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Zon
Het is al weer half novem
ber. De herfst heeft zijn
intrede al een poosje gele
den gedaan. Mijn gedachten gaan
even terug naar de zomer. Het was
een mooie zomer ondanks dat ook
een aantal regenbuien hun best heb
ben gedaan dat te verpesten. En of je
op vakantie bent geweest of thuis
bent gebleven, die zon was heerlijk
en verleidde tot een fietstocht, uit
stapje, wandeling of een terrasje.
Hopelijk hebt ook U ervan genoten.
Gezond
Maar nu we bijna de winter ingaan,
moeten we proberen gezond te blij
ven. Daar worden we voortdurend
op allerlei manieren in de media op
gewezen. Je blijft gezond door te
wandelen, te fietsen en te werken in
en rondom het huis. Te veel zitten is
uit den boze. Bovendien moeten we
letten op goede voeding. In de me
dia wordt daarom veel gesproken
over allerlei wijzen van koken en er
zijn tegenwoordig heel veel kook
programma’s op de televisie. Koken
is enorm hip. Natuurlijk wil ieder
een gezond blijven. Maar … naar
mate we ouder worden, stribbelt het
lijf steeds meer tegen. Het spreek
woord zegt niet voor niets: ouder
dom komt met gebreken. En heel
veel mensen van ons ervaren dat aan
den lijve! Soms is het een proces dat
traag gaat, maar het kan ook razend
snel gaan dat we niet meer vooruit
november 2017

kunnen, ondanks het feit dat we on
ze gezondheid in de gaten houden.
Gezondheid
Echter wat is gezondheid? Onder
gezondheid wordt door de meeste
mensen verstaan dat we, als we ziek
zijn, genezen worden, zodat we
weer kunnen functioneren in de
maatschappij. Maar draait gezond
heid alleen om gezond te worden of
te zijn. Neen, het is veel meer een
manier vinden om met ons ouder
wordende lijf om te gaan. Als ik
oudere mensen spreek hoor ik dat
vaak:”Ik moet er mee leren leven.”
En dat is de juiste instelling. We
moeten leren leven met onze beper
kingen. Dat is ook gezondheid, hoe
moeilijk dat soms ook kan zijn. Er is
een rapport van de GGD genaamd:
“Gezondheid verbindt in de ge
meente Waalre”, met als onderti
tel:”Volksgezondheid toekomstver
kenning 2017”. Daarin wordt door
de mensen uit de regio BrabantZuidoost gezondheid als een centra
le waarde gezien in het leven, waar
bij gezegd wordt dat een belangrijk
aspect van gezondheid is de dingen
te kunnen doen die je graag doet on
danks gezondheidsbeperkingen. Te
denken valt aan zingeving, genieten,
wonen in een prettige omgeving én
mee kunnen doen. De PVGE hoopt
haar leden daarin te kunnen onder
steunen.
Alhoewel Sinterklaas nog moet ko
men en het Kerstfeest ook nog ver
1
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weg is en dit de laatste Nieuwsbrief
van dit jaar 2017 is, wil ik U toch al
namens het bestuur van de PVGE
afdeling Aalst-Waalre-Valkenswaard
een voorspoedig, gelukkig, maar

zeker een gezond 2018 toewensen,
zodat wij U ook weer in 2018
mogen begroeten bij één van onze
activiteiten.
Jos Ossevoort

Middaguitstapje “Feestelijk dineren“
dinsdag 12 december om 12.30 uur
Aanmelden per  of
per  kan tot 1
december. Uw aan
melding is compleet als u daarna
het bedrag van €32,50 heeft
overgemaakt op rek.nr.
NL 62 RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE afdeling Aalst-WaalreValkenswaard onder vermelding van
“Kerstdiner”.

Op dinsdag 12 december gaan we
feestelijk dineren bij restaurant
‘t Oude Wandelpark, Eindhoven
seweg 264 in Valkenswaard. Wij
dineren dan in de Ridderzaal en bij
grote belangstelling ook in het cen
trale restaurant. Op deze middag
gaat u genieten van een heerlijk
viergangendiner.
Het menu:
*Amuse: meloen met serranoham
*Voorgerecht: garnalencocktail of
carpaccio
*Hoofdgerecht: varkenshaas me
dallions in champignon room
saus of sliptongetjes gebakken in
roomboter met mini tomaatjes.
Beide gerechten worden geser
veerd met rozemarijn aardappel
stukjes en groenten
*Dessert: boerenjongens roomijs
advocaat en slagroom
Kosten: €32,50 pp incl. twee
drankjes
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 0402215140 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
november 2017
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Liever thuis! beurs
23 t/m 25 november in het Beursgebouw te
Eindhoven
U komt toch ook?
Op de liever thuis! beurs krijgt u
antwoord op vragen als: Hoe blijf ik
gezond en vitaal? Hoe ga ik alles
financieel regelen? Welke aanpas
singen kan ik aan de woning doen
en welke rol speelt techniek daarin?
Of u nu komt kijken voor uzelf,
voor je ouders, vrienden of juist
vanuit een professioneel oogpunt,
bezoek de beurs. Zo’n 150 verschil
lende standhouders staan voor u
klaar met een uitgebreid advies af
gestemd op uw situatie. Natuurlijk,
zoals elk jaar, staat PVGE er ook
weer! We zorgen voor gratis toe
gangskaarten. U kunt deze via inter

net aanvragen via de volgende link:
http://lieverthuis.info/tickets/
Gebruik hiervoor kortingscode:
exp57 Mocht u niet over internet
beschikken, dan kunt u een gratis
toegangskaart ook afhalen:
In Waalre:
Bij de secretaris: Eric Ideler
 040 2520497, De Vrieshof 6 of
Bij de voorzitter: Jos Ossevoort
 040 2214276, Alsemlaan 48
In Valkenswaard:
Bij bestuurslid Mart van der Linden
 040 2042503, De Lentenier 23
Bij de najaarsbijeenkomst:
Op 8 november

Bestuursmutatie
In de eerste week van
september heeft Luit Hoving
de functie van penning
meester overgedragen aan
Ton Kivits.
Luit heeft vervolgens de door
het vertrek van Jacques
Hersbach vakante functie van
vicevoorzitter over genomen.

