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De letters PVGE
Deze Nieuwsbrief zal in een extra 
grote oplage verschijnen, omdat hij 
ook als promotie wordt  gebruikt.
De overgebleven exemplaren wor
den al gebruikt voor PR en Marke
ting, maar het bestuur wil deze keer 
proberen nieuwe leden aan zich te 
binden door een extra promotie.
De letters PVGE betekenden oor
spronkelijk Philips Vereniging van 
Gepensioneerden Eindhoven en 
omstreken. Onze vereniging telt 
acht afdelingen, waaronder de afde
ling Aalst-Waalre-Valkenswaard. 
Daarbij dekt de P van Philips de sa
menstelling niet meer af, want het 
lidmaatschap van de vereniging is al 
vele jaren opengesteld voor ALLE 
mensen ouder dan 50 jaar.
Dat heeft er toe geleid om de vere
niging als geheel aan te duiden met 
PVGE vereniging voor senioren. 
Daarbij vinden wij dat de letters 

PVGE staan voor:

Plezier.

Verrassend.

Gezellig

Enerverend.
We vinden dat leden van onze ver
eniging minimaal twee van de vier 
elementen moeten beleven, als zij 
iets ondernemen met de PVGE
Onze afdeling Aalst-Waalre-Valkens
waard kent vele activiteiten zoals U 
verderop in dit blad kunt lezen. Uw 
vrienden of bekenden kunnen zich 
bij onze vereniging aanmelden via 
de aanmeldlink op www.pvge.nl, 
met daarbij de aantekening dat zij 
lid willen worden van de afdeling 
Aalst-Waalre-Valkenswaard. Maar U 
mag hen ook eerst een keer meene
men voor een oriëntatie bij een van 
de clubactiviteiten of een Trefpunt
lezing en hen later een beslissing 
laten nemen.
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Geen l id  en  toch  dee lnemen  aan  onze  ac t iv i t e i t en?

In principe mag elk PVGE-lid deelne
men aan de activiteiten van alle PVGE-
afdelingen. Elke afdeling kan wel extra 
voorwaarden stellen voor PVGE-leden 
die niet tot die afdeling behoren. Veel 
van onze activiteiten zijn snel vol en 
daarom geldt in onze afdeling:
- eigen afdelingsleden en onze gastleden 
hebben voorrang bij de inschrijving.
Veel activiteiten worden mede vanuit de 
afdeling bekostigd. Daarom geldt ook:

- geen afdelingslid of gastlid? Dan 
betaalt u mogelijk een hogere deelname
prijs. Vraag naar de specifieke voorwaar
den bij de contactpersoon als u geen af
delingslid/gastlid bent. Sommige activi
teiten zijn ook voor niet-PVGE leden 
toegankelijk zoals onze Trefpuntlezin
gen. Voor nadere details kijk op de 
website:
www.pvge.nl/aalst-waalre-afdeling/ 
deelname-aan-afdelingsactiviteiten



N I E U W b i j  d e  N i e u w s b r i e f
Wist u dat wij sinds kort een redac
tieteam hebben? Het was al lange 
tijd een wens van het bestuur om 
een redactieteam te vormen voor 
onze Nieuwsbrief. Daarmee kan het 
werk bij het editen (het in elkaar zet
ten) van de Nieuwsbrief voor de edi
tor wat eenvoudiger worden omdat 
dan de stukken niet meer binnen 
druppelen op verschillende tijdstip
pen. Alles wordt door het redactie
team in één keer op de vastgestelde 
dag aangeleverd. Maar voordat dan 
de Nieuwsbrief bij u in de bus valt 
zijn er nog de nodige vrijwilligers 
aan het werk geweest. We zetten het 
hieronder op een rijtje:
Kopij voor de Nieuwsbrief wordt in 
de loop van de tijd aangeleverd bij 
het redactieteam. Het e-mail-adres 
daarvoor is: redactie@pvge-awv.nl
Het redactieteam stuurt de kopij als 
één geheel op de geplande aanlever
datum naar Jacques Gelens, die ver
volgens de Nieuwsbrief samenstelt 

en naar de drukker stuurt. De druk
ker stuurt de Nieuwsbrieven naar 
Paul Compen die op basis van de 
bezorgcodes de verdeling maakt 
voor de bezorgers en de etiketten 
aanbrengt. Daarna worden de 
Nieuwsbrieven voor Aalst en Waalre 
bij de (fiets)bezorgers (ook weer 
PVGE-vrijwilligers) afgeleverd en 
de Nieuwsbrieven voor Valkens
waard bij de familie Verbunt. Wil en 
Annelies zorgen dan voor de afleve
ring bij de (fiets)bezorgers in Val
kenswaard. De totale doorlooptijd 
van de Nieuwsbrief vanaf de uiterste 
aanleverdatum (steeds op woensdag) 
tot de verspreiding door de bezor
gers (steeds op donderdag) is met 
deze werkwijze twee weken.
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koffie/borreluurtje Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 20 april, 18 mei en 15 juni bent u weer van harte 
welkom op het maandelijkse PVGE koffie/borreluurtje in 
’’Het Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in 
Valkenswaard. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor 

eigen rekening. De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Voor eventueel 
vervoer kunt u bellen naar Diny van Kemenade:  040 2130588 of 
06 46726075
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Een van de activiteiten van onze 
vereniging is het TREFPUNT

Trefpunt is een ontmoetingsplaats 
voor de leden van de PVGE (én hun 
introducées), waarin het collectief 
samenzijn de belangrijkste rol 
speelt. Gedurende vier (middag)bij
eenkomsten per jaar wordt u uitge
nodigd om met elkaar te luisteren en 
te kijken naar een interessante le
zing of presentatie. Vanaf 13.30 uur 
wordt  u door een team van gast
vrouwen verwelkomd met een kopje 
koffie. Om 14.00 uur start de lezing/  
presentatie (duur: ca. 1 uur), waar
na we nog gezellig napraten met een 
drankje. Locatie is de Agnus Dei 
Kerk in Waalre aan de Julianalaan 
12 (vanuit Valkenswaard bij de 
eerste verkeerslichten links). Kos
ten: € 4.- per persoon.  Aanmelden 
is niet nodig.

