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geen tijd om ons eenzaam te voelen.
Eenzaamheid kent een drietal
vormen:
1. Kortdurende eenzaamheid. Het
kan je overkomen op een feestje als
je geen aansluiting vindt. Je voelt je
buitengesloten.
2. Situatie-afhankelijke eenzaam
heid wordt bepaald door een ingrij
pende gebeurtenis, zoals een schei
ding of een sterfgeval. Je kunt pro
beren de eenzaamheid te overwin
nen door er met iemand over te
praten, waardoor de situatie draag
baar wordt.
3. Chronische eenzaamheid is een
eenzaamheid waarbij de mensen
zich continu alleen voelen. Deze
eenzaamheid ligt volgens Lars
Svendsen niet extern, maar intern;
bij de persoon zelf. Ik citeer: “Chro
nisch eenzame mensen zullen meest
al fel beargumenteren dat zij niet
het probleem zijn, maar hun om
geving. Het is heel lastig om in te
zien dat het omgekeerde het geval
is.” Eenzame mensen moeten leren
hoe zij hun leven anders kunnen in
richten, zodat zij dat gevoel van een
zaamheid minder ervaren. Hiervoor
is essentieel dat deze mensen leren
vertrouwen op andere mensen.
Svendsen heeft in zijn eigen onder
zoek een conclusie getrokken: “Wie
anderen grotendeels vertrouwt, is
minder eenzaam.” Bovendien is het
belangrijk om minder kritisch te
zijn, want uit het onderzoek is

Alleen-zijn en Eenzaamheid
Onlangs las ik een artikel
over alleen-zijn en een
zaamheid geschreven door
de Noorse filosoof Lars
Svendsen. Hij plaatste het
begrip alleen-zijn naast het begrip
eenzaamheid. Alleen-zijn is een ge
geven, maar eenzaamheid heeft te
maken met gevoel. Hij geeft als de
finitie van eenzaamheid: het gevoel
alleen te zijn, geïsoleerd te zijn van
anderen. Eenzaamheid is volgens
hem zonder twijfel een emotie. Vol
gens hem wordt eenzaamheid ten
onrechte gezien als een sociaal pro
bleem in plaats van een emotie.
Daar is niet iedereen het mee eens.
Als je alleen bent, kan dat positief,
negatief of neutraal zijn. Maar …
door de omstandigheden waarin je
verkeert, kan het alleen-zijn omslaan
in eenzaamheid. Dat kan je overi
gens ook in een gezelschap overko
men. In onze tijd lijken mensen
steeds minder in staat te zijn te ge
nieten van alleen-zijn.
Hoe komt dat? Omdat we continu
verbonden zijn met elkaar (volgens
de Duitse filosoof Odo Marquard).
Ook toen de smartphone nog niet
uitgevonden was, planden we de
hele dag al vol met allerlei activitei
ten. Nu is dat nog erger doordat we,
te pas en te onpas, de smartphone
pakken. We voelen ons niet een
zaam, omdat we zo hypersociaal
zijn geworden. Daardoor hebben we
juni 2018
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tevens naar voren gekomen dat een
zame mensen kritisch zijn voor zich
zelf en tegenover anderen. Daardoor
voldoen zij niet aan hun eigen eisen,
ervaren dat als negatief, waardoor
de binding met een ander niet

gebeurt. Het leven is het vinden van
een balans tussen fijne momenten
met anderen en fijne momenten met
jezelf. Kortom: alleen-zijn is niet
erg, maar… je alleen voelen juist
wel.
Jos Ossevoort