november 2017
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REIZEN vooruitblik
vrijdagmiddag 26 januari
Hierbij nodigen wij iedereen van har
te uit op de informatiebijeenkomst
van de afdeling REIZEN. Op deze
middag worden de reisplannen van
2018 gepresenteerd. U wordt verwel
komd met een kopje koffie of thee.
Het programma van deze middag:
Na de verwelkoming en de algemene
informatie worden de busdagtochten
en een aantal middaguitstapjes aan u
gepresenteerd. Na de pauze laat
EMA REIZEN u kennis maken met
onze twee nieuwe meerdaagse reizen
in 2018. Voordat iedereen huiswaarts
keert, is er nog gelegenheid om vra
gen te stellen aan de reiscommissie.
Deze middag begint om 14.00 uur
(zaal open om 13.30 uur)
Locatie: Activiteitencentrum
‘t Hazzo in Aalst, Trolliuslaan 7 of
HET HUIS VAN WAALRE, Koningin
Julianalaan 19 d.w.z. het nieuwe

gemeentehuis van Waalre.
’t Hazzo verhuist net rond deze tijd
naar het nieuwe gemeentehuis.
Raadpleeg voor de juiste locatie de
Nieuwsbrief van januari of de PVGE
website.
De deelname is gratis. In verband
met de organisatie dient u zich be
slist van te voren aan te melden bij:
Truus van de Vorstenbosch
 0402215140 of:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 17 november, 15 december en 19 januari 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:  040 2130588 of 06 46726075
november 2017
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DE PARELS VAN DE BALTISCHE STATEN
21 T/M 31 MEI 2018

11-daagse VLIEG/BUSREIS

Baltische staten - 11 dagen
De Baltische Staten aan de Oostzee
zijn van oudsher landen waar inten
sief handel is gedreven. De landen
Litouwen, Letland en Estland verto
nen kenmerkende verschillen, maar
hebben een gelijke geschiedenis.
Deze Oostzeelanden (ook wel Balti
cum genoemd) hebben zowel armoe
de, vrijheid, Sovjetbezetting en onaf
hankelijkheid meegemaakt. De ver
scheidenheid aan bouwstijlen, de
sociale verschillen en de mix van
geloof en traditie zorgen ervoor, dat
deze reis een onvergetelijke beleving
november 2017

zal zijn. De hoogtepunten tijdens deze
reis zijn o.a. de Russisch Orthodoxe
Alexander Nevsky- kathedraal in
Tallinn, de Jugendstilarchitectuur in
Riga, de Heuvel der Kruisen in
Litouwen en zeker ook de Baltische
gastvrijheid. Tijdens deze reis kunt u
ook genieten van het kleurrijke land
schap met schitterende vergezichten.
Hotels tijdens de reis
Tijdens de gehele reis verblijven we
in uitstekende / hotels.
De goed ingerichte kamers zijn van
alle gemakken voorzien zoals
bad/douche, wc, telefoon en televisie.
6
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In het restaurant staat iedere ochtend
een uitgebreid ontbijtbuffet voor u
klaar en ’s avonds kunt u genieten van
een heerlijk 3- gangen diner. In de
hotelbar of loungeruimte kunt u met
elkaar genieten van een drankje.
Vertrekdatum: 21 mei 2018
De reissom:
€ 1.249,00 pp bij 40 t/m 43 deelnemers
€ 1.322,00 pp bij 35 t/m 39 deelnemers
€ 1.419,00 pp bij 30 t/m 34 deelnemers
Toeslag eenpersoonskamer € 229,00 pp
Bij de reissom is inbegrepen:
vlucht naar Tallinn met Baltic Air
transfer op dag 1 naar luchthaven
Schiphol
de reis per luxe EMA-touringcar
de verzorging op basis van
halfpension: ’s morgens
ontbijtbuffet en ’s avonds een 3gangen diner
alle kamers met bad/douche, wc,
telefoon en televisie
gratis Wi-Fi
de excursies (inclusief genoemde
entrees)
Nederlands sprekende gids in
Tallinn
entree openluchtmuseum Rocca al
Mare
Nederlands sprekende gids in Riga
entree museum Turaida en
nationaal park Gauja
Duits sprekende gids in Vilnius
entree kasteel Trakai
het afscheidsdiner
november 2017

alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren
chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dranken
en eventuele niet genoemde
entrees
Aanmelden:
Via het formulier dat elders in deze
Nieuwsbrief is afgedrukt.
Reisprogramma:
Dag 1 – Heenreis: Vanuit Aalst –
Waalre – Valkenswaard wordt u met de
touringcar naar de luchthaven Schiphol
gebracht. Uw chauffeur begeleidt u naar de
incheckbalie. U vliegt vandaag naar de
hoofdstad van Estland, Tallinn. In Tallinn
gaat u onder leiding van uw chauffeur naar
de gereedstaande EMA touringcar. Vanaf de
luchthaven rijden we richting het centrum.
We maken een korte rondrit door Tallinn,
waarbij we u kennis laten maken met deze
prachtige stad. Vervolgens gaan we naar het
hotel, waar we 3 nachten verblijven.
Dag 2 - Middeleeuwse Hanzestad:
Na het ontbijt maken we o.l.v. een
Nederlands sprekende gids verder kennis
met Tallinn. De stad is prachtig gelegen aan
de Oostzee. De oude stad is verdeeld in een
boven- en onderstad. De kleurrijke
gildehuizen, de middeleeuwse stadsmuur en
de Russisch Orthodoxe Alexander Nevskykathedraal zorgen voor veel afwisseling.
Tallinn is één van de oudste steden van
Noord Europa en in 1997 is de oude
binnenstad op de lijst van UNESCO
geplaatst. De architectuur van deze
7
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binnenstad doet oude tijden herleven. De
grootste bloeiperiode was in de 16e en 17e
eeuw toen de stad een belangrijke rol
speelde als Hanzestad in de Oostzee regio.
De middag is vrij te besteden..
Dag 3 - Terug in de tijd: Vandaag
brengen we een bezoek aan het Ests
Openluchtmuseum gelegen in de wijk
Rocca al Mare. Deze wijk heeft als enige
geen permanente bewoners. In het
Openluchtmuseum krijgt u een nog beter
beeld van de geschiedenis van Estland. Het
museum heeft een oppervlakte van 72
hectare en bestaat uit vissershuisjes,
boerderijen en windmolens uit geheel
Estland met bijbehorende inventaris en
gereedschappen. Het oudste gebouw, een
boerderij uit de provincie Läänemaa,
dateert uit 1766. Er is ook een houten
kerkje en een schooltje uit 1887 te zien. Na
afloop van het bezoek aan dit bijzondere
museum is er nog gelegenheid om het
centrum van Tallinn te bezoeken.
Dag 4 - Zomerhoofdstad Pärnu: We
verlaten Tallinn en rijden in zuidelijke
richting. Rond het middaguur pauzeren we
in het Hanzestadje Pärnu, ook wel bekend
als de zomerhoofdstad van Estland. De
gekleurde, houten gebouwen zijn een lust
voor het oog. Pärnu is een levendig stadje
gelegen aan de Oostzee in de golf van Riga.
Ook Catharina de Grote verbleef graag in
Pärnu. Zij schonk een Russisch Orthodox
kerkje aan de stad, welke ook aan haar is
opgedragen. Na Pärnu vervolgen we onze
weg naar de grootste Baltische stad Riga.
We verblijven daar drie nachten.