Wij proberen u een gevarieerd pro
gramma aan te bieden met als mot
to: “Voor elck wat wils!” De onder
werpen sluiten aan bij de belevings

wereld van onze leden. Zij worden 
tijdig aangekondigd in zowel de 
NIEUWSBRIEF als op de website. 
Eventuele wijzigingen zullen ook 
via de NIEUWSFLITS en de web
site worden gecommuniceerd.

Het programma voor 2018 ziet er als 
volgt uit:

26 april ‘Moskou in beeld en 
geluid’ door Aleks Veldhoen

27 sept. ‘Patagonië, het meest 
zuidelijke gebied op aarde’ door 
Luit Hoving

8 nov. ‘Historische wegen’ door 
Sjef Tooten

Graag verwelkomen wij u op één 
van deze dagen. Voor meer informa
tie: Mart van der Linden 
(coördinator)  040 2042503
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donderdag 26 april

lezing van Aleks Veldhoen

Aleks Veldhoen neemt ons mee naar 
MOSKOU met een prachtige pre
sentatie met beelden en muziek.
De middag begint om 14.00 uur, de 
zaal is open vanaf 13.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt  € 4,00.
Laat u verwennen door onze gast
vrouwen met een hapje en een 
drankje zonder verder bijkomende 
kosten. 
De organisatie van het Trefpunt AD 
Waalre verwelkomt u graag op deze 

Trefpunt middag.
De locatie van het AD-gebouw is in 
de Koningin Julianalaan 12  te 
Waalre. Komende vanuit Valkens
waard over de Eindhovenseweg bij 
het eerste verkeerslicht in Aalst 
linksaf, na ongeveer honderd meter 
ziet u het gebouw.
Inlichtingen: Diny van Kemenade: 
 040 2130588 (catering) of 
Mart van der Linden: 
 040 2042503 (coördinator)
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A c t i v i t e i t e n c l u b s
Onze afdeling kent diverse activitei
tenclubs waaraan u kunt deelnemen 
als u lid (of gastlid) van onze afde
ling bent. Zo kennen we clubs voor 
biljarten, bridgen, fietsen, handwer
ken, jeu de boules, Nordic Walking, 
tennissen en wandelen.
Sommige clubs vragen een eigen 
bijdrage om de kosten te dekken. De 
meeste clubs krijgen een financiële 
bijdrage vanuit de afdeling. Bent u 

geïnteresseerd in één van de clubs, 
neem dan contact op met de contact
persoon van de desbetreffende club 
en bezoek daarna geheel vrijblijvend 
eens een clubbijeenkomst. Vrijwel 
alle activiteiten vinden overdag 
plaats.
Coördinatie van de clubs:
Frans Meeuwsen 
 040 2040413 of 
 frans.adele@gmail.com

J e u  d e  B o u l e s
Met een zeer gemotiveerde groep 
PVGE-ers (22) spelen we op dins
dagmiddag van 14:00-17:00 u. op de 
banen bij De Pracht. Het is een 
heerlijke plek: voor de zonaanbid
der, evenzeer voor de schaduwlief
hebber. Er zijn middagen, dat we 
aan twee banen genoeg hebben. 

Soms moeten we ons aanpassen.
Na een uur leggen we het spel stil. 
We drinken wat met elkaar. Bij goed 
weer buiten. En dat komt de gezel
ligheid ten goede. In principe zou 
iedereen mogen meespelen, maar 
helaas moeten we dan een wachtlijst 
aanleggen. Maar op een zonnige 
middag komen kijken? U bent van 
harte welkom.

Thea Beijersbergen van Henegouwen
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Nordic Walking
Nordic Walking is een wandelactivi
teit, waarbij poles (stokken) gebruikt 
worden. Dit heeft t.o.v. het normale 
wandelen een aantal voordelen, zo
als een hoger energieverbruik, het 
gebruik van meer spieren (arm- en 
nekspieren), betere houding en voor 
ons senioren een stabielere loop, 
waardoor de kans op vallen aanzien
lijk kleiner is. Er zijn 2 groepen die 
eenmaal per week ca. 90 minuten 
lopen, “de vroege vogels” op vrijdag 
vanaf 08.45 uur en “de hazen” af
wisselend op woensdag en vrijdag 
vanaf 10.00 uur.  Het verzamelpunt 
is voor beide groepen het parkeerter
rein bij ‘Hostel Harba Lorifa” aan 
de Pastoor Heerkensdreef 20 in Val
kenswaard.  In de winter en bij 
slecht weer wordt er gewandeld in 
de bossen achter “Harba Lorifa”. In 
de zomer blijven verzamelpunt, dag- 

en tijdschema hetzelfde, maar wordt 
er in auto’s naar prachtige natuurlo
caties in de  omgeving van Valkens
waard gereden, zoals “Malpie, 
Leenderbos, Plateaux” en daar ge
wandeld. Na afloop wordt steeds bij 
“Harba Lorifa” nagepraat onder 
genot van  een kopje koffie of thee.   
Contactadres:
Frans Meeuwsen,  040 2040413,
frans.adele@gmail.com
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F i e t s e n
Doel: Het in beweging blijven door 
het maken van fietstochten.
Activiteiten: Iedere tweede donder
dag van de maand vanaf april tot en 
met oktober wordt er gefietst. In juli 
en augustus wordt er ook op de vier
de donderdag gefietst. Er wordt 
steeds om 11.00 uur gestart, beurte
lings vanaf het “Stationskoffiehuis” 
aan de Willibrorduslaan 137 in 
Waalre of vanaf “De Graver” aan de 
Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard. 
De maandelijkse fietstochten hebben 
een lengte tussen de 40 en 50 km en 
er wordt gefietst met een gemiddel
de snelheid van ongeveer 15 km/uur. 
Eénmaal per jaar wordt een tocht 
georganiseerd die wordt afgesloten 
met een etentje. Tijdens de fietstoch
ten worden er voldoende rustpauzes 
ingelast om een boterhammetje te 

eten of om op een terras iets te ge
bruiken. Jaarlijks in maart vindt er 
een vergadering plaats om het 
afgelopen jaar te evalueren en de 
plannen voor het komende 
seizoen te bespreken.
Deelname: Meedoen is op eigen 
risico. Noch de coach, noch de ver
eniging, noch de afdeling kan aan
sprakelijk worden gesteld voor even
tuele schade tijdens de fietstocht. 
Kosten: Het lidmaatschap kost 
€ 2,50  per jaar. (Lidmaatschap van 
de PVGE is verplicht).
Contactadres: Coach:
Paul Compen  040 2216087
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H e b b e n  w i j  u w  c o r r e c t e  e - m a i l a d r e s ?

