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Alweer een jaar voorbij
Als U dit leest is het nieu
we jaar al weer bijna een
maand oud. De feestdagen
zijn weer voorbij en het is weer bij
na als vanouds. Bent U er ook al een
beetje aan gewend? Maar … onder
tussen is alles duurder geworden en
wij, ouderen, worden niet ontzien.
Onze koopkracht wordt stilletjes
steeds minder. Telkens wordt er door
de regering gezegd dat na het zuur
het zoet zou komen. Maar daar is
niet veel van te merken. In tegen
deel. Op alle fronten is het duurder
geworden. Dat is een hele kopzorg.
Komt daarnaast ook nog eens dat
velen onder ons zich druk maken
over onze kinderen en kleinkinde
ren, over de ontwikkeling van onze
maatschappij en wat verder weg,
ook over de toestand van de wereld.
Een aantal wereldleiders maken het
niet aangenamer voor ons allemaal.
En dan zijn wij ook nog eens op een
leeftijd aangekomen dat we vaak
zelf zorg nodig hebben. Naast de
vele kopzorg die we maken, hebben
we ook nog de lichamelijke kwaal
tjes, die het niet altijd gemakkelijker
voor ons maken.
Echter: De maatschappij maakt zich

de laatste tijd erg druk om de oude
renzorg. De levensverwachting
wordt steeds opgerekt en dan dient
de vraag zich aan: Is het allemaal
wel betaalbaar? Kunnen we er wel
mee doorgaan tot in lengte van
dagen om de juiste goede zorg te
verlenen ondanks de hoge prijs die
er tegenover staat. Kunnen we tot op
hoge leeftijd geholpen worden of
wordt er op een gegeven moment
gezegd: “We zouden U kunnen hel
pen, maar de medicijnen zijn te duur
voor de relatief korte levensverlen
ging. We doen het niet meer”. In
feite schijnt dat al te gebeuren. Jij
zult maar degene zijn, die dat
meemaakt!!!
Maar … gelukkig
Net voor de Kerst zag ik in de su
permarkt een mand waarin bood
schappen gedaan konden worden
voor de voedselbank. Er lagen
enorm veel artikelen in. Mag ik
daaruit de conclusie trekken dat
mensen gelukkig toch nog oog heb
ben voor de medemens? Ik denk van
wel. Daarom moeten we zuinig op
elkaar zijn. Op elkaar passen in de
zin van: let op elkaar. Als er iets is,
een ander proberen te helpen. Zo zie
je dat met buren die voor elkaar
klaar staan als een soort van
buurtzorg. Onlangs hoorde ik dat
Het PVGE-bestuur en de
iemand geholpen was aan haar
Redactie wensen alle
oog. Zij moest elke dag gedrup
leden een voorspoedig
peld worden. De buurt had voor
en gezond 2018
haar een heel schema opgesteld,
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zodat om de beurt iemand haar oog
kwam druppelen. Dat is zorgzaam
zijn voor elkaar. Het klinkt heel
gemakkelijk, want de ervaring leert
dat mensen moeilijk hun leed willen
delen met anderen en moeilijk hulp
kunnen aanvaarden. Men moet eerst
over een drempel heenstappen om

gebruik te maken van andermans
hulp. Toch is dat dan nodig. Doe het
toch maar!!!
Ik wens U een heel aangenaam, vei
lig en gezond jaar 2018 en probeer
de positieve kant van het leven aan
te houden.
Jos Ossevoort

TREFPUNT AD Waalre De wereld van de Wijn
donderdag 15 maart

Lezing door Mart van der Linden

Aan de hand van een beeldpre
sentatie (géén proeverij!)
neemt Mart van der Linden u
mee door de wereld van de
wijn(en).
Aan de orde komen o.a.
➔ De geschiedenis van de
wijnbouw
➔ Het vinificatieproces (hoe
wordt wijn gemaakt)
➔ Het beoordelen
(proeven)van wijnen
➔ De wijnlanden en hun
kenmerken
➔ Wetenswaardigheden over wijn
in het algemeen.
Na de presentatie – tijdens het ge
zellig samenzijn – is Mart beschik
baar voor het beantwoorden van al
uw vragen op wijngebied. De mid
dag begint om 14.00 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. De toegangs
prijs is verhoogd naar € 4,00.
Laat u verwennen door onze Gast
vrouwen met een hapje en een
drankje zonder verder bijkomende
januari 2018

kosten. De organisatie van het
Trefpunt AD Waalre verwelkomt u
graag op deze Trefpunt middag.
De locatie van het AD gebouw is in
de Kon.Julianalaan 12 te Waalre.
Komende van Valkenswaard over de
Eindhovenseweg bij het eerste ver
keerslicht In Aalst linksaf, na onge
veer honderd meter ligt het gebouw
rechts van u.
Inlichtingen: Diny van Kemenade
 040 2130588 of Mart van der
Linden:  040 2042503
2

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Trefpunt in transitie
Op 5 oktober hebben de leden van
het Trefpuntteam aangegeven ermee
te stoppen. Voor sommige Trefpunt
teamleden was het al vijftien jaar dat
zij meededen met de organisatie. Bij
deze gelegenheid heeft de voorzitter
hen namens alle bezoekers bedankt .
Daarbij werd hen een fles wijn aan
geboden. Nogmaals hartelijk dank.
En toen..… stonden gelukkig weer
mensen op die bereid zijn om verder
te gaan met het Trefpunt. Onder lei
ding van Diny van Kemenade, die
rondom haar een aantal dames heeft
verzameld, worden de Trefpuntbij
eenkomsten georganiseerd. Voor wat

betreft de lezingen, die daar onlos
makelijk bijhoren, hebben we ons
bestuurslid Mart van der Linden
bereid gevonden om die te organi
seren. Verder heeft het nieuwe Tref
puntteam, in overleg met het be
stuur, besloten om de toegangsprijs
tot € 4,- te verhogen. Eigenlijk is dat
nog te weinig, maar om de leden
tegemoet te komen is deze prijs dit
jaar van kracht. Het nieuwe Tref
puntteam hoopt op een grote toeloop
van mensen. En… bent U er nog
nooit geweest, kom dan eens keer!
Jos O.

De dagen lengen: het fietsseizoen komt eraan!
Alhoewel het nog winter is, gaat de
tijd snel en is het zó weer voorjaar.
Daarom gaan we op donderdag
8 maart - als voorbereiding op het
fietsseizoen - weer onze jaarlijkse
voorjaarsbijeenkomst houden. Hier
wordt het afgelopen seizoen bespro
ken en vooruit gekeken naar het
nieuw seizoen.
Hebt u interesse in de fietsgroep,
meld je dan aan via:
 paulcompen43@gmail.com of
bel Paul Compen  040 2216087.
Dan krijgt u de agenda voor die
bijeenkomst en de gegevens van de
fietsclub voor komend seizoen.
Ook bent u dan welkom op de bij
januari 2018

eenkomst om de sfeer op te snuiven.
We zorgen voor koffie en iets lek
kers. Dus lijkt het u leuk om met een
groepje gezellig te fietsen, onderweg
te picknicken, contact te hebben,
meld je aan.
Heb je interesse om de groep mede
te begeleiden, laat dan ook van je
horen voor verdere info etc.
Coaches fietsclub PVGE.
Paul Compen en Gerard v Bakel
3
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Met Kunst & Cultuur naar Gouda
Dinsdag 24 april
Gouda ontstond op de plaats waar
de Gouwe en de Hollandse IJssel
samenvloeien. Het is een historische
stad in het Groene Hart, waar de
rijkdom nog steeds merkbaar is als
je een rondje loopt door het histori
sche centrum. Het stadhuis en de
Sint-Janskerk zijn goede voorbeel
den van deze rijkdom. De stad is be
roemd om haar stroopwafels, Goud
se kaas, Goudse Kaarsen en Goudse
Pijpen. Museum Gouda beheert een
collectie van 40.000 objecten, o.a.
werken die een relatie hebben met
(kunst)geschiedenis van stad en re
januari 2018