stadswandeling. U ziet de Dom van Riga,
de Lutherse Petruskerk en het zogenoemde
Zwarthoofdenhuis. Dit gebouw werd
gebouwd door de broederschap van de
“Zwarthoofden”, een gilde voor
ongetrouwde Duitse kooplieden in Riga.
Natuurlijk vergeten we de prachtige art
nouveau niet. Riga zou de meeste art
nouveau gebouwen hebben in Europa. In de
middag kunt u op eigen gelegenheid het
centrum verkennen. Wat dacht u van een
bezoek aan het bezettingsmuseum of aan de
grootste overdekte levensmiddelenmarkt
van Europa, welke is ondergebracht in oude
Zeppelin hangaars? U kunt de smaken van
Riga op deze gezellige plek gaan
ontdekken!
Dag 6 - Letse geschiedenis en
natuur: Vandaag zoeken we de rust even
op. Na het ontbijt rijden we naar het stadje
Cesis. Het oude Hanzestadje Cesis, gelegen
aan rivier de Gauja, geldt als het best
bewaarde stadje van Letland. Tot de meest
bijzondere gebouwen behoren de burcht en
de Lutherse Johanneskerk uit de 13e eeuw.
Hier maken we een ruime stop. Daarna
brengen we een bezoek aan kasteel Turaida,
dat prachtig gelegen is in de natuur van het
nationaal park Gauja. Op deze plaats liet de
Letse bisschop Albert een burcht bouwen.
Deze door brand verwoeste burcht werd
herbouwd. Naast de burcht ligt een
beeldentuin en historische bouwwerken.
Dag 7 - Hoop, vrede, liefde en
opoffering: Na het ontbijt vertrekken we
richting Litouwen. Onderweg brengen we
een bezoek aan de bekende Kruisberg, ook
wel Heuvel der Kruisen genoemd. Het is
een plaats waar stilte en gedachten elkaar
kruisen. Op een voormalige
verdedigingsheuvel werden door
nabestaanden kruisen in allerlei vormen en
materialen nagelaten ter nagedachtenis aan
hun dierbaren. De heuvel werd al snel een
nationaal bedevaartsoord om te bidden voor
vrede. We vervolgen onze weg door
Litouwen richting de hoofdstad Vilnius. In

Dag 5 - Riga – hoofdstad van de
art nouveau: Riga is gelegen aan rivier
de Daugava vlakbij de monding in de golf
van Riga. Het historische centrum staat op
de UNESCO wereld erfgoedlijst. Met onze
Nederlands sprekende gids laten wij u
kennis maken met het stadspatrimonium
van de oude Hanzestad Riga. We maken
een rondrit door de stad met aansluitend een
november 2017
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Baltica: Vandaag verlaten we het
Baltikum. We rijden over de zogeheten ‘Via
Baltica’ richting Polen. De Via Baltica is
een Europese weg welke de Baltische
hoofdsteden verbindt met Warschau. We
verblijven één nacht in de Poolse hoofdstad.
Dag 10 - Het wonder van
Warschau: Na het ontbijt checken we uit
en maken we een korte rondrit door de stad.
Warschau werd verwoest tijdens en na de
Opstand van Warschau in 1944 en
herbouwd aan de hand van bewaard
beeldmateriaal. De restauratie van het oude
centrum wordt beschreven als “het wonder
van Warschau”. Na de rondrit heeft u nog
even vrije tijd in de oude binnenstad.
Daarna rijden we naar ons
overnachtingshotel.
Dag 11 - Thuiskomst met
herinneringen: Aan deze prachtige reis
komt helaas een einde.Vandaag rijden we via
de Duitse autowegen terug naar Nederland.
We besluiten deze reis met een drie-gangen
diner. Daarna brengen we u terug naar uw
opstapplaats.

deze stad verblijven we twee nachten.
Dag 8 – Vilnius- stad van de Barok:
In Vilnius tref je overal sporen aan van de
onstuimige geschiedenis van Litouwen.
Ondanks deze geschiedenis is in het oude
stadscentrum het rijke Middeleeuwse leven
nog duidelijk zichtbaar. De Litouwse
hoofdstad Vilnius bestaat voor het grootste
deel uit bouwwerken uit de Barok. Samen
met een Duits sprekende gids maken we
een rondrit en stadswandeling door de stad.
Tijdens deze rondleiding zult u merken dat
het moderne Vilnius harmonieus overgaat
in het historische gedeelte. Na de vrije
lunch in Vilnius gaan we naar Trakai. In de
14e eeuw werd door Gediminas, de
vroegere heerser van Litouwen, begonnen
met de bouw van een kasteel op een van de
eilanden in het meer van Galve. Aan dit
rode bakstenen kasteel, dat zeer
sprookjesachtig is gelegen, brengen we een
bezoek. Vroeger was Trakai enkele jaren de
hoofdstad van Litouwen. Nu is Trakai een
van de meest toeristische bestemmingen
van het land.
Dag 9 – Doorreis over de Via