Ruim de helft van onze leden heeft het 
al gemerkt: wij versturen nieuwsflitsen 
per e-mail. De papieren nieuwsbrief 
komt 5 keer per jaar op vaste 
momenten in uw brievenbus. Is er 
tussentijds belangrijk nieuws, dan 
maken wij er een nieuwsFLITS van die 
wij per e-mail versturen naar alle 
leden van wie wij een e-mailadres 
hebben. We hebben er dit jaar al een 
paar gestuurd. Heeft u nog geen 
nieuwsflits in uw e-mail ontvangen 

maar wilt u wel op die manier op de 
hoogte blijven van belangrijke 
nieuwsberichten? Geef dan uw 
correcte e-mailadres door aan 
ledenadministratie@pvge-awv.nl
Ook een punt van aandacht: de laatste 
tijd zijn er veel mensen van internet 
aanbieder gewisseld en hebben 
daardoor een ander e-mailadres 
gekregen. Geef dat nieuwe 
e-mailadres dan ook aan ons door!



B i l j a r t c l u b  A a l s t - Wa a l r e
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Middaguitstapje
donderdag 7 juni 13.00 uur

De Valkenswaardse Golfclub heeft 
ons uitgenodigd om een golfclinic te 
komen volgen op sportpark 
Den Dries, Pastoor Heerkensdreef 
16c in Valkenswaard.
Het programma ziet er als volgt uit:
● 13.00 - 13.30 uur ontvangst in 

clubhuis van de VGC, met 
koffie en gebak

● korte uiteenzetting over golf en 
het te volgen programma 
tijdens de clinic

● verdeling van de groepen en uit
deling van de nodige 
materialen (golfsets)

● naar de driving range
● diverse activiteiten onder 

begeleiding van de pro en 
assistenten

● 15.30u - 16.00u retour 
clubhuis

● evaluatie met een drankje en 
een versnapering

● afscheid 
Kosten per persoon voor deze 
clinic bedragen € 8,00.
Hebt u altijd al eens een balletje 
willen slaan en is er nog nooit 
iets van gekomen dan is dit de 
gelegenheid bij uitstek om het 
eens te proberen.
Aanmelden uiterlijk 31 mei bij: 
mevr. W. Balemans

 040 2213382 of 
 afdelingsreizen@p
vge-awv.nl
Nadat u de bevesti
ging van uw aanmelding hebt gekre
gen, kunt u het bedrag van € 8,00 
overmaken op rek.nr. 
NL 62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. 
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkens
waard o.v.v. “golfclinic” en uw 
naam. Uw inschrijving is pas 
compleet zodra dit bedrag door 
ons is ontvangen.
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Valkenswaardse Golfclub
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☆ KRONIEK ☆

Woensdag 10 januari - Waalre, 
gebouw Agnus Dei. Vandaag vindt 
de jaarlijkse vrijwilligersbijeen
komst plaats. Daarvoor zijn door het 
bestuur alle leden uitgenodigd die 
op enigerlei wijze activiteiten ten 
dienste van onze afdeling ontplooi
en. Hiertoe behoren de bestuursle
den zèlf (uiteraard) èn de mensen 
die de Trefpuntbijeenkomsten ver
zorgen – zoals ook nu het geval is.
In totaal worden 76 vrijwilligers 
begroet door voorzitter Jos Osse
voort en bedankt voor hun inzet in 
het afgelopen jaar. Hij benadrukt dat 
onze afdeling alleen dankzij hen kan 
bestaan en functioneren. Vervolgens 
verschijnt Hans de Pooter ten tonele. 
Hij vertelt waartoe de briefjes – die 
iedereen bij binnenkomst heeft ont
vangen – dienen: Er gaat gekiend 
worden (ofwel: bingo gespeeld). 
Omdat iedereen ooit aan zo’n spel 
heeft meegedaan, lijkt verdere uitleg 
onnodig. Winnaar is degene, die als 
eerste zijn/haar briefje vol heeft en 
dat luid roepend laat weten. In dit 
geval is het een spel met een bijzon
dere uitslag, maar dat hebben we 
met Hans als spelleider wel vaker 
meegemaakt. Ergo: grote hilariteit…
Maar dan wordt het ernst, want 
Hans blijkt nòg iets in petto te heb
ben. Dat is natuurlijk een leuke mu
ziekkwis, waarbij uiteindelijk 1 win
naar (in dit geval: winnares) triom