gio uit de 15e tot de 21e eeuw, reli
gieuze kunst uit de 16e eeuw, Gouds
plateel en werken uit de Haagse
School en de School van Barbizon
uit de 19e eeuw. Recent heeft het
museum schilderijen verworven van
Weissenbruch, Israëls, Bosboom en
Fantin-Latour.
Na aankomst in Gouda gaan we ge
nieten van koffie met een Goudse
stroopwafel bij de 135 jaar oude
Banketbakkerij-Tearoom Van den
Berg. De vijfde generatie bakt de
echte stroopwafels naar oud, geheim
4
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recept. Vervolgens bezoeken we het
Museum Gouda, eerst onder leiding
van gidsen, daarna (voor wie wil) op
eigen gelegenheid. Dan is er gele
genheid om te lunchen, bijvoorbeeld
in een van de vele restaurants op de
Markt. Na de lunch maken we een
stadswandeling onder leiding van
gidsen. We sluiten de dag af met een
diner bij Brasserie De Zalm op de
Markt.

16.30 uur Borrel + diner bij
Brasserie De Zalm.
19.00 uur Vertrek naar huis.
20.30 uur Vermoedelijke aankomst
bij ons opstapadres.
Kosten (bus, koffie, rondleiding
museum, stadswandeling, diner,
attentie voor de chauffeur)
€ 56,50 met museumkaart, € 66,50
zonder museumkaart.
Aanmelden en informatie
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 of 040 2213898
Bij aanmelding graag aangeven of
uw voorkeur bij het diner uitgaat
naar vis (kabeljauw) of vlees (kogel
biefstuk) en of u een museumkaart
heeft.
Betalen
Op rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van ‘Gouda’
Bereikbaarheid
Wij zijn gedurende deze reis bereik
baar op  06 41327283 en
 06 27586670

Programma
08.45 uur Vertrek bij de Mariakerk
Valkenswaard.
09.00 uur Vertrek bij ‘t
Stationskoffiehuis Waalre.
10.45 uur Koffie met stroopwafel
bij Banketbakkerij-Tearoom
Van den Berg.
11.30 uur Rondleiding Museum
Gouda + rondgang op eigen
gelegenheid.
13.00 uur Lunch op eigen
gelegenheid.
15.00 uur Stadswandeling met
gidsen.

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 19 januari, 16 februari en 16 maart bent u weer
van harte welkom op het maandelijkse PVGE koffie/borrel
uurtje in ’’Het Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in
Valkenswaard. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor
eigen rekening. De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Voor eventueel
vervoer kunt u bellen naar Diny van de Kemenade:  040 2130588 of
06 46726075
januari 2018
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Engeland - Graafschap East Sussex - Eastbourne
31 augustus t/m 05 september

6-daagse reis

East Sussex: Graafschap van GrootBrittannië aan de zuidkust, 1795
km² groot met de hoofdstad Lewes.
Het graafschap wordt deels in beslag
genomen door de krijtheuvels van
de South Downs, die aan de kust
eindigen in klippen. De belangrijk
ste plaatsen zijn Brighton, Eastbour
ne, Hastings en Bexhill. Zij vormen
samen met de plaatsen Peacehaven
en Seaford een aaneengesloten
strook van badplaatsen. Het graaf
schap herbergt talrijke architectoni
sche overblijfselen uit de 12e en 13e
eeuw en diverse kastelen en abdijen.
Eastbourne: Stad in het Engelse
graafschap East Sussex met ca.
89.000 inwoners. Onder meer door
de aanleg van een spoorlijn naar
Londen werd Eastbourne een belan
grijk Victoriaans badplaatsje. Het is
tegenwoordig een badplaats met een
ruim 4 kilometer lange boulevard.
In de nabijheid vinden we Beachy
Head, dit is een kaap aan Het
Kanaal, ten westen van Eastbourne.
De kalkstenen krijtheuvels (tot 150
m hoog), die recht uit het water
oprijzen, vormen een voortzetting
van de South Downs.
York House Hotel 
Het York House Hotel is gebouwd in
Victoriaanse stijl en heeft zeezicht.
Het hotel is gelegen op ca. 400 me
ter van Eastbourne pier, 40 meter
januari 2018

van het strand en het is ca. 10 minu
ten lopen naar het centrum. Alle ka
mers zijn voorzien van bad/douche,
föhn, wc, telefoon, tv en koffie- thee
faciliteiten. Het hotel beschikt ver
der over een lift, bar, receptie met
lounge, terras met zeezicht en een
binnenzwembad. In het sfeervolle
restaurant vindt u ‘s morgens een
ontbijtbuffet en ‘s avonds een prima
verzorgd 3-gangen keuzemenu.
De overtochten:
De overtochten op de heen- en
terugreis van Calais naar Dover v.v.
wordt gemaakt met een comforta
bele ferry. Op het schip zijn diverse
restaurants en gezellige bars aan
wezig. Bovendien beschikt het schip
over enkele winkels.
Vertrekdatum: Vrijdag 31 augustus
De reissom :
€ 608,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 645,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 693,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag 1- pers.kamer € 122,00 p.p.
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar .
de verzorging op basis van
halfpension, ‘s morgens
ontbijtbuffet en ’s avonds een 3gangen keuzemenu
alle kamers met bad/douche, föhn,
wc, telefoon, tv en koffie- thee
faciliteiten
6
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gratis gebruik van het
binnenzwembad
gratis Wi-Fi
overtocht Calais/ Dover met Ferry
(v.v.)
de excursies (inclusief genoemde
entrees)
entree Royal Pavilion
entree Sissinghurst Garden &
House
entree Battle Abbey
entree Bodiam Castle
het afscheidsdiner
alle taxen – calamiteitenfonds reserveringskosten
de diensten van uw ervaren
chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden,
dranken en eventuele niet
genoemde entrees
Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Aalst – Waalre –
Valkenswaard. Via de Belgische en
Franse autobanen rijden we naar
Calais. Met de ferry gaan we naar
Dover. Vervolgens rijden we via
Rye, als de tijd het toelaat maken we
hier een stop, naar Eastbourne. In de
namiddag arriveren we bij ons hotel.
Vervolgens kamerverdeling en diner.
Dag 2: Omstreeks 10.00 uur
vertrekken we vanuit ons hotel.
Langs de mooie Engelse kust rijden
januari 2018

