO erkend als wereld
erfgoed. In 1914 werd de stad door de
Duitsers geplunderd en gedeeltelijk
plat gebrand. De meeste gebouwen aan
de Markt, op het stadhuis en het belfort
na, zijn reconstructies van na de
oorlog.

11.00 uur Rondleiding in twee
groepen o.l.v. een gids door
het instituut.
13.00 uur Vertrek naar Lier. Lunch
in Lier op eigen gelegenheid.
15.00 uur Naar keuze:
stadswandeling of rondvaart,
beide o.l.v. een gids.
17.00 uur Vertrek naar Casteren.
Diner in Restaurant De
Kruidenlucht.
20.00 uur Vertrek naar huis.
Aankomst rond 21.00 uur.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk,
uiterlijk vóór 1 september
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 of 040 2015387
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 55,00 (Bus, koffie/gebak, St.Ursula-Instituut, stadswandeling/
rondvaart, diner, attentie chauffeur).
Rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788 t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van
“Waver-Lier”
Belangrijk
Neem uw paspoort mee.
Geef bij aanmelding door of :
u in Lier kiest voor de stadswan
deling of voor de rondvaart.
u bij het diner kiest voor vlees of vis.
Bereikbaarheid
Wij zijn gedurende deze reis bereik
baar op 0653208730 en 0627437981
Wilt u ook uw mobiele telefoon
nummer aan ons doorgeven?

Programma
08.30 uur Vertrek vanaf de
Mariakerk in Valkenswaard.
08.45 uur Vertrek vanaf het
Stationskoffiehuis in Waalre.
10.15 uur Koffie en gebak in de
wintertuin van Het SintUrsula-instituut.
september 2017
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Ve r s l a g v a n e e n f i e t s t o c h t
8 juni: fietsen en eten. Om 11.00 uur
vertrekken we bij Stationskoffiehuis
en al gauw wordt het duidelijk wel
ke kant we uitgaan: Heeze-Sterksel.
We hebben prima fietsweer, wel een
stevige wind, die soms mee en soms
tegen zit. Na een aantal kilometers,
ongeveer 8 km, hebben we een klei
ne stop, een moment om even uit te
rusten en te genieten van een aange
reikt snoepje. Ik heb een poosje
naast Ger v.d. Broek gefietst en die
vertelde enthousiast over de wan
delgroep. Misschien ook eens
meegaan!? Onderweg gebeurde iets
in de achterhoede van de ongeveer
30 fietsers, iemand reed over een
dennenappel. Gelukkig was het niet
ernstig en konden we weer gewoon
verder fietsen. We lunchten bij een
kapelletje, waar voor iedereen zit
ruimte was. Daarna fietsten we weer
verder over mooie paden en langs
wegen met mooie bermen. Ook gin
gen we over de Strabrechtse heide.
Mooi om te zien hoe de natuur op de
Strabrechtse heide zich hersteld
heeft van de grote brand enkele
jaren geleden. Om 17.00 uur zijn we
bij De Graver in Valkenswaard,
waar ons een heerlijk warm en koud
buffet wachtte. Iedereen liet het zich
goed smaken. Het was heel lekker
en gezellig. Ook tijdens de fietstocht
ben ik mij weer bewust dat een dag
fietsen ook zeker een sociaal gebeu
september 2017

ren is. Allemaal verschillende men
sen en even zoveel verschillende
gesprekken. Lief en leed wordt vaak
met elkaar gedeeld. Maar … als je
alleen wilt fietsen en geen behoefte
hebt aan een praatje, dan kan dat
ook. Paul en Riek Compen zetten
elke keer weer een mooie route uit
en daarbij geassisteerd door Gerard
en Diny van Bakel. Ik wil deze vier
mensen daarvoor heel hartelijk
danken.
Marianne de Gruijter.
Bent U enthousiast geworden?
De fietsclub fietst éénmaal per
maand op donderdag vanaf april tot
en met oktober. In juli en augustus
wordt er zelfs 2x per maand gefietst.
Het vertrek is steeds om 11.00 uur,
maar om beurten in Valkenswaard
(starten bij De Graver) en Waalre
(starten bij Stationskoffiehuis).
Zie de activiteitenkalender in deze
nieuwsbrief. De lunch is steevast in
picknickvorm op een mooi plekje en
24
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’s middags volgt er nog een ruime
stop bij een caféterras. Rond 17.00
uur zijn we weer thuis. U kunt ook
meefietsen op E-bike of “gewone”
fiets. De snelheid komt niet boven
de 15 km per uur.
Lid worden van de fietsclub?
Neem contact op met Paul Compen:

 040 2216087 of
 paulcompen43@gmail.com

Gelezen:
Een uitspraak van Albert Einstein:
“Leven is als fietsen. Om je
evenwicht te bewaren, moet je in
beweging blijven”.
te lezen. Het hele boek kent een ikfiguur: Nico Dorlas.
Hij is een notoire wodkadrinker en
werkt in de reclamewereld. Doordat
hij zoveel drinkt wordt hij uit
eindelijk ontslagen, maar … ook
zijn vrouw wil van hem af. Zij is
verdwenen en hij wil haar goed
schiks dan wel kwaadschiks terug
hebben. Het wordt kwaadschiks.
Ondertussen heeft zijn vrouw een
nieuwe relatie opgebouwd en ver
wacht zij een kind. Nico Dorlas
meent dat het zijn kind is. In het
verhaal blikt Nico steeds weer terug
naar zijn jeugd. Zo ging hij eens met
zijn vader, die colporteur in
stofzuigers was, mee. Nico ontmoet
dan de maîtresse van zijn vader en
doet een bijzondere ontdekking! Om
niet alles te verklappen, raad ik u
aan het boek zelf te gaan lezen. Het
is een lezenswaardig boek. Je blijft
nieuwsgierig naar de afloop, al vind
ik zelf dat een aantal scènes over
dreven beschreven zijn en het had
ook wel wat minder langdradig mo
gen zijn. Het boek telt maar liefst
1280 bladzijden. Veel leesplezier.

Kwaadschiks
Een boek geschreven door A.F. Th.
van der Heijden. Alhoewel het boek
“Kwaadschiks” deel uitmaakt van
zijn oeuvre: “De Tandeloze Tijd”, is
het boek zonder kennis van zijn
eerder geschreven boeken heel goed
september 2017
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Met Kunst & Cultuur naar het Concertgebouw
Zondag 11 februari 2018
Het Koninklijk Concertgebouwor
kest, onder leiding van Stanislav
Kochanovsky, speelt het Pianocon
cert in a, op. 54 van Schumann en
de Symfonie in b, op. 58 ‘Manfred’
van Tsjaikovski. Pianist is
Gavrylyuk.

dirigent en het orkest.
De Manfred Symfonie opus 58 van
Peter Tsjaikovski (1885) is
gebaseerd op het gedicht Manfred
van de dichter Byron, geschreven na
een mislukt huwelijk en
beschuldigingen van seksueel
wangedrag. De symfonie is een
romantisch werk vol drama, dat al
tijdens het eerste deel aan bod komt.
In het tweede deel laat Tsjaikovski
een prachtige ingetogen melodie
horen, misschien wel één van de
mooiste die ooit zijn geschreven. De
finale speelt zich af tijdens een