feert en een fles wijn in ontvangst 
kan nemen. Een speciaal woord van 
dank voor het oude Trefpuntteam 
mag niet ontbreken. Want dat heeft 
gezorgd voor de drankjes en de 
hapjes.
Woensdag 21 februari – Domme
len, “De Belleman”. De weersom
standigheden vormen geen belem
mering om naar de Algemene Le
denvergadering van de PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard te komen; 
een wolkeloze hemel, temperatuur 
rond het vriespunt. Binnen het ge
bouw is het goed toeven. 107 leden 
worden vanaf 1 uur door de gastda
mes verwelkomd, voorzien van 
enkele consumptiemuntjes en ont
haald op koffie of thee en ’n lekkere 
bonbon; er wordt heel wat “afge
buurt” en dat komt de gezellige 
sfeer ten goede. De theaterzaal 
wordt gestaag gevuld. Overigens 
zijn ooit méér leden komen opdra
ven. Voorzitter Jos Ossevoort neemt 
rond half twee het woord, begroet 
alle aanwezigen en opent de verga
dering. Daarna wordt de agenda 
punt voor punt afgehandeld. Het 
verslag van de vorige algemene 
ledenvergadering wordt goedge
keurd, waarna het secretarieel jaar
verslag van het afdelingsbestuur 
over het jaar 2017 probleemloos aan 
de orde komt. Voorts blijkt de pen
ningmeester ons een goed onder
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bouwd finan
cieel jaarver
slag te kun
nen presente
ren. Hoewel 
er wat haken 
en ogen zijn, 
zit het wel 
goed met de 
financiële 
status van 
onze afdeling. 
Het voert te 
ver op deze 
plaats punctu
eel in te gaan 
op overige 
agendapun
ten; in de per
soon van Jos 
Nieuwenhuis 
worden de 
notulen uitstekend opgetekend. 
Evenwel: in dit bestek verdient de 
benoeming van Reinier Schipper tot 
lid van verdienste (de facto: erelid) 
niet onvermeld te blijven. Gefe
liciteerd Reinier! Dat geldt trouwens 
eveneens voor de herbenoeming van 
Riet Boonstra en Eric Ideler. En – 
gelukkig – kunnen twee nieuwe 
bestuursleden worden benoemd, te 
weten: Mart van der Linden en 
Frans Segers (beiden uit Valkens
waard). Succes gewenst heren.
Tenslotte verzoekt Jos de vorige 
interim-voorzitter (mij dus) op het 

podium te roepen. Dankzij de steun 
van de overige bestuursleden ben ik 
in staat geweest de afdeling  “op de 
rails” te houden. Waarvoor mijn 
dank! Jos besluit de vergadering met 
de oproep om nieuwe leden te wer
ven en terug te komen voor het op
treden van Mirjam Mare. Dat bete
kent weer een totaal nieuwe bele
venis. Verhalen van o.m. Godfried 
Bomans. We weten nu ook hoe kik
kers en vogels met elkaar communi
ceren. Na afloop wordt nog heel wat 
afgepraat.

Jacques Hersbach
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Middaguitstapje 3-Gangen Lunch in
dinsdag 15 mei om 12.00 uur

Op dinsdagmiddag 15 mei zijn wij weer 
van harte welkom in de restaurants van 
scholengemeenschap De Rooi Pannen. 
We kunnen weer genieten van een 
heerlijke 3-gangen lunch.  Deze lunch 
is inclusief een welkomstdrankje, een 
glas wijn of frisdrank en koffie/thee met 
iets lekkers na. De lunch wordt door de 
leerlingen voor ons klaargemaakt en 
vakkundig geserveerd. De lunch duurt 
van 12.00 uur tot 13.30 uur. Naderhand 
kunt u nog terecht in de 
onderwijswinkel, waar de leerlingen de 
door hen gemaakte producten tegen 
aantrekkelijke prijzen aanbieden.
Aanvang: 12.00 uur in restaurant “La 
Perle Noire’’ en restaurant ‘’Les Tuiles 
Rouges’’.

Adres: Scholengemeenschap De Rooi 
Pannen, Kaakstraat 1 Eindhoven.
Kosten: € 15,00
Aanmelden en informatie: Truus van de 
Vorstenbosch  040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl 
Vanwege de grote belangstelling is het 
bij aanmelding per mail raadzaam om te 
wachten met betalen tot u een 
bevestigingsmail ontvangen heeft.   
Aanmelden kan tot 1 mei. De 
aanmelding is compleet als u €15,00 
heeft overgemaakt op rek. nr. NL62 
RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE afd. 
Aalst-Waalre-Valkenswaard onder 
vermelding van ‘’De Rooi Pannen’’ en 
de naam/namen voor wie de 
aanmelding bedoeld is.
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Met Kunst & Cultuur naar het Concertgebouw Amsterdam
Verslag

Het is zondag 11 februari en we gaan naar 
het Concertgebouw in Amsterdam. De 
bus is goed bezet en vertrekt mooi op tijd. 
Een file in de buurt van Utrecht wordt 
door de chauffeur handig omzeild. Verder 
een aangename busreis en we komen op 
tijd in Amsterdam aan. De bus stopt op 
het Museumplein en van daaruit versprei
den we ons voor de lunch. De afspraak is 
om twee uur bij het Concertgebouw en 
iedereen is daar op tijd. En dan ... Wat een 
concert, wat een belevenis. Het Konink
lijk Concertgebouworkest onder leiding 
van Stanislav Kochanovsky hoeft geen 
aanbeveling, dat staat heel goed aange

schreven. Het gebouw heeft een bijzon
dere akoestiek en is een van de meest 
exclusieve concertzalen in de wereld. 
Vóór de pauze worden we verblijd met 
een pianoconcert van Schumann, de 
pianist is Alexander Gavrylyuk, geboren 
in Oekraïne.
We hebben genoten van de pianist, hij 
wordt bedankt met een daverend applaus 

en daar worden wij weer voor bedankt 
met een briljante toegift. Wat een feest 
om mee te maken. Na de pauze volgt de 
Manfred symfonie van Tsjaikovski. De 
dirigent komt op en blijft na het ont
vangstgeklap stil staan, net zo lang tot 
ook de zaal doodstil is en dan beginnen 
de blazers samen met de violen. Het stuk 
gaat door en is spannend, vol afwisseling, 
de harpen laten zich horen, het slagwerk 
en eindigt zowaar met orgel. Als de 
laatste klanken weggestorven zijn blijft 
de dirigent weer stil staan... en dan is het 
concert afgelopen. Wat hebben we geapp
laudisseerd. Overweldigend, indrukwek
kend mooi. Alle vier de organisatoren van 
de kunst en cultuur zijn aanwezig, ook zij 
willen dit concert niet missen. Na het 
concert gaan we richting bus en hopen dat 
we daar niet al te lang moeten wachten, 
helaas gaat er iets mis en hebben we (te) 
lang in de kou gestaan. In de bus is het 
leed weer snel geleden, het is lekker 
warm en we worden verblijd met een 
flesje wijn en een zakje chips. Toch nog 
een minpuntje, er is geen frisdrank voor 
de niet-wijn drinkers en de witte wijn is 
zoet en daar moet je van houden. Leo 
neemt op een gegeven moment de micro
foon, hij bedankt de chauffeur voor het 
veilige rijden en hij kijkt achteruit (mooie 
uitdrukking) naar een fantastisch concert. 
Hij vraagt of er belangstelling is voor een 
opera bezoek en daar wordt positief op 
gereageerd. Een herhaling wat betreft 
Concertgebouw wordt ook met een 
enthousiast ja ontvangen. We kijken terug 
op een fantastische middag. Dank jullie 
wel.