we naar de badplaats Brighton, ook
wel “London by the sea” genoemd.
We brengen een bezoek aan de
belangrijkste bezienswaardigheid
van de stad: het Royal Pavilion
gebouwd in Oosterse stijl. Het
behoort tot één van de prachtigste
paleizen van Europa. Na het bezoek
heeft u nog vrije tijd in Brighton.
Bezienswaardig zijn de oude
straatjes met karakteristieke Engelse
winkeltjes, de mooie boulevard, het
brede zandstrand en de pier.
Dag 3: Via een mooie route rijden
we naar Sissinghurst Castle & Gar
dens. De stijlvolle tuinen zijn uniek
en behoren tot de mooiste in hun
soort. Ze zijn een voorbeeld van oud
Engelse tuinkunst. Het kasteel zelf
is een Elizabethaans herenhuis, dat
door de jaren heen heeft gediend als
gevangenis, armenhuis en boerderij.
Na dit bezoek rijden we verder naar
Royal Tunbridge Wells. In de 17e
eeuw ontdekte men hier warmwater
bronnen, waarna het plaatsje in de
17e- en 18e eeuw veranderde in een
kuuroord. Hier heeft u vrije tijd voor
een bezoek aan de meer dan 400 jaar
oude stad met elegante architectuur.
Loop ook eens langs de typische
Engelse winkeltjes onder de witte
arcaden.
Dag 4: Vandaag brengen we een
bezoek aan Hastings, een geliefde
badplaats. De Old Town van Has
tings is het pittoreske gedeelte van
deze stad. Je vindt hier kronkelige
7
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straatjes en steegjes
die de historie van
Hastings goed weer
geven. Ook zijn hier
veel ambachtswinkel
tjes en theehuisjes.
Na de middag gaan
we richting Battle. In
deze stad vond in
1066 de slag van
Hastings plaats. Hier
gaan we een bezoek
brengen aan Battle
Abbey. Deze abdij is
in 1095 opgericht om
deze strijd te herdenken. Na dit
bezoek rijden we terug naar
Eastbourne.
Dag 5: Na het ontbijt gaan we naar
Bodiam Castle. Dit is een sprookjes
achtige kasteel uit de 14e eeuw. De
vesting ziet er nagenoeg perfect uit;
keurig vierkant met op de hoeken
vier perfect ronde torens. Het kas
teel is in 1917 gerestaureerd en is in
1926 in het bezit van National Trust
gekomen. Na dit bezoek rijden we
terug naar Eastbourne. ‘s Middags
bent u vrij en kunt u het mooie cen
trum van Eastbourne bezoeken.
Dag 6: Na het ontbijt verlaten we
onze vakantieplaats. We rijden naar
Dover. De Ferry brengt ons naar
Calais. We zetten onze route voort
richting huis. Na een heerlijk
afscheidsdiner wordt u terugge
bracht naar uw opstapplaats.
Informatie:
januari 2018

Deze reis is georganiseerd in
samenwerking met EMA-Reizen.
De opstapplaatsen zijn: Mariakerk
Valkenswaard, Willibroduskerk
Waalre en supermarkt Jumbo in
Aalst.
Er gaat een begeleidster van de
reiscommissie met u mee op reis.
De fooi voor de chauffeur wordt
verzorgd door de PVGE
Aanmelden 1 februari t/m 31 maart:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
met vermelding van naam, adres,
lidnummer, type kamer en opstap
plaats.
U kunt zich ook opgeven m.b.v. het
aanmeldingsformulier hiernaast.
Informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140
PVGE leden van andere afdelingen
kunnen zich vanaf 6 maart
aanmelden.
8
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AANMELDINGSFORMULIER
Aanmelden vanaf 01 februari t/m 31 maart
LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040-2044145
VERTREKDATUM: VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018
BESTEMMING:
ENGELAND - EASTBOURNE
1. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
2. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________

WOONPLAATS:_____________________

OPSTAPPLAATS___________________________________
TELEFOON:________________ GSM:_________________
SOORT KAMER:___________________________________
WILT U EEN REISVERZEKERING

JA/NEE

WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE
INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Truus van de Vorstenbosch
Het Fort 39
5581 AB Waalre
040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl

De
aanmeldingstermijn
is van 019 februari
t/m 31 maart 2018
januari
2018
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
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Kennismaken met onze afdeling
Elk jaar organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst.
Voor wie is dit bedoeld?
Voor iedereen die wil kennismaken
met alles wat onze afdeling aan acti
viteiten te bieden heeft. Voor deze
bijeenkomst worden alle nieuwe
leden speciaal uitgenodigd, maar
ook hun echtgenoten/partners zijn
welkom. Van harte welkom zijn ook
alle bestaande leden die zich
(opnieuw) willen oriënteren op de
fantastische mogelijkheden in onze
afdeling. En verder is natuurlijk
iedereen welkom die overweegt bij
ons lid te worden.
Op het programma staat een korte
uiteenzetting over de activiteiten
van onze afdeling, een bloeiende
vereniging die op vele gebieden
actief is. Wij noemen u onder ande
re: Belangenbehartiging, Reizen,
Kunst & Cultuur, Middaguitstapjes,
Trefpunt en vele clubs, zoals wande

len, fietsen, tennissen en bridge. De
coaches van deze clubs zijn aanwe
zig en willen aan u graag hun clubs
uitgebreid presenteren. U krijgt vol
op de gelegenheid gericht informatie
in te winnen over activiteiten waar
voor u mogelijk belangstelling heeft.
Bij dit alles wordt de inwendige
mens niet vergeten.
Wanneer: woensdagmiddag
14 maart om 14:00 uur
Waar: in de zalen van de Agnus Dei
Kerk, Kon. Julianalaan 12 te Waalre
Als u aan de bijeenkomst wilt
deelnemen, kunt u zich tot 4 maart
aanmelden bij het secretariaat (Eric
Ideler): via e-mail bij voorkeur:
 secretariaat@pvge-awv.nl of
 040 2520497
Wij zien u graag op deze informatie
middag!

REIZEN vooruitblik

vervroegd!!!

Door onverwachte omstandigheden heeft de
Afdeling Reizen de informatiebijeenkomst
‘’Vooruitblik Reizen” van 26 januari moeten
verzetten naar vrijdagmiddag 12 januari. We
hebben u daarvan op de hoogte gebracht via de
website en de Nieuwsflits. De reizigers van het
afgelopen jaar hebben een persoonlijk bericht
ontvangen.
Truus van de Vorstenbosch  0402215140 of:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
januari 2018

11

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

januari 2018

12

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

januari 2018

13

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

januari 2018

14

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Middaguitstapje
EDAH-museum
Helmond
donderdag 8 februari
Het middaguitstapje is naar
het EDAH-museum,
Oostende 167 in Helmond.
In dit kleine museum stap je
terug in de tijd. Je komt hier alles te
weten over de distributie van levens
middelen van zo'n 100 jaar geleden.
De geschiedenis van het Edah-be
drijf brengt u terug in de tijd en
plaatst u tussen de producten. In het
Edah Museum zijn onder andere
veel producten, winkeltypes, marke
tingconcepten, reclame-uitingen,
verpakkingen, weeg- en afrekensys
temen, documenten en foto's van
vroeger te zien. Natuurlijk ontbre
ken de DVD- en video presentaties
niet.
U wordt door een gids rondgeleid.
U gaat met eigen vervoer naar het
museum, waar u om 14.00 uur
wordt verwacht. Na de rondleiding
wordt u getrakteerd op koffie/thee
met een grote koek.
De kosten voor dit uitstapje
bedragen € 7,- p.p. (museumkaart
kan niet gebruikt worden) .
Aanmelden: bij mevr. Will Balemans
 040 2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
vóór 1 februari. Nadat u de
januari 2018