De PVGE laat de postcode los
Iedereen die lid is van de PVGE is ook
automatisch lid van de afdeling waar
het lid woont. De postcode bepaalt de
afdeling. Vanaf 1 januari gaat dat
veranderen. U mag voortaan zelf
bepalen van welke afdeling u lid wilt
zijn. Het is niet meer de postcode die
bepalend is. We kunnen het ons
eigenlijk niet voorstellen, maar mocht u
het niet naar uw zin hebben bij onze
afdeling dan kunt u het lidmaatschap
van onze afdeling verruilen met een
andere afdeling. Wel zijn er een paar
spelregels:
U mag slechts van één afdeling lid zijn.
november 2017

U kiest zelf welke afdeling dat is. Wilt
u toch bij twee afdelingen horen dan
kunt u van die tweede afdeling ‘gastlid’
worden. Wilt u van afdeling
veranderen, dan moet u ons dat
vertellen voor 1 december via

 ledenadministratie@pvge-awv.nl
of  040 2076925
Moet ik nu iets doen?
Als u een tevreden lid bent van de
afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard,
dan hoeft u niets te doen. U blijft dan
gewoon lid bij ons.
U hoeft alleen in actie te komen als u
van afdeling wilt veranderen.
9
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Wij SENIOREN moeten onze STEM laten horen
bij alle komende hervormingen, die de ons raken
Niet in de laatste plaats is het tijd om
gezamenlijk invloed uit te oefenen op
de besluitvorming over onze
pensioenen. Na de verkiezingen is nu
de kabinetsformatie afgerond. Er zijn
besluiten genomen en hervormingen
doorgezet, die ons als senioren raken.
Politieke partijen hebben daarin het
primaat, maar organisaties zoals de
SER, de vakbonden en werkgevers,
spelen een grote rol bij de vorming van
wetgeving, waaronder regelgeving
omtrent pensioenen. Wij als
gepensioneerde ouderen zijn niet
vertegenwoordigd in devakorganisaties.
Wel 50-plussers. Bij de meeste
politieke partijen spelen wij als
senioren een bescheiden rol. Er zitten
nauwelijks ouderen in de Tweede
Kamer om onze belangen te
vertegenwoordigen. U laat uw stem
horen door uw lidmaatschap van de
PVGE. Als lid vormt u de rechtstreekse
achterban van de 3 miljoen
gepensioneerden in de Koepel van
Nederlandse Verenigingen voor
Gepensioneerden (KNVG). Als PVGE
zijn wij namelijk prominent lid van de
Federatie van Philips Verenigingen van
Gepensioneerden (FPVG) die op haar
beurt weer participeert in de KNVG. De
KNVG maakt zich in haar contacten met
de overheid en haar adviserende
organen op nationaal niveau sterk voor
uw pensioenbelangen, ongeacht het
november 2017

pensioenfonds waar u bent
aangesloten. Bij de aanwendbare
invloed op bijvoorbeeld pensioen
wetgeving spelen de kwaliteit van onze
vertegenwoordigers een grote rol,
maar zeker ook de wet van de grote
getallen. Hoe meer leden hoe meer
gewicht in de schaal kan worden
gelegd. De Federatie onderneemt
pogingen om met een nieuwe afdeling
haar achterban te vergroten maar als
PVGE en prominent lid kunnen we daar
ook een flinke bijdrage aan leveren
door simpelweg ons eigen leden
bestand te vergroten. Bovendien
kunnen onze nieuwe leden ook
profiteren van de andere PVGEactiviteiten. Zie hiervoor onze website
www.pvge.nl/de-pvge (door gebruik te
maken van de diverse kortings
aanbiedingen is het contributiebedrag
snel terugverdiend). Feitelijk doen wij
door middel van deze publicatie een
beroep op u om in uw naaste omgeving
bovenstaande boodschap uit te dragen
en zo bij te dragen aan een wezenlijke
beïnvloeding van regelgeving in de ko
mende regeer periode! Ledenwerving
loont!! Praat er over met uw bekenden
die nog geen lid zijn of zet het op uw
facebook of LinkedIn pagina.
Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat
dank voor uw bijdrage.
Jos Ossevoort, voorzitter afdeling AalstWaalre en Valkenswaard
10
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EMA REIZEN
LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 2044145
AANMELDINGSFORMULIER BALTISCHE STATEN aanmelden tot 12 januari
VERTREKDATUM: maandag
21 mei 2018
HR./ MEVR
_________________________________________
ADRES:
____________ postcode
_____________
WOONPLAATS: ____________ Opstapplaats: Aalst/Waalre/V’waard
TELEFOON:
____________ mobielnummer _____________
SOORT KAMER: _________________________________________
Voor de vliegmaatschappij:
*Eerste volledige voornaam zoals in het paspoort _________________
*Achternaam zoals in het paspoort _____________________________
*Geboortedatum _________________
*Paspoort nummer _________________
*paspoort geldig tot________________
Voor controle door de PVGE en EMA:
Een kopie van uw paspoort (tegelijk inleveren met dit formulier)
INLEVERADRES:
Mw. Truus van de Vorstenbosch
Het Fort 39
5581 AB Waalre
informatie:
( 040 2215140 of  afdelingsreizen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
november 2017
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☆ KRONIEK ☆
Zaterdag 30 september – Valkens
waard “De Hofnar” – Seniorenbeurs
Ondanks het herfstachtige, natte
weer wordt ook deze “editie” van de
door SBV georganiseerde beurs, die
gratis toegankelijk is, goed bezocht:
ongeveer 750 personen geven blijk
van hun belangstelling voor de goe
deren en diensten van 60 deelne
mende exposanten (het maximaal
mogelijke aantal). Waaronder de ou
derenbonden, dus ook onze PVGE,
die vertegenwoordigd is door Bep
Broekhuijse, Hans en Tineke de
Pooter en Jos Ossevoort. Naast een
gratis consumptie worden de bezoe
kers ook vergast op enkele optre
dens door het DommelsLavenkoor,
dat inmiddels in de hele regio
bekendheid geniet. Geconstateerd
kan worden dat de middag in een
gemoedelijke sfeer verloopt; zowel
de bezoekers als de deelnemers zijn
tevreden. De SBV verdient een
compliment voor de uitstekende
organisatie!
Donderdag 5 oktober – Waalre,
gebouw Agnus Dei.
De laatste trefpuntbijeenkomst van
dit jaar trekt weer vele PVGEers
(plm. 60), hetgeen niet verwonder
lijk is wanneer John Peeters een dia
lezing verzorgt. Immers: hij heeft
zijn publiek al meerdere keren
deelgenoot gemaakt van zijn reizen
naar en door verre oorden, laatstelijk
november 2017