Marijke van der Vleuten
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Wa n d e l c l u b  P V G E - AW V
De wandelclub van de PVGE-AWV 
heeft op 12  maart al weer de eerste 
wandeling (naar Klein Hasselsven in 
het Leenderbos) van dit jaar achter de 
rug. Op 10 april hebben we de volgende 
wandeling op kalender staan, deze is bij 
Annanina’s rust en het Diessens Broek. 
Het volledige programma is terug te 
vinden in de nieuwsbrief en op de 
pagina van de wandelclub op de web-
site van de PVGE-AWV. Bovenstaande 
foto (gemaakt door Eric Ideler) geeft 
een indruk van de wandeling op 
landgoed Geijsteren in september 2017.
We wandelen tien keer per jaar, acht 
keer voor een ochtendwandeling van 
ongeveer twee uur met een afstand van 

ongeveer 7,5 km. Met de reistijden 
heen en terug, en eventueel een pauze 
en/of een gezamenlijke kop koffie na, 
zo'n vier uur. Twee keer per seizoen 
maken we een langere wandeling van 
ongeveer 11 km, deze neemt dan een 
ochtend en middag in beslag. De routes 
door natuurgebieden worden door de 
coaches uitgezet en voorgelopen. De 
omstandigheden in natuurgebieden 
kunnen nogal variëren dus gebruik van 
stevig waterdicht schoeisel is aanbevo
len. We vertrekken om 9:00 afwisselend 
bij het IVN in Valkenswaard of bij het 
Stationskoffiehuis in Waalre, om van
daar, bij voorkeur met vol bezette 
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auto’s, naar het beginpunt van de wan
deling te gaan.
Kosten: per wandeling een eigen bij
drage van € 2,= tot €5,= voor een ver
goeding voor het meerijden en voor de 
koffie met vlaai na de wandeling. Voor 
het begin van het jaar wordt aan de 
leden van de wandelclub bovendien een 

(administratieve) jaarbijdrage gevraagd 
van € 2,50. Lidmaatschap van de PVGE 
is verplicht.
Inlichtingen:
Wim Rosink,  040 2015510 of 
 wbrosink@onsbrabantnet.nl of
Ger van den Broek  040) 2219117 of 
 gvandenbroek@icloud.com

O v e r z i c h t  e v e n e m e n t e n  i n  2 0 1 7
ALV 22 februari 2017
De Algemene Ledenvergadering vond 
plaats in de Belleman in Dommelen. 
Eerst beginnen we met een verslag van 
de activiteiten in het voorgaande jaar. 
Vervolgens worden de financiën toege
licht, komen de bestuursmutaties aan de 
orde en tenslotte volgt een overzicht 
van de plannen voor het komende jaar.
Na het officiële gedeelte van de verga
dering werd het programma na de pauze 
voortgezet met het muzikaal optreden 
van de dixielandband de Senior Jazz
men. Daarna konden de aanwezigen, 
zoals gebruikelijk, nog napraten onder 
het genot van een hapje en een drankje.
Zomerbijeenkomst 26 juli 2017
Zoals iedere voorgaande keer was het 
ook dit jaar weer een zonnige dag toen 
222 leden van onze afdeling naar res
taurant “De Zwaan” in Borkel en Schaft 
kwamen. Na de koffie was er de moge
lijkheid om gezellig in de tuin te gaan 
zitten of om zich te laten misleiden 
door het optreden van Magic Steve. In 
een aantal sessies in de Dommelsalon 
verbaasde hij de aanwezigen met zijn 
optreden waarbij men zich steeds 
afvroeg: “hoe doet ie dat nou?’. De 
middag werd muzikaal sfeervol opge

luisterd door het rondgaande zigeuner
orkest “Gypsy Mood”. Aan het eind van 
de middag was er weer een uitgebreid 
buffet met voor elk wat wils. De mid
dag werd afgesloten met de trekking 
van de loterij, waarvoor de prijzen door 
“De Zwaan” beschikbaar waren gesteld.
Najaarsbijeenkomst 8 november 2017
Dit keer was voor de Najaarsbijeen
komst Betsy de Keizer uitgenodigd om 
een verhaal te houden over de Charme 
van het ouder worden. Zij vertelde hoe 
wij dankzij de nieuwste technische 
ontwikkelingen en hulpmiddelen, lang, 
comfortabel, zelfstandig en onafhanke
lijk in het eigen huis kunnen blijven 
wonen. Daarnaast toonde ze ook simpe
le en eenvoudige hulpmiddelen om het 
leven te veraangenamen. Na de borrel
pauze konden de aanwezigen genieten 
van het uitstekende buffet dat verzorgd 
werd Chef GJ. Een zeer geslaagde 
afsluiting van een gezellige middag!
Vooruitblik evenementen 2018
Ook in 2018 kunt u genieten van deze 
evenementen. De ALV is inmiddels 
achter de rug, de zomerbijeenkomst 
staat gepland op 25 juli en over de 
najaarsbijeenkomst hoort u later meer.
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D i g i t a a l  c a f é  Va l k e n s w a a r d
iedere dinsdagochtend van 10 uur tot 12 uur

Digitale vragen? Stel ze in het 
digitaal café!