Het pianoconcert in a opus 54 van
Schumann ging in december 1845 in
Dresden in première, met Clara
Schuman als soliste. Het werk, dat
wordt omschreven als “een van de
mooiste romantische concerten”,
stelt hoge eisen aan de pianist, de
september 2017
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bacchanaal in een grot van demo
nen. Aan het einde klinkt een koraal
achtige melodie met orgel.
Alexander Gavrylyuk, in 1984 in
Oekraïne geboren, gaf zijn eerste
concert toen hij negen jaar oud was.
Hij won belangrijke prijzen en werd
in november 2000 door recensenten
uitgeroepen tot “de beste zestienja
rige pianist van het einde van de
twintigste eeuw”. Hij werkte over de
hele wereld met belangrijke orkes
ten en dirigenten. Hij is een uitzon
derlijk kunstenaar die volkomen één
wordt met de muziek en het publiek
weet te betoveren met zijn virtuoze
en suggestieve spel.
Dirigent Stanislav Kochanovsky, in
1981 in Leningrad geboren, studeer
de cum-laude af aan het RimskyKorsakov Conservatorium. Hij was
chef-dirigent in de Noordelijke Kau
kasus en werkte o.a.met de Acade
mia di Santa Cecilia, het Nationaal
Chinees Symfonieorkest en het Rot
terdams Filharmonisch Orkest. Het
optreden met het Koninklijk Con
certgebouworkest ziet hij als een
hoogtepunt in zijn loopbaan. Hij
wordt omschreven als een briljant
dirigent met een bijzonder verfijnd
muzikaal gevoel.

12.30 Aankomst bij het Concertge
bouw en lunch op eigen
gelegenheid
14.15 Aanvang concert
16.15 Einde concert
16.30 Vertrek naar huis
18.15 Vermoedelijke aankomst
Kosten
€ 81,50 (Bus, concert, drankje in de
bus, attentie chauffeur)
Betalen, maar eerst aanmelden
Op rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788 t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van
“Concert”
Aanmelden en informatie
Wij hebben een kortdurende optie
voor 49 kaarten. Dat maakt het
nodig dat u zich snel aanmeldt,
zodat wij weten of er voldoende
belangstelling is.
 k-en-c@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
 040 2010980 of 040 2015387
Wij zijn gedurende deze reis bereik
baar op 0641327283 en 0627437981

Programma
10.30 Vertrek bij Mariakerk
Valkenswaard
10.45 Vertrek bij ‘t Stationskoffie
huis Waalre
september 2017
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Verslag reis Slovenië
In Valkenswaard, Waalre, Aalst is de
reis begonnen.
Verwachtingsvolle mensen die de bus
inklommen.
De Rozenhaven in Slovenië is het doel.
Het wordt vast een heel gezellige boel.
We vertrokken, reden rustig verder,
uur na uur.
Met Isidoor, bekwaam, achter het
stuur.
Helaas…. in Berg kwam de eerste pech,
want een nummerplaat van de bus
was weg.
Voor Isidoor een hard gelag,
als hij nu de grenzen maar over mag.
Een Polizeiverslag en een bord van
karton
zorgden dat hij toch de grens over kon.
september 2017

juni 2017
Na een megafile zijn we ongedeerd
in het hotel in Portorož gearriveerd.
Hongerig en dorstig, het was snel
opgelost,
in de rommelige eetzaal lekkere kost,
en velen konden, zeggen en schrijven,
niet van de heerlijke wijn afblijven.
Dag EEN in Slovenië naar Koper
gegaan.
Bij veel mooie gebouwen stil gestaan.
Pretorenpaleis, de gevleugelde leeuw,
De kathedraal, helaas dicht, uit een
vorige eeuw.
Op dag TWEE was Kroatië het doel
en Isidoor kreeg een naar gevoel,
Kroatië is geen EU fanaat,
wat moest hij zonder nummerplaat?
Uiteindelijk viel het, gelukkig, mee
28
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maar....de kartonnen nummerplaat
mocht niet mee.
Daar had Isidoor zo zijn best op
gedaan.
We zijn toen naar het dorpje Groznjan
gegaan.
We hobbelden door de smalle stegen.
Daar konden de meeste benen niet
tegen.
Door naar Umag, stadje aan de haven
waar we al snel onze dorst konden
laven.
Dag DRIE naar Triëst, mooie, drukke,
hete stad.
Of een frisse duik in ons zilte
binnenbad.
's Avonds, de blauwe stoeltjes op het
plein,
met sloten Americano en liters wijn.
Dag VIJF, piratenboot naar Izola; tot
onze spijt,
hadden we daar veel te weinig tijd.
Dag ZES, we shuttlen naar Piran,
komen in het levendige centrum aan.
Prachtige Venetiaanse gebouwen
en dito kerken konden we