voerde hij ons mee naar Japan. Van
daag is Marokko, met name Marra
kesh, het onderwerp. Nadat Hans de
Pooter om tien over twee de samen
komst opent en iedereen welkom
heet, gaat John van start. Met zijn
fietsmaat Kees begint hij in Gibral
tar en maakt per boot de overtocht
naar Marokko. Met zijn aansteke
lijke en humoristische enthousiasme
verhaalt hij over de uiteenlopende
ontmoetingen met de mensen die zij
onderweg naar Marrakesh ervaren
en wat zij zoal te zien krijgen. Op
vallend is onder meer de vriendelijk
heid waarmee ze worden bejegend.
Bijna alles mag gefotografeerd wor
den, alleen vrouwen zijn daar zeer
terughoudend in. Echter: vele groe
pen mannen passeren de revue. Inte
ressant is een ontmoeting met een
man, die de imam van het dorp
blijkt te zijn en beide heren bij zich
thuis uitnodigt. Het voert te ver en
het is ook niet mogelijk om hier die
per in te gaan op hun avontuurlijke
reis langs de mysterieuze koningsen Romeinse ruïnesteden, de woes
tijnen met palmenoases, het Rifge
bergte, de Hoge Atlas, etcetera.
Opvallend zijn voorts de torens, die
alle bezet worden door ooievaars; de
medina’s met allerhande ambachten,
de schapenmarkt, het offerfeest en
een uitbundige bruiloft. Overigens
zijn alle huizen witgekalkt en heb
13
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ben blauwe deuren en jaloezieën.
Waarom blauw? Wel: die kleur is
niet favoriet bij de muggen… Zoals
gebruikelijk kost het John moeite
een punt te zetten achter zijn betoog.
Rond de klok van vier begeven de
toehoorders zich naar de aula en
doen zich tegoed aan de diverse
drankjes en de lekkere, door Diny
gefabriceerde snacks en wat dies
meer zij. Het Trefpuntteam is er
weer in geslaagd iedereen een

boeiende, gezellige middag te bezor
gen, waarvoor dank! Trouwens ook
een woord van dank aan de helpers,
zoals Dini en Gerard van Bakel,
Riek en Paul Compen en Tineke de
Pooter (die het financiële / admini
stratieve deel verzorgt).
N.B. Er zijn gratis entreebewijzen
beschikbaar voor de “Liever
Thuisbeurs”, die op 23, 24 en 25
november gehouden wordt in het
Beursgebouw te Eindhoven.
Jacques Hersbach

Nieuwe structuur Seniorenbelang Valkenswaard (SBV)
De PVGE is samen met andere ou
derenvertegenwoordigers vertegen
woordigd binnen het SBV in Val
kenswaard. Dit overkoepelend or
gaan behartigt de belangen van alle
senioren binnen de gemeente Val
kenswaard. Vanuit dit orgaan vindt
regulier overleg plaats met de ge
meente en andere ouderen gerela
teerde partijen. Ook wordt gevraagd
én ongevraagd advies gegeven op
het terrein van de ouderenparticipa
tie. De jaarlijkse seniorenmarkt in
de Hofnar is een initiatief van het
SBV. Binnen het SBV zijn diverse
werkgroepen actief (zie ook:
www.seniorenvalkenswaard.nl )
In het (recente) verleden lag de na
druk op het aansturen én ondersteu
nen van de diverse werkgroepen,
waarbij het te behalen resultaat de
doelstelling was. Door het afhaken
van zowel de ANBO als de PCOB
november 2017

daalde het aantal bestuursleden. Mo
menteel zijn de KBO-afdelingen en
de PVGE nog de enige seniorenver
enigingen/-bonden. Het huidige be
stuur (2017) bestaat nu nog uit 9
leden. Door het verplaatsen van het
werkterrein van actieve ondersteu
ning van de werkgroepen naar een
beleidsformulerende taak kan wor
den volstaan met minder leden,
waardoor ook efficiënter kan wor
den gewerkt. Daarom is de tijd ge
komen de huidige structuur te her
zien. Er zal in de toekomst worden
gewerkt met een aantal
“Domeinen”, waarbij WMO en
(Ouderen)Participatie centraal
zullen staan. Het SBV zal binnen
kort haar nieuwe structuur en werk
wijze publiceren. Meer over doel
stelling en werkwijze kunt u vinden
op: www.seniorenvalkenswaard.nl
Mart van der Linden
14
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Gedachtegoed Van Hans Hillen