Hoe werkt mijn tablet? Hoe zet ik 
een e-book op mijn e-reader? Hoe 
installeer ik een app op mijn smart
phone? Tijdens het digitale caf ֖é van 
de bibliotheek Valkenswaard (de 
Hofnar 12) kunt u  vragen stellen 
over internet, apps, tablet of 
smartphone. Aan medewerkers 
van Bibliotheek De Kempen, 
aan vrijwilligers én aan andere 
bezoekers. Toegankelijk voor 
leden en niet-leden.
Over de vele mogelijkheden 
van de digitale bibliotheek 
kunnen we natuurlijk ook alles 
vertellen:
- Het reserveren en verlengen 

van boeken via de online 
catalogus van de 
bibliotheek?

- De app Bibliotheek Wise 
gebruiken, om altijd en 
overal te kunnen reserveren 
en verlengen?

- Verlanglijstjes maken?
- Leren hoe u e-books op tablet 

of e-reader kunt zetten?
- De apps van de bibliotheek 

downloaden en gebruiken?
Bibliotheekmedewerkers en 
deskundige vrijwilligers staan 

klaar om u persoonlijk te helpen.
Breng zo mogelijk uw tablet, 
telefoon of laptop mee.
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WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. M.W. Aarts Waalre
Dhr. F.W.M. Beeks Valkenswaard
Mevr. L.D.Y. Beelen Valkenswaard
Mevr. A.M.T. Buijtels Valkenswaard
Dhr. D.J.C. Cornelder Waalre
Mevr. N.G.D. Cornelder-Nienhuis Waalre
Mevr. J.H.E. Cuppens Achel
Mevr. L.L.M. van Dam-van Amstel Waalre
Dhr. J.W. Haarman Waalre
Mevr. H.C. Haarman-Engelberts Waalre
Dhr. J.M.A. Jansen Waalre
Mevr. H.B.M. Jansen-Verbeek Waalre
Mevr. C. Junius-Vervoort Delft
Dhr. J.H.W. ten Keersten Waalre
Mevr. G. Lambermont-van Leunen Waalre
Dhr. J.P.A. Mermans Valkenswaard
Mevr. W.M. Mermans-van Doormalen Valkenswaard
Dhr. J.P.A. Meurs Waalre
Dhr. H. Padmos Riethoven
Mevr. H.C. Palsrok-van der Made Waalre
Mevr. J.D. van Roon Valkenswaard
Dhr. T. van Roon Valkenswaard
Mevr. A.C.C.C. Semeijn-Panken Valkenswaard
Mevr. C. van der Stap-Pluk Waalre
Mevr. L.G.M. Thijssens Valkenswaard
Dhr. P.L.A.A. Toirkens Waalre
Mevr. C.C.M. Toirkens-Janssens Waalre
Mevr. M.A.A. van Tongeren-de Bruijn Knegsel
Mevr. H. Wacht Valkenswaard
Dhr. J.M. Willems Weert



Versterk de PVGE-kas: doe mee aan de Rabobank Clubkas Campagne
Alleen voor leden van Rabobank De Kempen

Rabobank De Kempen organiseert ook 
dit jaar weer de Rabobank Clubkas 
Campagne waarmee het verenigingen 
en stichtingen in De Kempen met in to
taal € 230.000 ondersteunt. Het totaal
bedrag wordt verdeeld over alle deel
nemende verenigingen en stichtingen 
naar rato van het aantal op de vereni
ging uitgebrachte stemmen. Ook de 
PVGE-afdeling Aalst-Waalre en Val
kenswaard doet mee. Nu de PVGE van 
de gemeenten Waalre en Valkens
waard geen subsidie meer ontvangt is 
het van groot belang dat we onze kas 
op deze manier versterken en dat 
zoveel mogelijk stemmen door leden 
van de Rabobank op de PVGE worden 
uitgebracht! In 2016 leverde de Clubkas 
Campagne de PVGE € 454 op en 2017 
€ 393. Laat het in 2018 meer zijn!

Hoe werkt het? 
De stemming vindt plaats van donder
dag 5 april t/m maandag 30 april 
2018. Vooraf krijgen alle leden van de 
Rabobank per post of email een per
soonlijke uitnodiging met code om hun 
stem uit te brengen. Ieder lid krijgt 5 
stemmen die uitsluitend op een bevei
ligde manier via internet uitgebracht 
mogen worden. Ieder lid mag maximaal 
2 stemmen op eenzelfde vereniging 
(dus PVGE) uitbrengen. Alle 5 stem
men moeten worden gebruikt, anders 
tellen de uitgebrachte stemmen niet 
mee. Er moet dus op minimaal 3 ver
enigingen worden gestemd. De Rabo
bank heeft besloten dat iedere vereni
ging in slechts één van de 25 dorpskernen 

uit De Kempen geregistreerd kan staan. 
Om te stemmen moet u de verenigings
naam zoeken in de juiste dorpskern. 
Voor alle leden van onze vereniging, of 
ze nu woonachtig zijn in Aalst, Borkel 
en Schaft, Dommelen, Valkenswaard, 
Waalre of elders in De Kempen geldt 
voor deze stemming: 
naam: PVGE
gevestigd in de dorpskern: AALST
Volg de instructies in de Rabobank brief 
en stem op de PVGE te Aalst!
Voor het geval u niet per internet wilt of 
kunt stemmen kunt u uw brief met 
stemcode overdragen aan een familielid 
of bekende, bijvoorbeeld een hieronder 
vermeld lid van de PVGE. U kunt daar
bij desgewenst een instructie geven hoe 
de overige drie stemmen gebruikt moe
ten worden. Om een nog grotere bijdra
ge aan onze kas te krijgen kunt u ook 
familieleden en vrienden vragen op de 
PVGE te Aalst te stemmen.
Voor het overdragen van stemcodes en 
verdere inlichtingen kunt u in de perio
de van donderdag 5 april t/m maandag 
30 april 2018 (ook bij de Trefpunt 
bijeenkomst op 26 april 2018) terecht 
bij:
Aalst: Hans de Pooter, Clematislaan 56, 
5582 AJ Waalre,  040 2218298
Aalst: Paul Compen, 
Anna Paulownalaan 24, 5583 BE 
Waalre,  040 2216087
Waalre: Truus vd Vorstenbosch, Het 
Fort 39, 5581 Waalre,  040 2215140
Valkenswaard: Bep Broekhuijse, 
Bakkerstraat 48A Valkenswaard, 
 040 2010980
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Kunst & Cultuur
De Commissie Kunst & Cultuur biedt vijf maal per jaar een activiteit, waar
in de beleving van kunst en cultuur centraal staat. Zo’n activiteit, meestal 
een dagtocht met de bus, moet inspirerend zijn, voldoende vrije tijd bieden 
en redelijk geprijsd zijn. Een lunch/diner kan zijn inbegrepen. Wie een rol
lator gebruikt kan die meenemen. Elk reisdoel wordt tevoren door ons be
zocht om later niet voor verrassingen te komen staan. Bij publicatie van een 
reis in de Nieuwsbrief krijgt u alle informatie, nodig om tot aanmelden te 
kunnen besluiten. Indien u daarna nog vragen heeft, neemt u telefonisch 
contact op.