bevestiging van uw aanmelding hebt
gekregen, kunt u het bedrag van
€ 7,- overmaken op rek.nr.
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v.
PVGE afd. Aalst-WaalreValkenswaard o.v.v. EDAHMuseum. Uw inschrijving is
compleet als dit bedrag door ons is
ontvangen.
Als u geen vervoer hebt, kunt u dat
bij de aanmelding aangeven. Dit
proberen we dan voor u te regelen.
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DA GTO CH T N AAR KEUL EN
Zaterdag 14 april
Niet ver over de grens ligt de stad
Keulen aan de Rijn. De lange ge
schiedenis van Keulen en de vele re
ligies die naast elkaar leven, maken
het een interessante stad om te be
zoeken. Natuurlijk kennen we de
Kölner Dom, maar vele heersers
van de stad hebben hun sporen na
gelaten. De eerder genoemde Dom
steekt hoog boven de stad uit. De
bouw van deze magistrale kerk be
gon in de 13e eeuw, maar werd pas
voltooid in de 19e eeuw. De Dom
geldt als de kathedraal van het bis
januari 2018

dom, maar is tevens een plek voor
pelgrims omdat er de relikwieën van
de drie koningen bewaard worden
in een schrijn, gemaakt door Nico
laas van Verdun. Naast de Dom ligt
de Altstadt. Diverse straatjes zijn er
nog verhard met oude plaveien. In
dit gedeelte kan naar hartenlust ge
winkeld worden en natuurlijk kan
men er uitrusten op een terrasje.
Een boottocht op de Rijn maakt dit
bezoek aan Keulen compleet, het
zicht op de stad vanaf het water is
toch weer anders.
16
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Vanuit Valkenswaard en Waalre rij
den we rechtstreeks naar Keulen.
Aangekomen in Keulen maken we
een rondvaart van ongeveer een uur
onder het genot van koffie/thee met
wat lekkers. Na afloop van de rond
vaart is het tijd voor de warme lunch
in een gezellig Brauhaus niet ver
van de Dom. Hierna heeft u tijd om
de stad op eigen gelegenheid te ver
kennen. Brengt u een bezoek aan de
Dom of een van de andere kerken in
Keulen (er zijn er minstens 22) of
wilt u naar het Romeins-Germaans
museum of het Walllraf-Richartzmuseum/museum Ludwig? Ook
kunt u gaan winkelen. Kortom er is
genoeg om de middag te vullen. De
genen die interesse hebben in een
wandeling onder leiding van een

januari 2018

persoon. Hierbij is inbegrepen de
busreis, rondvaart met koffie/thee,
warme lunch, koffietafel en de
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of  afdelingsreizen @pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 17 maart. Uw
inschrijving is compleet als u boven
staand bedrag uiterlijk 24 maart hebt
voldaan op rek. nr.
NL62 RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE afd. Aalst-WaalreValkenswaard o.v.v. dagtocht
Keulen.
Belangrijk Neem uw paspoort mee.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
 06 29895501. Graag uw mobiele
nummer aan ons doorgeven.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 21 februari aanvang 13.30 uur in De Belleman,
Bruninckxdal 2, 5551EV Valkenswaard (Dommelen)
Vanaf 13.00 uur: registratie deelnemers (aanmelden vooraf is niet nodig),
ontvangst met koffie en iets lekkers. Na de ALV (rond 14.30) volgt een optreden,
waarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

AGENDA
De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 11 februari te lezen via
onze website. Ga naar: www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Klik daar op de tab “De afdeling” en dan op “Algemene Ledenvergadering”.
LET OP: vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte vergaderstukken
verstrekt worden tijdens de ALV. Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken van
te voren leest en eventueel zelf print. We zullen een beperkt aantal afdrukken
maken voor leden zonder internet. Zo’n afdruk is van tevoren af te halen bij de
secretaris: De Vrieshof 6, Waalre of bij Mart van der Linden: De Lentenier 23,
Valkenswaard.

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 feb. 2017.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2017.
5. Financiën.
5.1 Financieel jaarverslag 2017.
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2018.
5.5 Contributie 2018.
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1 Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VRvergaderingen in 2017.
6.2 Quo Vadis hoofdvereniging. .
6.3 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad: momenteel geen
vacatures.
6.4 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale organen.
7. Activiteiten zonder clubverband.
7.1 Evenementencommissie: jaarverslag 2017 en programma 2018.
7.2 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2017 en programma
2018.

7.3 Commissie Reizen: jaarverslag 2017 en programma 2018.
7.4 Jaarverslagen 2017 overige activiteiten.
7.4.1
Trefpunt.
7.4.2
Aandacht zieken en eenzamen.
7.4.3
HUBA
8. Activiteiten in clubverband.
8.1 Jaarverslag 2017 en presentatie van het activiteitenplan 2018.
9. Lid van Verdienste.
9.1 Volgens ons reglement kan een lid van verdienste voorgedragen
worden.
10. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Riet Boonstra en Eric Ideler. Zij stellen
zich verkiesbaar voor een nieuwe periode. Het bestuur stelt voor hen
te herbenoemen.
Het bestuur stelt voor om te benoemen als nieuw bestuurslid: Mart van
der Linden en Frans Segers.
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 13 februari melden bij de
secretaris 1.
11. Mededelingen van de Hoofdvereniging.
12. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te
dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op
een goede beantwoording.
13. Sluiting van de vergadering.

Na de verhalen van het afgelopen jaar in de ALV is het tijd voor
andere verhalen.

TOT LEERING ENDE VERMAECK
Dit jaar wordt u onthaald door verhalenvertelster Mirjam Mare. Zij zal
ons in haar verhaal van deze middag meevoeren naar de grens van
werkelijkheid en fantasie. De titel van haar verhaal laten we nog even
in nevelen gehuld, dus kom luisteren, eerst naar ons bestuur en
daarna naar Mirjam.

1

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

januari 2018
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WELKOM NIEUWE LEDEN

Mevr. E.M. Bouwens-de Cock
Mevr. M.W.J. Bijsterveld
Dhr. C. Crevecoeur
Mevr. G.M. Drijver
Mevr. L.A.M. van Engelen
Dhr. J.A.C. Helmons
Mevr. H.C.M. Helmons-van Aarle
Mevr. P.F. Hikspoors
Mevr. M.A.J.C.M. Hoevenaars-Teunissen
Mevr. G.W.J.M. te Poele
Dhr. R.F. Rumphorst
Mevr. G.E.E.M. Smits-Rodts
Mevr. H.M.A. Thelosen-Eijgelshoven
Dhr. B.L. van Wely
Dhr. A.P.J.M. Zeegers
Mevr. H.A.C. Zeegers-Janssen
januari 2018
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Public Relations van onze afdeling
Hoe promoten wij onze afdeling?
Onder anderen met een stand op
Seniorenbeurzen en -markten. Dit
jaar waren wij met ons promotie
team aanwezig op de Seniorenmarkt
in De Hofnar in Valkenswaard, een
evenement, wat door het Senioren
Belang Valkenswaard (SBV) werd
georganiseerd en in november op de
Liever Thuis Beurs in Eindhoven.
De Liever Thuis Beurs is in vijf jaar
uitgegroeid tot de grootste beurs in
Nederland op het gebied van com
fortabel en slim (blijven) wonen.
Van 23 t/m 25 november 2017 lieten
ruim 7.800 bezoekers zich in het