God vergeten
Onlangs kreeg ik van een goede
vriend van mij een boekje met als
opmerking, dat ik dat boekje maar
eens goed moest lezen, want het zou
een lezenswaardig boekje zijn. Het
was een boekje geschreven door
Hans Hillen. Hans Hillen was in het
verleden een tijdje onze minister van
defensie, maar ook is hij journalist
en leraar geweest. De titel van het
boekje is: “God vergeten.” En voor
dat U afhaakt en denkt dat een boek
je is over godsdienst geef ik U de
ondertitel: “Gedachten over de mens
in een tijdperk van technologie.” En
inderdaad. Het boekje is de moeite
van het lezen waard. Alleen het
voorwoord al is reuze interessant en
heb ik met interesse gelezen. Hans
Hillen geeft aan dat veel Nederlan
ders zich afkeren van de kerk, ter
wijl de christelijke elementen nog
volop zichtbaar zijn. We geven aan
nieuwe generaties amper kennis
door over het geloof en de daarbij
behorende cultuur, maar … we
genieten nog steeds van “kerkelijke“
kunst, zoals kerkelijke gebouwen en
muziek, met name Bachs Mattheus
passie. De Nederlander hecht erg
aan zijn individuele vrijheid, waar
door hij amper wil meedoen in col
lectief verband, zoals dat geïnstituti
onaliseerd werd in o.a. kerkgenoot
schappen. Het gevolg daarvan is het
november 2017

verzwakken
van een ge
deeld gewe
tenskader,
waardoor
mensen el
kaar niet
meer ver
trouwen en
dan is de
enige oplossing: WETGEVING. In
de christelijke religie werd er inge
speeld op ieders verantwoordelijk
heid. En nu hebben we misschien bij
de grote schoonmaak van onze
levensrichting een kostbaar erfstuk
aan de vuilnisman meegegeven.
Maar je leven zin kunnen geven is
een basisvoorwaarde voor
welbevinden en tevredenheid. Dat is
geen nieuwe verantwoordelijkheid,
dat moet uit jezelf komen.
“Ik gun”, zegt Hans Hillen, “mijn
kleinkinderen en hun kinderen van
harte een leefomgeving die niet vol
ledig door de OVERHEID is vast
geregeld en waar mensen klaarstaan
voor elkaar, of het nu in de stad is of
in het land.” Hans Hillen schreef dit
boekje , denkend aan de mens van
morgen. Op een ontspannen wijze
zet hij de mensen aan het denken
over de wereld en over ieders plaats
in deze wereld. Kortom. Het is zeker
de moeite waard.
15
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Met K&C naar Onze-Lieve Vrouw-Waver en Lier
Verslag

woensdag 20 september

Gestimuleerd door de mooie foto van
de wintertuin schreven we ons snel in.
Het St. Ursula-instituut bevindt zich
in een plaatsje waar je niet zo maar
toevallig terecht komt. Bij aankomst
was het instituut van buiten al
indrukwekkend en bij binnenkomst,
op weg naar de koffie, passeerden we
de wintertuin die nog meer indruk
maakte dan de foto. Voor de
rondleiding waren 2 gidsen
beschikbaar die eerst een korte ge
schiedenis en achtergrondinformatie
gaven van de (vooruitstrevende) zus
ters Ursulinen en het school- en
kloostercomplex. Al meteen vanaf de
aankomst zag dit bezoek er veel
belovend uit en wat we al zagen voor
de rondleiding begon, overtrof de
verdere verwachting. Ongelooflijk dat
zoiets kon worden gerealiseerd nadat
in de 1e wereldoorlog het instituut
verregaand vernield was. Nergens
lijkt er bezuinigd en luxe en het
vakmanschap van de uitvoering
stralen er vanaf en zijn niet meer van
deze tijd. Tijdens de verdere
rondleiding door de zeer
gemotiveerde gids, boeiend en door
spekt met humor, zijn we alleen maar
verder onder de indruk geraakt van dit
Sint-Ursula-Instituut. Van de bijna
2000 leerlingen hebben we weinig
gemerkt. Verrassend genoeg is dit
unieke instituut, gestart als kostschool
die moest voorzien in degelijk
november 2017

onderwijs voor meisjes, zelfs in de
omgeving niet algemeen bekend.
Maar het is nu volkomen terecht
erkend als werelderfgoed door de
UNESCO. We hadden deze reis
absoluut niet willen missen. Gelukkig
voor de vele inschrijvers is er een 2e
dag georganiseerd.
Om 1 uur vertrokken we naar Lier
waar ieder een lunch kon gebruiken.
Om 3 uur begon de stadsrondwande
ling c.q. rondvaart, verdeeld over 3
gidsen. Wij deden de wandeling en nu
ook weer, 'n kundige gids, met liefde
voor de stad, zeer informatief en met
humor. Op eigen houtje hadden we
minder gezien en de extra informatie
laat je met meer waardering kijken
naar hetgeen je ziet. De oude steden
in België hebben toch een meer
middeleeuwse uitstraling dan wat we
in Nederland kennen. Het verleden
lijkt dichterbij. Ook al waren we
eerder in Lier geweest, het was een
geanimeerde bezigheid welke
duidelijk meerwaarde heeft boven een
bezoek zonder gids.
De dag werd afgesloten bij restaurant
Kruidenlucht in Casteren, bij de
meesten onbekend, maar een mooi
restaurant met uitstekend diner. Als
extra bonus, de hele dag mooi weer,
voorafgegaan door kwakkelweerda
gen. Een superdagje met de PVGE
dus.
Frans en Marijke Schoofs
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Eric Ideler maakte een mooi
beeldverslag van deze dag.
Eric Ideler maakte een mooi
WELKOM NIEUWE LEDEN

Mevr. N. van der Colk-Dubbeldam
Mevr. B.A.P.H. van Dijk
Dhr. H. Hendriks
Dhr. P.A. Jurriens
Dhr. M.A. Kwaks
Dhr. W.C.P. de Leng
Mevr. M.A.J. van Liempd
Dhr. J.H.M. van Lier
Dhr. P.J.J.M. van der Linden
Mevr. W.J.G. van der Linden-Thoonen
Mevr. M.C.G.L. Maasakkers-Slegers
Mevr. G.J.M. Mutsers
Mevr. E.K. Purnot-Krol
Mevr. G.C.M. Smits
Mevr. L.Y. Timmerman
Mevr. E.K. Westerhuis-Broos
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beeldverslag van deze dag.Het is te
vinden op internet:
https://flic.kr/s/aHsm9fESsp
Valkenswaard
Waalre
Valkenswaard
Waalre
Valkenswaard
Valkenswaard
Waalre
Waalre
Waalre
Waalre
Valkenswaard
Waalre
Waalre
Waalre
Waalre
Waalre
17