Een aantal voorbeelden uit heden, verleden en toekomst zijn:
 Een meeslepend optreden van André Rieu op het Vrijthof.
 Een matinee-uitvoering in het Concertgebouw Amsterdam.
 Het station van Arnhem, een kunstwerk van architect Ben van 

Berkel, verwant aan Calatrava.
 Historisch Vianen, dat veel meer blijkt te zijn dan alleen dat lastige 

verkeersknooppunt in de A2.
 Het Sint-Ursula-Instituut in O-L-Vr-Waver, ooit een kunstzinnige en 

inspirerende omgeving voor dochters uit de gegoede en 
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kosmopolitisch georiënteerde burgerij uit binnen- en 
buitenland. 

 Het RömerMuseum in Xanten, gebouwd boven de 
fundamenten van het Romeinse stadsbadhuis.

 De Jezuïetenberg, een van de mooist bewerkte 
kalksteengroeven ter wereld.

 Hanzestad Zwolle, bevolkt door creatieve studenten en 
vrijdenkers zoals Thorbecke; een stad met pakhuizen, 
statige gevelpanden en spraakmakende tentoonstellingen.

 De musical The Lion King met een spectaculaire enscenering.
 In het Kröller-Müller Museum een tentoonstelling van werk van Van 

Gogh, zijn voorgangers, tijdgenoten en navolgers.
 Gouda, waar in het historische centrum de vroegere rijkdom nog steeds 

merkbaar is.
 Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, waar je ervaart dat een 

samenleving nooit toevallig functioneert zoals ze functioneert; dat er 
redenen zijn waarom een cultuur is wat ze is, mensen doen wat ze doen 
en zijn wie ze zijn.

 Het verhaal van de Duitse Ridderorde, verteld in de Landcommanderij 
Alden Biesen uit 1220.

 Kennismaking met de restauratie van kunstwerken in de ateliers van de 
Universiteit van Antwerpen.

 Of weer eens een bezoek aan een mooie opera.
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Middaguitstapje
naar een ‘bijvriendelijke’ aspergeteler in Eersel

Op dinsdag 8 mei gaan we naar een 
‘bijvriendelijke’ aspergeteler in 
Eersel aan de Spijkertsedijk 2, 5521 
PV. We gaan op bezoek bij het zeer 
gastvrije echtpaar Adrie en Anita 
Dijkmans. Zij vertellen ons (zeer 
enthousiast) alles over de asperge; 
van plant tot aan het kistje naar de 

veiling.

Deze middag zal 
er als volgt uit 
zien: We worden 
om 14.00 uur ver
wacht en onthaald 
met koffie en iets 
lekkers. Vervol
gens gaan we het 
veld op (denk aan 
gepast schoeisel) 

en krijgen daar alles te horen en te 
zien over hun manier van telen, 
namelijk de ‘bijvriendelijke’ teelt. 
Als aanvulling hierop bekijken we 
binnen een fotoreeks en een film 
over de aspergeteelt. Bovendien zien 
we binnen hoe de asperges gewas

sen, gesorteerd en klaargemaakt 
worden voor de veiling. Gedurende 
de middag zult u verwend worden 
door Anita, die verschillende drank
jes, hapjes en een heerlijke asperge
soep op het menu heeft staan.
De kosten voor dit uitstapje bedra
gen € 10,- p.p.
Aanmelden: bij mevr. Will Balemans 
 040 2213382 of 
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl 
vóór 1 mei. Nadat u de bevestiging 
van uw aanmelding hebt gekregen, 
kunt u het bedrag van € 10,- over
maken op rek.nr. NL62 RABO 0155 
7060 55 t.n.v. PVGE afd. Aalst-
Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
Asperges en de naam van de 
inschrijver(s). Uw inschrijving is 
compleet als dit bedrag door ons is 
ontvangen.
Als u geen vervoer 
hebt, kunt u dat bij 
de aanmelding aan
geven. Dit probe
ren we dan voor u 
te regelen.
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REIZEN     

We zijn blij, dat er ook dit jaar weer zoveel PVGE 
leden samen op reis gaan.
De parels van de Baltische Staten vlieg/busreis 
van 21 t/m 31 mei:
Volgeboekt: 49 leden gaan mee. Op de wachtlijst 
staan 2 leden van een andere PVGE afdeling.
Engeland Graafschap East Sussex- Eastbourne van 31 aug. t/m 5 sep.:
Volgeboekt: 47 leden gaan mee. Op de wachtlijst staan 8 leden van de 
eigen afdeling.
Zweedse Adventsbetovering
Van 19 t/m 21 december organiseren wij 
een driedaagse cruise naar Zweden met 
twee nachten aan boord van het schip 
Nils Holgersson op het traject 
Travemünde- Trelleborg
In de volgende Nieuwsbrief kunt u meer 
over deze kleine cruise lezen.