januari 2018

Beursgebouw in Eindhoven infor
meren over de meest slimme en
praktische oplossingen die het
woongemak en leefcomfort tot op
hoge leeftijd verbeteren. Op deze
beurs wordt de PVGE-stand door de
verschillende afdelingen bemenst.
Wij stonden er op zaterdag, wat ook
gelijk de topdag qua bezoekers was:
2775. Door de bezoekers te informe
ren over de leuke dingen, die wij
voor onze leden organiseren, blijken
we met deze acties toch steeds weer
nieuwe leden te trekken. Ook in
2018 zullen we dit weer vol enthou
siasme oppakken.
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M A G I K M E E V E N VO O R S T E L L E N ?
Mijn naam is Frans Segers. Een
poosje terug ben ik benaderd door
de heer Jos Ossevoort, met de vraag
of ik interesse heb om toe te tre
den tot het bestuur van de PVGEAalst-Waalre. Hij zocht versterking
van het bestuur en dan in het
bijzonder vanuit het Valkenswaard
se. Na enige aarzeling heb ik ja ge
zegd. De aarzeling heeft met name
te maken met mijn leeftijd: ik ben
77 en zeer binnenkort 78 jaar oud.
Maar juist die leeftijd heeft ermee
te maken dat ik eigenlijk wel tijd
heb om aan de PVGE te besteden. Ik
leg dat hierna uit. In december 2013
heb ik afscheid genomen als voor
zitter van Stichting Cultuurcentrum
De Hofnar in Valkenswaard. Ik was
daar tien jaar voorzitter en langer
blijven – had ik dat al gewild – paste
niet binnen de statuten van de
stichting. In dezelfde maand nam ik
afscheid als vice-voorzitter van de
R.K. Parochie van de H. Nicolaas in
Valkenswaard. Ik was betrokken bij
de fusie van deze parochie met de
parochies van Aalst en Waalre. Ik
had me kunnen melden voor het
nieuw te vormen bestuur, maar
vond dat ik lang genoeg in het be
stuur van de parochie had deelge
nomen en in verband met mijn
januari 2018

leeftijd geen nieuwe verbintenis
moest aangaan. Daarnaast was ik
één van de drie voorzitters van de
bezwarencommissie van de ge
meenten Valkenswaard, Cranen
donck en Heeze-Leende. In decem
ber 2015 liep mijn benoemingster
mijn af. Weer vanwege mijn leeftijd
heb ik me niet gemeld voor herbe
noeming. In korte tijd ben ik dus
drie redelijk zware en tijdrovende
bestuurlijke functies kwijt geraakt.
Ik doe nog wel het een en ander
(o.a. als voorzitter van de kerkcom
missie van de Mariakerk en ben ac
tief in het CDA, laatstelijk als lid van
de vertrouwenscommissie voor het
opstellen van de kieslijst), maar dat
vraagt toch minder dan ik gewend
22
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ben. Omdat ik me nog gezond en
vitaal voel durf ik best nog een
nieuwe uitdaging aan. Ik ben ge
trouwd – al 54 jaar – met Dinie, heb
drie zoons die hun eigen gezinnen
hebben en heb drie kleinkinderen.
Ik heb een aantal studies gedaan.
Onder andere heb ik de Sociale Aca
demie afgerond en ik ben jurist. Ik
heb vooral als ambtenaar bij ge
meenten en bij de regionale over

heid gewerkt , in een verscheiden
heid aan functies. De laatste jaren
voor mijn pensioen werkte ik bij het
Samenwerkingsverband Regio Eind
hoven. Ik was daar vooral verant
woordelijk voor het beleidsterrein
Volkshuisvesting. Ik ben goed inge
voerd in het Valkenswaardse en
meen dat ik – al bij al - daarom wel
aan de behoeften van Jos kan
voldoen.

De eerste NIEUWSFLITS is verstuurd!
Enige tijd geleden hebben we aange
kondigd dat we van plan waren om
per e-mail "nieuwsflitsen" te gaan
sturen. Het heeft even geduurd,
maar nu is het zover: de allereerste
nieuwsflits van de afdeling AalstWaalre en Valkenswaard is op 17
december verstuurd! We hebben
daar al een groot aantal positieve
reacties op gekregen.
Wanneer sturen we een nieuwsflits?
Wij benadrukken dat wij de gedruk
te Nieuwsbrief nog steeds beschou
wen als het belangrijkste communi
catiemiddel naar onze leden. Die
Nieuwsbrief ontvangt u 5 keer per
jaar. Soms hebben we echter belang
rijke mededelingen die niet kunnen
wachten tot de verschijningsdatum
van de “papieren” Nieuwsbrief. Of
hebben we berichten die daar niet
goed in passen. Urgente berichten
januari 2018

zetten we dan in ieder geval op de
website van onze afdeling:
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Omdat niet iedereen elke dag de
website checkt gaan we nu ook som
mige berichten extra per e-mail ver
sturen met een nieuwsflits. We doen
ons best om het aantal nieuwsflitsen
laag te houden.
Wie krijgt de nieuwsflits?
We hebben de eerste nieuwsflits per
e-mail gestuurd naar alle afdelings
leden van wie wij een e-mailadres
hebben. Heeft u de nieuwsflits niet
gekregen dan hebben wij wellicht
niet uw (juiste) e-mailadres. Geef
dan uw emailadres aan ons door via
ledenadministratie@pvge-awv.nl
Mocht u de nieuwsflits niet (meer)
willen ontvangen, laat het ons dan
ook weten!
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MANTELZORGDAG 9 NOVEMBER 2017
De gemeente Waalre, in samenwer
king en ondersteuning door de seni
orenverenigingen Aalst en Waalre en
wij, de PVGE afdeling Aalst-Waal
re-Valkenswaard, heeft een thema
middag georganiseerd met als titel:
Mantelzorg: Je staat er niet alleen
voor! Om half twee werd de middag
geopend door de Kringvoorzitter
van het KBO, de heer Jan van Zon,
waarna de wethouder mevrouw
H. Balk het woord kreeg. Zij wenste
een verantwoording te geven over
de gelden, die de gemeente Waalre
besteedt aan mantelzorg. De ge
meente Waalre heeft elk jaar de be
schikking over 84.000 Euro voor
mantelzorg. Het geld wordt benut
voor twee dagen opvang De Pracht
en Neffe de kerk en Eckenrode. Bij
de eerste twee instellingen wordt
ook gebruik gemaakt van profes
sionele mensen. Vervolgens wor
den de volgende posten ook ver
meld: Waalre in beweging, cursus
sen voor mantelzorg, mantelzorg
waardering, Steunpunt GOW,
Goedvoormekaar en het Altzhei
mercafé. Daarna werd er een
gesprek gevoerd met twee man
telzorgers, die een kijkje gaven
hoe het je kan overkomen en wat
je dan allemaal moet doen. En als
tip gaven ze de mensen in de zaal
mee dat je openhartig moet zijn als
je partner iets overkomt, waardoor
januari 2018

je zelf mantelzorger wordt. De mid
dag werd vervolgd door een aantal
professionele mensen van de dagop
vang, Goedvoormekaar, GOW ser
vicedesk mantelzorg, het Liac en tot
slot twee mantelzorgmakelaars. Al
lemaal met een eigen verhaal. Tij
dens de pauze kon men gebruik ma
ken van een fruitbar, ingericht door
de GGD en kon men ondertussen
vragen opstellen voor later. Na de
pauze was er gelegenheid voor vra
gen stellen, maar de instanties waren
zo duidelijk geweest, dat de vragen
die gesteld werden eigenlijk over
bodig waren. Voor de geïnteresseer
den was het een welkome middag,
waar zij een aantal mogelijkheden
aangeboden kregen om later verder
uit te zoeken.
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ter verbetering van de dementerende?!!
Moeten we ons niet meer richten op de
sociale kant van dementie!!!!! Langzaam
komt het besef dat dementerenden niet de
hele tijd “weg” zijn. Er moet meer
aandacht besteed worden aan de sociale
kant: een structurele psychosociale
begeleiding. Een psychosociale begeleiding
voor zowel de dementerende als voor de
mantelzorger/ster. De dementerende en de
mantelzorger/ster hebben dan begeleiding
nodig. Dat levert onmiddellijk en op termijn
een leefbare situatie op voor ons allemaal.
Wilt u meer weten over dementie of heeft u
behoefte om met anderen erover te praten?
Dan raden we u aan om naar een
bijeenkomst te gaan in het Alzheimer Café
Valkenswaard. Het Alzheimer Café
Valkenswaard/Waalre is een maandelijks
trefpunt voor mensen met dementie, hun
naasten (mantelzorgers), zorgprofessionals
en andere belangstellenden uit de regio. De
bijeenkomsten vinden plaats op de laatste
dinsdagavond van de maand, met uitzon
dering van juli en augustus. Iedere avond
start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00
uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Adres: cafézaal de Dommelstroom, Bergstraat 32 te
Dommelen. Actuele informatie vindt u op