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

SAARLOUIS en SAARBURG
Verslag

5-daagse busreis, 5 tot en met 9 september

Vanuit Valkenswaard en Waalre
gaan we naar Saarlouis. We rijden
via het nieuwe tunnelcomplex in
Maastricht. Voor velen, ook voor
John onze chauffeur, was dit de
eerste keer en we bereiken Spa de
mondaine stad in de Ardennen.
Door de ontdekking van het mine
rale bronwater werd de stad door
velen bezocht. Reeds in 1717 als
tsaar Peter de Grote door het heilza
me water zijn ziekte overwon, werd
Spa een belangrijke badplaats met
grote aantrekking kracht voor men
sen uit de hogere kringen. Deze rijk
dom is te zien in de vele mooie ge
bouwen die de stad rijk is. Jammer
dat de kabelbaan naar de heuvel
Annette et Lubin buiten werking
was. Velen hebben een bezoek ge
bracht aan de Peter de Grote bron en
de parochiekerk gewijd aan St. Ra
macle, patroonheilige van de Arden
nen. De kerk heeft een Silbermann
orgel. Daarna rijden we verder naar
ons hotel Posthof in Saarlouis.
Woensdag 6 september staat een
stadswandeling met gids op het pro
gramma. We gaan eerst naar het mu
seum om de maquette te bekijken
van de versterkte stad met de ves
tingwerken van Vauban zoals het
was rond 1700. Verder bezoeken we
de Ravelin V en het stadhuis met de
november 2017

gobelinzaal, de markt en de Lud
wigskirche. In de middag rijden we
naar Saarburg, een schilderachtig
stadje met grote waterval in het
centrum. Vandaar rijden we naar de
CLOEF een meander in de rivier de
Saar. Donderdag 7 september
brengen we een bezoek aan de stad
Luxemburg. We beginnen met een
rondrit in de bus met gids, die ons
de uitbreiding van de stad laat zien.
Door de aanwezigheid van de Euro
pese Unie zijn er vele bedrijven ge
vestigd in de stad en er wordt een
tramnetwerk aangelegd. Na een
korte wandeling met de gids in het
centrum, is er tijd voor een bezoek
aan de stad. Rond 17.00 uur gaan we
terug naar het hotel voor het avond
buffet. Vrijdag 8 september staat de
stad Trier op het programma. Bij de
parkeerplaats voor de bus staat de
gids ons op te wachten. Helaas kun
nen we niet naar het uitzichtpunt op
de Petrisberg wegens wegafsluiting.
We zijn met de bus langs de Moezel
gereden en hebben de middeleeuwse
kranen voor laden en lossen, de Ro
meinse brug en de Keizerthermen
gezien en we kregen uitleg over de
vele kloosters die er zijn geweest.
We stappen uit bij de Basilica ( Aula
Palatina) van Constantijn voor een
bezoek buiten en binnen. In de
18

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Romeinse tijd waren de muren be
pleisterd en beschilderd en was het
een paleis voor keizer Constantijn,
met enorme afmetingen: lengte 73
meter, breedte 28,50 meter, en 33
meter hoogte en dat gebouwd zon
der zuilen! Nu is het een evangeli
sche-gemeente-kerk. We hebben ook
het paleis van de keurvorsten beke
ken met een fraai aangelegde tuin.
Met de bus reden we naar de Porta
Nigra waar de gids uitleg geeft over
de stadspoort in de Romeinse tijd,
de katholieke kerk die er is gebouwd
op de tweede etage en hoger en over
de kluizenaar Simeon die daar 7 jaar
november 2017

in een nis heeft gewoond. Daarna
heeft iedereen de stad op eigen gele
genheid bezocht. Zaterdag 9 septem
ber is de terugreisdag. Om tien uur
is het vertrek en via mooie routes
(en omleidingen) gaan we naar
Vianden voor de lunch en een kort
bezoek. Om 14.00 uur vertrokken
we met wat regen, die de hele mid
dag zal aanhouden en flink ook. Na
een korte stop zijn we om 17.00 uur
in Thorn voor het afscheidsdiner. In
5 dagen hebben we veel gezien (en
ook veel gelopen). Het was prettig
samen zijn en we hebben genoten.
Tot een volgende reis,
Johan en Maria
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De Zorgverzekering 2018
Uit de nieuwsbrief van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden
(FPVG). Eén van de activiteiten van de Federatie is het onderhandelen van een centrale
ziektekostenverzekering met het IAK.

Bericht van de FPVG
Veel gepensioneerden van Philips ma
ken voor de verzekering van curatieve
zorg gebruik van de het zogenaamde
collectief 1482 van IAK. Gedurende
een periode van vijf jaar is dat een
verzekering van zorgverzekeraar
VGZ. Het IAK voert als ge
volmachtigde de verzekering uit. Het
contract met VGZ loopt eind dit jaar
af en daarom werd begin dit jaar aan
meerdere verzekeraars, in opdracht
van Philips, gevraagd een offerte voor
de komende vijf jaar uit te brengen.
De offertes zijn inmiddels binnen
(eind september 2017), de
beoordeling heeft plaats gevonden en
de uitkomst is dat voor de komende
jaren het collectief zal zijn: IAK /
Avero-Achmea. Dit is wel met een
kleine slag om de arm, het contract
tussen de diverse partijen is nog niet
getekend. Echter wij gaan ervan uit
dat dit binnenkort zal gebeuren en wij
verwachten dan ook geen problemen.
Wat betekent dit voor u, moet U iets
ondernemen? Nee, u hoeft niets te
ondernemen. Wij gaan ervan uit dat
de overgang naar Avero-Achmea voor
u “geruisloos” zal verlopen. Zoals
gebruikelijk krijgt u aan het einde van
het jaar een nieuw polisblad en daarop
zal de naam VGZ vervangen zijn door
Avero-Achmea. Medio februari
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ontvangt u een nieuw pasje dat
uiteraard ook aangepast is. Op de pas
en polis zult u een ander uzovinummer (Unieke Zorg
VerzekeraarsIdentificatie) aantreffen
maar in de praktijk zal dat niet tot
verwarring leiden omdat de zorgver
leners vrijwel altijd uitgaan van uw
burgerservicenummer (BSN). Verder
zijn wij er zeker van dat IAK voor een
soepele overdracht zal zorgen.
De inhoud van de aanvullende verze
keringen (AV’s) zullen niet tot
nauwelijks veranderen. Over eventu
ele kleine wijzigingen zullen wij u in
november informeren. Wel zullen de
aanvullende verzekeringen een wat
andere naam krijgen maar, zoals
gezegd, inhoudelijk verandert vrijwel
niets. De keuzemogelijkheden
veranderen evenmin.
Advies van de afdeling AalstWaalre en Valkenswaard
Het lijkt erop dat de overgang naar
een nieuwe verzekeraar weinig con
sequenties zal hebben. Toch raden wij
u aan de berichtgeving te blijven
volgen en zodra de nieuwe voorwaar
den beschikbaar zijn ze kritisch door
te lezen en zo nodig te vergelijken
met andere verzekeraars. Zoek ook uit
of de nieuwe zorgverzekeraar een
contract heeft met de door u gewenste
kliniek(en).
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De reisplannen voor 2018
De parels van de Baltische Staten
11 daagse vlieg/busreis van 21 t/m 31 mei.
De reis staat reeds in deze Nieuwsbrief
vermeld, omdat de EMA half januari de
passagierslijst voor Baltic Air in orde moet
hebben. U kunt zich vanaf nu opgeven
voor deze reis.