di 5 sep
do 7 sep
ma 11 sep
do 14 sep
vr 15 sep
wo 20 sep
di 26 sep
do 5 okt
di 10 okt
do 12 okt
do 19 okt
vr 20 okt
wo 25 okt
wo 8 nov
ma 13 nov
di 14 nov
vr 17 nov
di 12 dec
vr 15 dec

aanschouwen.
De laatste dag, de grotten, oogverblin
dende natuur
en ook Lipizzanerpaardendressuur.
Een onweersbui namen we op de koop
toe,
we sjeesden naar de bus, drijfnat en
moe.
...............................................................
Dank Isidoor en het moet gezegd,
jij bent voor historicus in de wieg
gelegd.
Je rijdt fantastisch, dat heb je
bewezen,
we hoefden niet voor ons hachie te
vrezen.
Dank ons aller Truus, zorgzaam, lief en
attent,
Die ons met dranken en soep heeft
verwend.
En, lieve mensen, tot slot van dit
verhaal:
dank voor het excellent gezelschap.
"Wel Thuis", allemaal.
Rikie Cadee

Activiteitenkalender
Reizen
5-daagse busreis naar Duitsland/Luxemburg-Saarlouis
Trefpunt Film over technische musea
Wandelen Landgoed Geijsteren, Venray, Dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00
Fietsen
8e tocht, vertrek de Graver, 11.00 uur
Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30 uur
K&C
Bezoek O.L.V. Waver(B), St Ursula-Instituut en Lier(B): Stadswandeling
Middaguitst. 3-Gangen Lunch in De Rooi Pannen van 12.00 tot 13.30 uur
Trefpunt Verhalen van John Peters, AD-geb. 14.00 uur
Wandelen Drunense duinen, Loon op Zand, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
Fietsen
9e tocht, vertrek SKH, 11.00 uur, afsluiting
Reizen
Terugblik reizen naar Slovenie/Portorož en..., De Pracht 14.00 uur
Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30
Reizen
Dagtocht naar Den Haag, rondrit en bezoek Louwman Museum
Evenement. Najaarsbijeenkomst, pres.door Betsy de Keizer en buffet, AD geb.
Wandelen Gorpse Leij, Goirle, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
K&C
Bezoek Airborne Museum Oosterbeek en rondl. station Arnhem
Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30
Wandelen Wandelpark en visvijvijvers, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur, afsluiting
Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30
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Met Kunst & Cultuur naar Zwolle
Verslag

dinsdag 11 juli

Het vertrek was een beetje later dan
gepland maar de chauffeur heeft de
tijd goed ingehaald. De eerste stop
was op het koffieadres “De Hof
vlietvilla", een verrassend mooie
Brasserie min of meer in het water
van de haven. De koffie/thee was
lekker en het gebak om van te wa
tertanden! Daarna werden we opge
haald door 2 gidsen voor de rond
wandeling door het fantastisch
mooie stadje Zwolle. We zijn langs
het water, dat vanuit het Zwarte Wa
ter komt en hier Singel gaat heten,
de stad in gelopen. Het Zwarte water
was vroeger de haven van Zwolle,
toen een van de Hanzesteden die
Nederland kende. De gids kwam
niet uitgepraat over die tijd. De
september 2017