Dementie
Vandaag de dag is
er veel belang
stelling voor
dementie. Het is
hard op weg om volksvijand nummer 1 te
worden in onze maatschappij. Dementie is
feitelijk een paraplubegrip, want het er
bestaan ongeveer 50 verschillende soorten
dementie. Deze ziektes tasten de hersens
aan en zorgen voor een geleidelijke
achteruitgang van iemands geestelijke
gezondheid. Enkele meest bekende soorten
dementie zijn: ziekte van Alzheimer, vascu
laire dementie, Korsakov, Creutzfeldt-Jakob
en Parkinson. Mensen met dementie zijn
anders dan wij, zeggen de meeste mensen.
Mensen met dementie zijn langzaam
weggezakt in een eigen wereld. Het geeft
uiteindelijk een beeld van ontmenselijking.
Ze zijn verworden tot “lege huls” en zijn
dan wilsonbekwaam.
Medicijnen zouden een oplossing moeten
bieden, maar zij stoppen hoogstens tijdelijk
het proces van aftakeling. Maar is deze
zienswijze wel de juiste. Hebben we, als sa
menleving, ons niet teveel gericht op de
medische kant. Zoeken naar een oplossing

www.alzheimer-nederland.nl/node/4219

Klein geluk voor de mantelzorger
Bent U mantelzorger en denkt U ook
wel eens: ’t Is me allemaal even te veel.
Dan is misschien dit boekje voor Uzelf,
zonder hulp van anderen, een uitkomst.
Het boekje begint met wat algemene za
ken. Die zijn lezenswaardig, maar het
gaat om de essentie. Die vindt U vanaf
bladzijde 15. Daar staat een gebruiks
aanwijzing. Vanaf die bladzijde wordt
het boekje verdeeld in een aantal the
ma’s met als start: “ik heb behoefte
januari 2018

Maria Grijpma en Inge Jager

aan”. De thema’s zijn: rust, ontspan
ning, steun, energie, inzicht, vrolijkheid
en contact. Al deze thema’s kennen een
aantal recepten, die U kunt benutten als
U ergens behoefte aan hebt. Het voor
deel van deze recepten is dat U zelf een
oplossing kunt zoeken op het moment
dat U dat zelf wilt of er behoefte aan
hebt. Het geeft tevens weer dat U niet
de enige bent die ervaart dat mantel
zorgen problematisch kan zijn.
25
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Belastingaangifte
Hulp nodig?
De PVGE staat voor u klaar!
Vanaf 1 maart mag u aangifte doen
voor de inkomstenbelasting over het
jaar 2017. Vanaf die datum kunt u
ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte
(VIA)” downloaden van de site van
de Belastingdienst. Ook dit jaar zijn
twee leden van uw afdeling actief
als belastinginvullers: Lou
Doorakkers en Gerrit van der Leest.
Wat de organisatie betreft is er wel
een verandering. Tot en met 2017
werd de Belastingservice georgani
seerd door de Stichting Verenigde
Bonden Overleg Brabant (VBOB)
met subsidie van de provincie Noord
Brabant. Omdat de provincie beslo
ten heeft geen subsidie meer te ver
lenen is de Stichting VBOB opgehe
ven. Voor 2018 heeft onze afdeling
besloten deze service zelfstandig
voort te zetten. Voor een structurele
oplossing vindt er overleg plaats met
de andere afdelingen binnen de
PVGE Koepel. Belangrijkste is dat
U dit jaar weer gewoon op ons kunt
rekenen.
Deze hulp is bedoeld voor perso
nen die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- lid van een Ouderenbond zoals de
PVGE
- vanaf 65 jaar met een AOW en
een klein aanvullend pensioen
- totaal inkomen maximaal €35.000
januari 2018

voor alleenstaanden en €50.000 voor
partners
- eenvoudige aangiften (geen
inkomsten uit box 2 zakelijke
belangen).
Er wordt een bijdrage in de
onkosten gevraagd van €12. Leden
met hogere inkomens kunnen
terecht bij professionele
belastinginvullers. Voor vragen over
huur- en/of zorgtoeslag en over de
voorlopige aanslagen kunt u ook bij
ons terecht. De belastinginvullers
zullen voor u een machtiging
aanvragen om de invulling op de
site van de Belastingdienst te
kunnen doen. Met deze mach
tigingscode kan de invuller vooraf
de “Vooraf Ingevulde Aangifte”
downloaden.
U wordt verzocht de volgende docu
menten beschikbaar te hebben
(zover van toepassing):
- Brief Belastingdienst met machti
gingscode
- Jaaropgaven SVB (AOW),
Pensioenfondsen en
lijfrenteverzekeraars over 2017
- WOZ-beschikking (peildatum 0101-2016) en jaaropgave 2017 van de
hypotheekverstrekker
- Jaaropgaven 2016 van bank- en
spaarrekeningen of afschriften met
saldi per 01-01-2017
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- kopie aangifte inkomstenbelasting
2016
en voor zover van toepassing:
- Rekeningen van buitengewone
uitgaven in verband met ziekte in
2017
- Bewijsstukken van giften gedaan
in 2017
- geldige dieetverklaring arts
- beschikkingen huur- en
zorgtoeslag 2017 en 2018
Als u gebruik wilt maken van de

Belastingservice kunt u contact
opnemen met: Gerrit van der Leest,
 040 2230540 of
 gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE
afdeling Aalst-Waalre en Valkens
waard. Als u in 2017 al gebruik ge
maakt heeft van deze service hoeft u
niet te bellen of te mailen, de belas
ting-invullers zullen vanaf medio
februari contact met u opnemen
voor een afspraak in maart of april.