Engeland
Graafschap East Sussex-Eastbourne
6 daagse busreis van 31 augustus t/m 05
september met hotel in Eastbourne. De
beschrijving van deze reis verschijnt in de
Nieuwsbrief van januari 2018. Vanaf dat
moment kunt u zich opgeven voor deze reis.

ma 13 nov
di 14 nov
vr 17 nov
di 12 dec
di 12 dec
vr 15 dec
vr 19 jan
zo 11 feb
eind april
ma 21 mei
eind juni
vr 31 aug
begin sep.
okt/nov
wo 10 jan
wo 21 feb
wo 14 mrt

Activiteitenkalender 2017/2018
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
Middaguitst. Feestelijk dineren in restaurant " 't Oude Wandelpark" vanaf 12.30
Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30
Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", vanaf 14.30
K&C
Amsterdam:Concertgebouw
K&C
Gouda: Nader uit te werken
Reizen
11 daagse vlieg/busreis "De parels van de Baltische Staten"
K&C
Insel Hombroich: Nader uit te werken
Reizen
6 daagse busreis naar Engeland-Graafschap East Sussex-Eastbourne
K&C
Mechelen/Antwerpen: Nader uit te werken
K&C
Tongeren/Alde Biezen: Nader uit te werken
Algemeen Vrijwilligers bijeenkomst
Algemeen Voorjaarsbijeenkomst
Algemeen Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden

november 2017
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Zomerbijeenkomst 2017
Het is weer een tijdje geleden dat we
de zomerbijeenkomst hadden. Een
geslaagde bijeenkomst met een
groot aantal mensen. Het waren er
meer dan 200. In een nabespreking
met de eigenaar van De Zwaan en
ook in een bespreking met het be
stuur zijn we tot de conclusie geko
men dat we helaas een aantal nieu
we regels moeten invoeren om de
zomerbijeenkomst tot een blijvend
feest te laten zijn.
Als eerste regel willen we, ook
doordat de eigenaar zich daar zorgen
over maakt, het aantal mensen dat
kan deelnemen aan de
zomerbijeenkomst beperken. Het is
nog niet gebeurd, maar als het slecht
weer is, kunnen er géén 200 mensen
bínnen van het feest genieten. Daar
is de ruimte veel te klein voor. De

organisatie moet daarom terug naar
een totaal van ten hoogste 180
mensen.
Als tweede regel willen we het aan
tal gratis consumpties beperken. We
gaan daarom muntjes of bonnetjes
aanreiken bij het binnenkomen op
de zomerbijeenkomst.
Daarnaast is geconstateerd dat we
als vereniging wel erg veel geld
moeten bijleggen bij het bedrag wat
van U gevraagd werd. Helaas zal de
prijs daarom omhoog gaan. We wil
len graag als bestuur ook andere ac
tiviteiten geldelijk blijven onder
steunen en dat houdt in dat de zo
merbijeenkomst voor U iets duurder
wordt. Hopelijk schrikt dit alles U
niet af en kunnen we U als gast aan
de bijeenkomsten blijven verwelko
men.
Het bestuur

Programma
Elke laatste dinsdag van de maand
Thema’s november – december
28 nov. Impact van dementie op het dagelijks leven
19 dec. Impact van dementie op je relatie
Café-zaal Dommelstroom, Bergstraat 51, Valkenswaard
(Dommelen)
Café open : 19.00 uur – vrij entree
Begin programma : 19.30 uur
Einde programma : 21.00 uur

Mensen die iets hebben met dementie Ontmoeten elkaar in het
Alzheimer Café
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Zomertennis 2017
Vorig jaar tijdens de
coachesbijeenkomst was
nog niet bekend op welk
park wij in 2017 zouden
gaan spelen. Dat had te
maken met de tijd, die
wij opgelegd hadden
gekregen van de Genne
perparken. Het zomer
seizoen startte op 5 april
toch weer op de Genneper Parken in Eindhoven. Wij hebben daar nu
gespeeld van 10.00 -12.00 uur. Dit was voor iedereen een fijne tijd ook in
verband met middagactiviteiten. Met 12 leden speelden wij op de French
Court-banen 18 en 19. Wij hadden weinig verlet in verband met het goede
weer, soms was het zelfs wat erg warm. Het tennisseizoen hebben wij afge
sloten met een kopje koffie in de pauze op 27 september. Volgend jaar zul
len wij op 3 april 2018 weer beginnen; nieuwe leden zijn van harte welkom.
Tineke de Pooter, tenniscoach PVGE AWV.

november 2017

23

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

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 zwemmen: 30 minuten voor € 5,00 per keer. 10 rittenkaart €
40,00. 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
Torenstraat 10-12, Valkenswaard, tel. 040-2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
PVGE: 5% korting op gehele assortiment
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