smalle straatjes met pakhuizen uit de
Hanzetijd, de mooie geveltjes met
allerlei versieringen, het was alle
maal heel indrukwekkend. Het vol
gende bezoek was aan de schitteren
de Broerenkerk met zijn grote orgel,
tegenwoordig bekend als Boekhan
del Waanders. Dan naar de markt en
de Michaëlskerk met de beeltenis
van de naamgever op de toren, ook
de moeite waard. Vandaar naar het
achter de markt gelegen ‘Balletjes
huis’, een klein ouderwets snoep
winkeltje met alles wat je vroeger
als kind voor 1 cent of 2 kon kopen.
Zelf bakken zij van rietsuiker nog
steeds de originele Zwolse Balletjes.
Na de lunch (op eigen gelegenheid
en voor eigen rekening) meldden wij
30
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ons om 15.00 uur bij museum "De
Fundatie", waar 2 gidsen ons op
wachtten voor de rondleiding. Wij
kregen uitleg over de expositie ‘Het
late licht’ van Jeroen Krabbé en
‘Licht en Lijnen’ van Friso ten Holt,
die mooi op elkaar aansloten. Bei
den waren zeer interessant; hierna
hadden wij nog wat tijd om op eigen
houtje rond te kijken. Dan op naar
de maaltijd in Terwolde. Deze begon
met een aperitief. Aansluitend het
diner onder de naam ‘Dekselse Pan

september 2017

netjes’ dat bestond uit een voorge
recht en drie pannetjes: 1 met vis,
1 met stoofpotje en 1 met procureur
(varkensnek). Verder 2 soorten aard
appelen (friet en gebakken), diverse
groenten, een nagerecht van ijs met
slagroom en aardbeien uit eigen
tuin. Voor deze volgelopen dag zeg
gen wij heel veel dank aan chauf
feur, gidsen, restaurantpersoneel en
ieder die er druk mee geweest is.
Wilma van den Nieuwenhof c/q Ann
Hovestreijdt
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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: 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
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Ledenkortingen voor PVGE in Aalst-Waalre en Valkenswaard
PVGE-leden krijgen bij een groot aantal winkels en organisaties een ledenkorting
op vertoon van hun pasje. De kortingen kunnen niet gecombineerd worden met
andere kortingsacties. Een compleet overzicht staat op www.pvge.nl/depvge/ledenvoordeel-pvge
Specifieke kortingen in Aalst-Waalre en Valkenswaard:
040FIT!
Dragonder 1, Valkenswaard, tel. 040-2985847, www.040fit.nl
PVGE-tarief: onbeperkt sporten van ma t/m vr 07:00-17:00, weekend 08:3014:00 voor €15,- pm, minimale looptijd 3mnd, eenmalig €10 voor klantenpas,
geen inschrijfgeld van €20
Fysio Fitness Franssen
Hortensialaan 1, Waalre, tel. 040-2215098, e-mail: dubbelef@iae.nl
PVGE-tarief: 30 minuten voor € 5,00 per keer. 10 rittenkaart € 40,00. Betaling
contant. Nadien wordt een kopje koffie/thee aangeboden. Dagen en tijden:
invulling na overleg. Maximaal 6 personen per 30 minuten.
Health & Sports Club Valkencourt
Pastoor Heerkensdreef 15, Valkenswaard, tel. 040-2041885
e-mail: info@valkencourt.nl, website: www.valkencourt.nl
PVGE: 15% korting op lidmaatschap en 50% korting op het eenmalig
inschrijfgeld
Cultuurcentrum De Hofnar
De Hofnar 10, Valkenswaard, tel. 040-2074020, www.hofnar.nl
PVGE: korting op geselecteerde voorstellingen (zie Schouw of website De
Hofnar)
Joop Mikkers Ogen en Oren
Corridor 39, Valkenswaard, tel. 040-2042268
PVGE: 10% korting bij aankoop van een bril of de aanschaf van het
Hoorcomfort Plan
Rijbewijskeuring MEDEX Medische Diensten
Nieuwe Waalreseweg 69, Valkenswaard,
afspreken via tel. 085-4883616 of www.goedkopekeuringen.nl
PVGE-tarief: €35
Rijbewijskeuring J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard, tel. 040-2010426
PVGE-tarief: €35
Zorgcomfort de Kempen
Valkenierstraat 43, Valkenswaard, tel. 040-2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
PVGE: 5% korting op gehele assortiment
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