Met Kunst & Cultuur naar Arnhem
Reisverslag
Met een volle bus reden we op dins
dag 14 november 2017 naar Hotel
De Wageningse Berg In Wageningen
en lieten daar de koffie met gebak
goed smaken! Van daar vertrokken
we, om 11.00 uur, naar het Airborne
Museum in Oosterbeek. De verhalen
over de imposante Villa Hartenstein
en de Slag om Arnhem maakten
diepe indruk. Zo
ook het immense
oorlogsgeluid in het
museum; voor velen
van ons een herin
nering.
Het bezoek aan Sta
tion Arnhem Cen
traal was een heel
andere beleving. De
beschrijving in de
Nieuwsbrief was
januari 2018

zeer duidelijk en ter plekke goed
herkenbaar. Bijzonder om dit ge
bouw met een gids te bezichtigen.
We hebben ervan genoten.
Terug in Wageningen nog een
drankje en een etentje. Kortom: een
mooie dag!
Veel dank aan de organisatoren.
Nel Rogmans-Camps
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Belangstelling voor blijverslening?
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) onderzoekt namens de gemeente Valkenswaard
of er behoefte is aan de ‘blijverslening’. Met deze lening is het mogelijk de woning
levensloopbestendig te maken. De gemeente is benieuwd of inwoners hiervan gebruik
zouden willen maken, en - indien zij dit zouden weten – waarvoor de inwoner de
lening in zou zetten. Hierbij volgen wat voorwaarden en extra informatie.
-> Inwoners >60 jaar die hun koopwoning levensloopbestendig willen maken
-> Inwoner dient nog niet begonnen te zijn met de werkzaamheden waarvoor de
lening is aangevraagd.
-> Het moet gaan om bouwkundige (bv aanpassen badkamer, zorgen dat bad- en
woonkamer op begane grond zijn) of domotica aanpassing (bv mobiliteitsbewaking
mbv bewegingssensoren en/ of camera’s).
-> Het gaat om een lening. De inwoner doet de aanvraag bij de gemeente. Vervolgens
doet het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) het
meeste werk. Zij beheren de lening. De lening gaat in een depot waaruit de inwoner de
aanpassing kan betalen.
NB: onderstaande bedragen zijn overgenomen van een voorbeeld. De gemeente
Valkenswaard is nog in een oriënterende fase en heeft onderstaande bedragen nog niet
vastgesteld.
De hoogte van de lening: minimaal €2.500.
Consumptieve lening: max €10.000.
Hypothecaire lening: max €50.000.
Wordt de Blijverslening hypothecair verstrekt dan bent u een vast bedrag voor
afsluitkosten aan SVn verschuldigd. Deze worden ingehouden op de Blijverslening.
Daarnaast wordt de hypothecaire Blijverslening in de vorm van een hypotheek
afgesloten. Dit betekent dat de notaris u kosten in rekening brengt voor het vestigen
van een hypotheek. En eventuele advieskosten van een financieel adviseur. Aan een
consumptieve Blijverslening zijn geen kosten verbonden, behalve eventuele
advieskosten van een financieel adviseur.
-> Rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op
een door SVn vastgestelde rente voor 10 of 20 jaar voor Blijversleningen. De rente is
gedurende de hele looptijd vast.
-> Bij bedrag van 10.000 of lager is de looptijd 10 jaar.
-> De lening moet op basis van maandannuiteiten worden afgelost in maandelijkse
termijnen, reeds te voldoen per het einde van elke maand.
-> Automatische incasso is verplicht.
-> Vervroegde aflossing is ten allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum
bedrag van €250.
-> Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel
adviseur voor de rekening van de inwoner. SVn geeft geen advies.
Reacties kunnen gestuurd worden naar  secretariaat@pvge-awv.nl
januari 2018
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Gemeenteraadsverkiezingen in 2018
In samenwerking met de andere oude
renverenigingen hebben voor zowel de
gemeente Waalre als de gemeente
Valkenswaard besprekingen met de diverse
politieke partijen plaatsgevonden, waarbij
onderstaande thema’s en stellingen aan de
orde zijn gesteld. Deze zijn de politieke
partijen toegestuurd in de hoop, dat veel
van hetgeen de ouderenverenigingen
aanvoeren, in hun programma’s benut zal
worden.
Lokale verkiezingen in 2018
De Kring KBO heeft samen met PVGE en
Seniorenraad de volgende punten met alle
politieke partijen besproken en hen
gevraagd welke punten zij in hun
verkiezingsprogramma opnemen. De
Seniorenverenigingen en de Seniorenraad
in Waalre pleiten voor het voeren van een
actief seniorenbeleid waarvan onderstaande
speerpunten deel uit maken.
Thema Zorg:
Ondersteunen van mantelzorgers voor thuis
verblijvende cliënten met maatregelen,
middelen en voorlichting. Verpleeghuis
behouden binnen onze gemeentegrenzen;
dementievriendelijke gemeenschap; activi
teiten intensiveren; domotica stimuleren.
Thema Voorzieningen:
Voorzieningen zoals winkels, apotheken,
buurthuizen, behouden en verdiepen in de
kernen van Waalre; mobiliteit van senioren
bevorderen door openbaar vervoer
toegankelijk te maken voor iedere oudere
overal in het dorp.
Thema Veiligheid en Sociale Cohesie:
Veiligheidsbevorderende maatregelen
stimuleren; lantaarnpalen corrigeren,
uitritten bij nieuwbouw vei
ligheidsvriendelijk regelen, overhangend
groen aanpakken. Opzet en instandhouding
van Buurtverenigingen en
Ouderenverenigingen bevorderen door het
januari 2018

treffen van stimulerende maatregelen door
oprichtings-/instandhoudingsubsidie. Be
vorderen veiligheidsgevoel en omzien naar
elkaar; voorlichting geven inzake
inbraakveiligheid dichtbij de eindgebruiker;
voorzieningen zoals AED stimuleren en
voorlichting geven over het gebruik
daarvan.
Thema Gemeentelijke voorzieningen:
Aanvraagprocedures vervatten in tijdlijnen
en versnellen voor hulpmiddelen voor
senioren via CMD; naast digitaal ook
toegankelijk houden via papier. Blijvend
bevorderen van deskundigheid bij het bege
leiden van ouderen.
Thema Wonen:
Bouwen van voldoende seniorenwoningen
betaalbaar voor alle inwoners van Waalre
dichtbij voorzieningen;
ouderendeskundigen betrekken bij de
plannen; subsidie voor woningaanpassingen
voor langer thuiswonende ouderen na
inkomenstoets.
De gesprekken zijn in alle openheid,
plezierig verlopen en de partijen hebben
toegezegd e.e.a. tbv hun ver
kiezingsprogramma te gaan bespreken.
Stellingen voor de Valkenswaardse politiek
bedoeld voor de gemeenteraads
verkiezingen van 2018
Senioren Belang Valkenswaard i.s.m.
Platform gehandicapten Valkenswaard en
Vereniging Industrieel Contact
Valkenswaard. Wij vragen vanuit
bovengenoemde organisaties aandacht bij
de politieke partijen op weg naar de verkie
zingen. Deze keer vervat in een aantal
relevante thema’s/stellingen met een korte
toelichting. We hebben het kort en bondig
gehouden, kunt u het via kopiëren en
plakken zo opnemen in uw
partijprogramma.
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1 Vergrijzing is geen probleem, maar een
kans en een uitdaging. Het aantal 65+ers
per honderd 20-64 jarigen bedraagt in 2016
voor Valkenswaard 44, tegenover het lande
lijke gemiddelde van 31. De politieke
partijen moeten deze nog groeiende “grijze
druk” als uitgangspunt erkennen in hun
visie en programma. En vertalen naar
beleid.
2 Doorstroming op de woningmarkt
wordt bevorderd door te investeren in
woonvormen voor senioren. Senioren
blijven te vaak in een te grote woning
wonen. Ondanks het aanpassen van wonin
gen is het aanbod van woonruimte voor
senioren te beperkt en te eenzijdig. Wie wil
kan blijven wonen in zijn huis maar wie dat
wenst, moet kunnen doorstromen.
3 Bij burgerparticipatie is het niet alleen
vanzelfsprekend dat bestuurders, raadsleden
en ambtenaren luisteren naar wat inwoners
hen vertellen, maar ook dat ze er iets mee
doen. Burgerparticipatie is geen modisch
verschijnsel dat wel overwaait, maar een
toekomstgerichte aanpak die het denken en
doen van de overheid moet sturen. Van de
burger naar de bestuurder en andersom.
Burgerparticipatie in de volledige betekenis
van het woord moet opgenomen zijn in de
verkiezingsprogramma’s.
4 De fysieke toegankelijkheid voor
ouderen en mensen met een beperking moet
bij publiekstoegankelijke gebouwen, maar
ook voor evenementen, voorwaarde stellend
zijn opgenomen in beleid en vergunningen.
Agenda 22, de wettelijke uitvoering van het
VN resolutie over de rechten van mensen
met een beperking moet worden
doorgetrokken in alle facetten van de
samenleving. De gemeente en de politiek
zijn wettelijk verplicht dit op in het beleid
en in de regelgeving uit te voeren.
5 De maat is niet altijd menselijk als
bezuinigingen leiden tot ‘niet bestede’
WMO-gelden. De destijds gevreesde lage
budgetten leidden tot aanzienlijke
januari 2018