Zomertennis 2018
De tennisclub gaat op woensdag 4 april weer van start op de Genneper 
Parken in Eindhoven. Wij spelen op de French Court banen 12 en 13 van 
10.00 -12.00 uur. Wij nemen aan, dat de weergoden ons ook dit jaar weer 
goedgezind zullen zijn, zodat wij met heel veel plezier kunnen spelen. Wij 
hebben een goed gemixt gezelschap, maar er is nog genoeg ruimte voor 

nieuwe leden. Meldt u aan of 
kom eerst eens kijken.
Tineke de Pooter, tenniscoach 
PVGE AWV.
 040 2218298

 hans.en.tineke@planet.nl
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 8

di 10 apr Wandelen Annanina's Rust, Diessen, vertrek vanaf SKH in Waalre, 09.00 uur 

do 12 apr Fietsen 1e  tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver" in Valkenswaard

za 14 apr Reizen Dagtocht naar Keulen

vr 20 apr Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30 uur

di 24 apr K&C Bezoek aan Gouda met rondleiding in museum en stadswandeling

do 26 apr Trefpunt MOSKOU een reisverslag met beeld en muziek

di 8 mei Middaguitst Bezoek aan een "bijvriendelijke aspergeteler" in Eersel, 14.00 uur

ma 14 mei Wandelen Maasheggen, dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

di 15 mei Middaguitst 3-gangenlunch in "de Rooi Pannen" van 12.00 tot 13.30 uur

do 17 mei Fietsen 2e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf SKH 

vr 18 mei Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30 uur

ma 21 mei Reizen 11 daagse vlieg/busreis  "De parels van de Baltische Staten"

do 7 jun Middaguitst Golfclinic bij Valkenswaardse golfclub, 13.00 uur

di 12 jun Wandelen de Bever, vertrek vanaf IVN , 09.00 uur

do 14 jun Fietsen 3e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver

vr 15 jun Algemeen Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30 uur

di 26 jun K&C Insel Hombroich: Nader uit te werken

ma 9 jul Wandelen Heeze de Plaetse, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

do 12 jul Fietsen 4e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf SKH

wo 25 jul Evenementen Zomerbijeenkomst, locatie wordt later bekend gemaakt, datum niet zeker

do 26 jul Fietsen 5e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf  "De Graver"

do 9 aug Fietsen 6e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf SKH

ma 13 aug Reizen Dagtocht Noord-Limburg en rozenfestival in Lottum

di 14 aug Wandelen Kunstroute Boswachterij Dorst, dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

do 23 aug Fietsen 7e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver"

vr 31 aug Reizen 6 daagse busreis naar Engeland-Graafschap East Sussex-Eastbourne

za 1 sep K&C Mechelen/Anterpen: Nader uit te werken

ma 10 sep Wandelen Cartierheide Bredase Baan, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

do 13 sep Fietsen 8e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf SKH

di 25 sep Trefpunt PATAGONIA  Het meest zuidelijke land op deze wereld

di 9 okt Wandelen Waalre de Meeris, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

wo 10 okt Reizen Vlasserij- en suikermuseum in Klundert en bezoek aan Willemstad

do 11 okt Fietsen 9e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf  "De Graver" , tevens afsluiting

do 1 nov K&C bezoek Tongeren

do 8 nov Trefpunt Historische wegen in onze regio

ma 12 nov Wandelen De Utrecht Hertgang Bokkenrijder, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

di 11 dec Wandelen Wandelpark,  vertrek 09.00 uur vanaf IVN  en afsluiting bij IVN
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Tom my  W ier inga   De  h e i l i ge  R i ta
Boekbespreking

Dit keer een boekbespreking over De heilige Rita van Tommy Wieringa..
Het begint erg ongewoon. Een vreemd begin waar de relaties tussen de 
personen eerst wat schemerig overkomen.
Dan ineens valt een klein vliegtuigje te pletter op het land midden in de 
maïs in het Twentse land. In het vliegtuigje zat een Rus, die in het leven van 
Paul ( de hoofdpersoon), zijn vader Aloïs en zijn moeder Alice een grote rol 
zou spelen. Hadden ze hem maar niet gered, want naar verloop van tijd 
gaat zijn moeder met de Rus ervan door.
Naast deze gegevens begeeft Paul zich elk weekend naar een bordeel 
samen met zijn vriend Hedwiges om daar Rita te ontmoeten. Aan haar 
schenkt Paul een medaillon van de H.Rita, die hij voor haar gekocht heeft 
op een van de vakanties.
Volgens de dorpsroddel zou zijn vriend Hedwiges miljonair zijn en om dat 
geld werd Hedwiges overvallen. 
Daarop wilde hij van Paul een pistool om wraak te kunnen nemen. 
Hedwiges en Paul waren ervan overtuigd dat de Rus en diens vriend de 
overval hadden gepleegd. Paul handelde in parafernalia uit de Tweede 
Wereldoorlog, dus die moest wel een pistool hebben. Hij geeft het pistool 
aan Hedwiges.
Ondertussen moest de vader van Paul, Aloïs, naar het ziekenhuis voor 
behandeling van gangreen. Paul leefde dus vanaf dat moment alleen in zijn 
huis met allerlei herinneringen van vroeger. Hij bezoekt zelfs de hooizolder 
en meent spoken te horen.
Een paar weken na de overval is Hedwiges dood. Vermoord?! 
Een boek waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan, maar tussen de regels 
door wordt het dorp meegenomen in de moderne tijd.
Vooral de zinsbouw is bijzonder. Zo beschrijft Tommy Wieringa de 
ochtendschemering als volgt: …., terwijl de zon opsteeg uit het melk van de 
ochtend en de  boomkruinen bij de beek aanlichtte.
De H. Rita is een roman over een langzaam veranderende wereld, waarin 
het individu wanhopig ronddoolt in de hoop dat alles goed komt.
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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 : AD-gebouw 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 uitsluitend op afspraak.
Tijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur behalve schoolvakanties.
Bezoek aan huis op afspraak
Informatie en afspraken: Volker Broniecki   volkerbroniecki@gmail.com

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, French Court banen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Tineke de Pooter ( 040 2218298

Trefpunt
Plaats: Agnus Dei-gebouw, Aalst
informatie: Mart van der Linden ( 040 204 2503

Diny van Kemenade ( 040 213 0588

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/de-
pvge/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 08:30-
14:00 voor €16,04 (was €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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