bezuiniging en uitkleden van
voorzieningen. Als nu blijkt dat WMOgelden onbesteed blijven dan is de
verschraling te ver doorgeschoten.
6 De gemeente, verantwoordelijk voor
cliëntondersteuning en advisering voor
senioren en hulpbehoevenden, zorgt voor
budget voor scholing van de vrijwilligers.
Het is goed dat onafhankelijke vrijwilligers
cliëntondersteuning bieden aan senioren en
hulpbehoevenden. Dat ontslaat de gemeente
niet van haar verantwoordelijkheid; zij
moet die o.a. invullen met budget voor
ondersteuning en scholing van die vrijwilli
gers.
7 Mantelzorgers zorgen voor hulp
behoevenden. Zorgt de gemeente adequaat
voor de mantelzorgers?
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg
veroorzaken een toename en grotere druk
op mantelzorgers en ook armoedeval van
mantelzorgers moet worden voorkomen.
Dit vereist van de gemeente een zeer alerte
houding richting de mantelzorgers en niet
afwachtend. Met name respijtzorg moet
veel slagvaardiger kunnen. Vooronderzoek
fase vaak veel te lang.
8 Vergroening van Valkenswaard is
noodzakelijk zowel in natuurlijk als in
demografisch opzicht. De noodzakelijke
demografisch verjonging heeft een grotere
kans van slagen in een Valkenswaard met
een evenwicht tussen wonen, werken en
groene recreatie.
9 Het Valkenswaards buitengebied wordt
in de exploitatie toekomstbestendig
aangepakt. Zowel voor de gemeentelijke
eigendommen als voor de agrarische en
bedrijfsmatige activiteiten in het
buitengebied moet toekomstbestendigheid
voorrang krijgen boven korte termijn
gewin.
10 De gemeente zet ‘vol’ in voor de
verwerving van innovatieve industrieën.
Innovatieve industrie is een
basisvoorwaarde voor verjonging en
30
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toekomstgerichte werkgelegenheid.
11 We werken allen (inwoners,
organisaties en bestuur) aan een
vr 19 jan
do 8 feb
zo 11 feb
ma 19 feb
wo 21 feb
do 8 mrt
ma 12 mrt
wo 14 mrt
do 15 mrt
vr 16 mrt
di 10 apr
do 12 apr
za 14 apr
vr 20 apr
di 24 apr
do 26 apr
ma 14 mei
do 17 mei
vr 18 mei
ma 21 mei
di 12 jun
do 14 jun
vr 22 jun
za 30 jun
ma 9 jul
do 12 jul
wo 25 jul
do 26 jul
do 9 aug
ma 13 aug
di 14 aug
do 23 aug
vr 31 aug
za 1 sep
ma 10 sep
zo 16 sep
di 9 okt
do 27 sep
wo 10 okt
do 11 okt
wo 31 okt
do 8 nov
ma 12 nov
di 11 dec

Algemeen
Middaguitst
K&C
Algemeen
Algemeen
Fietsen
Wandelen
Algemeen
Trefpunt
Algemeen
Wandelen
Fietsen
Reizen
Algemeen
K&C
Trefpunt
Wandelen
Fietsen
Algemeen
Reizen
Wandelen
Fietsen
Algemeen
K&C
Wandelen
Fietsen
Algemeen
Fietsen
Fietsen
Reizen
Wandelen
Fietsen
Reizen
K&C
Wandelen
Fietsen
Wandelen
Trefpunt
Reizen
Fietsen
K&C
Trefpunt
Wandelen
Wandelen
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energieneutraal Valkenswaard. Bij alle
beleid en handelen moet energiereductie en
energieneutraliteit een kernpunt zijn.

Activiteitenkalender 2018
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark" van 14.30 tot16.30 uur
Rondleiding in het EDAH-museum in Helmond, vanaf 14.00 uur
Amsterdam:Concertgebouw
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30
Algemene Ledenvergadering
Voorjaarsbijeenkomst in kantine van SV Valkenswaard
Drie Bruggen en Klein Hasselven , vertrek vanaf IVN V'waard, 09.00 uur
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden
De wereld van de wijn(en), AD-gebouw, 14.00 uur
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30
Annanina's Rust, Diessen, vertrek vanaf SKH in Waalre, 09.00 uur
1e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver" in Valkenswaard
Dagtocht naar Keulen
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30
Bezoek aan Gouda met rondleiding in museum en stadswandeling
Bijeenkomst, AD-gebouw, 14.00 uur
Maasheggen, dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
2e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf SKH
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30
11 daagse vlieg/busreis "De parels van de Baltische Staten"
de Bever, vertrek vanaf IVN , 09.00 uur
3e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver
Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30
Insel Hombroich: Nader uit te werken
Heeze de Plaetse, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
4e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf SKH
Zomerbijeenkomst
5e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver"
6e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf SKH
Dagtocht Noord-Limburg en rozenfestival in Lottum
Kunstroute Boswachterij Dorst, dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
7e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver"
6 daagse busreis naar Engeland-Graafschap East Sussex-Eastbourne
Mechelen/Anterpen: Nader uit te werken
Cartierheide Bredase Baan, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur
8e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf SKH
Waalre de Meeris, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
Bijeenkomst, AD-gebouw, 14.00 uur
Vlasserij- en suikermuseum in Klundert en bezoek aan Willemstad
9e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver" , tevens afsluiting
Tongeren/Alde Biezen: nader uit te werken
Bijeenkomst, AD-gebouw, 14.00 uur
De Utrecht Hertgang Bokkenrijder, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
Wandelpark, vertrek 09.00 uur vanaf IVN en afsluiting bij IVN
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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 1003 5893

Bridge

Plaats : ‘t Hazzo in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 221 2635

Fietsen

Informatie: Paul Compen ( 040 221 6087

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 ( 040 221 3497

Jeu de boules

Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen ( 040 221 7269

Kunst & Cultuur

Informatie: Bep Broekhuijse ( 040 201 0980

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 ( 040 204 0413

Reizen

Informatie: middaguitstapjes Will Balemans
( 040 221 3382
dagreizen
Maria Van Hauwe
( 040 201 6618
meerdaagse reizen Truus vd Vorstenbosch  040 221 5140

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: Mart van de Linden
Diny van Kemenade

Wandelen

Informatie: Wim Rosink ( 040 201 5510

Ziekencontact

Riet Boonstra ( 040 221 3758
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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
januari 2018
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