☆ KRONIEK ☆
Onze kroniekschrijver, Jacques
Hersbach, is ziek. Jammer, want zijn
kroniekstukjes zijn onverbeterlijk.
Vanaf deze plaats hoop ik op een
voorspoedig herstel voor Jacques.
Ik neem even deze rol over in de
wetenschap dat ik het echt niet beter
kan. Maar vooruit….
Donderdag 26 april - Waalre,
gebouw Agnus Dei, bijeenkomst van
Trefpunt. Al vanaf 13.00 uur is het
Trefpuntteam hard in de weer om de
hal in orde te maken. De tafels wor
den op hun plaats geschoven en
voorzien van een kleed en een bloe
metje. De dames van het Trefpunt
team, aangevuld met enkele heren,
hebben het er maar druk mee. Ook
in de kerkzaal wordt hard gewerkt,
want daar moeten de stoelen op de
juiste plaats geschoven worden.
Rond 13.30 uur komen de eerste
mensen binnen en al spoedig wordt
het druk. Meer dan 80 mensen ko
men op de lezing over MOSKOU af.
Na een ‘rondje’ koffie of thee gaan
de mensen naar de kerkzaal voor de
lezing, die verzorgd wordt door de
heer Aleks Veldhoen. Zijn boeiend
juni 2018

betoog over Moskou met lichtbeel
den wordt op gezette tijden onder
broken door een opname met Russi
sche muziek. Je ziet de mensen ge
nieten, want ondanks dat de lezing
bijna drie kwartier langer duurt dan
afgesproken, verveelt niemand zich.
Iedereen blijft aandachtig luisteren.
Na afloop is er nog een gezellig sa
menzijn onder het genot van een
glaasje fris of wijn. Het Trefpunt
team heeft uitstekend werk verricht,
ondanks dat de dames pas gestart
zijn met dit werk. Dank aan alle
mensen die meegewerkt hebben aan
deze informatieve en tevens gezel
lige middag.
Jos Ossevoort
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Museum de Locht in Melderslo en
Rozenfestival In Lottum
Maandag 13 augustus, dagtocht
Museum de Locht in Melderslo
geeft een goed beeld van het leven
op het platteland in Noord-Limburg
van 1850 tot 1950 d.m.v. oude am
bachten, gebruiksvoorwerpen en
gereedschappen. Dit is een langge
velboerderij uit 1859. Maar daar
naast gaat het museum ook over de
moderne tijd: champignons en as
perges in een moderne productie,
glastuinbouw en alle moderne toe
passingen van ‘food’. Het Nationaal
Aspergemuseum en het Nationaal
Champignonmuseum zijn hier ge
vestigd. Ook is er een dagloners
huisje, brouwerij, klompenmakerij,
smidse en een kapel. Het Rozenfes
tival in Lottum wordt elke twee jaar
juni 2018

gehouden. Dit jaar is het thema:
“Rozen smaken naar meer”. Overal
zie je rozen, en nog eens rozen, om
en nabij het marktplein, de versierde
kerk, rondom het sprookjesachtige
kasteel de Borggraaf. Er zijn miljoe
nen rozenknopjes en snijrozen ver
werkt in mozaïeken en modeltuinen.
Ook is er een rozeninformatiecen
trum. Je kunt in eigen tempo langs
de prachtige route lopen. De loop
route is in totaal ongeveer 3 kilome
ter, er zijn voldoende rustplaatsen en
zitmogelijkheden in de route aanwe
zig. Ook is er voldoende gelegen
heid voor een hapje en een drankje.
Vanuit Valkenswaard en Waalre rij
den we naar Melderslo waar we ont
4
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vangen worden met koffie/thee en
vlaai. Daarna krijgen we een rond
leiding in het museum o.l.v. een gids
en is er de mogelijkheid om zelf nog
rond te kijken. De lunch bestaat uit
een kop soep met lochtbrood. Daar
na gaan we naar het Rozenfestival
waar we op eigen gelegenheid alles
kunnen bewonderen. De dag wordt
afgesloten met een diner en we ver
wachten omstreeks 21.00 uur weer
thuis te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelna
me vertrekken we op maandag
13 augustus om 8.30 uur bij de Ma
riakerk, Warande 8 in Valkenswaard
en om 8.45 uur bij het Stationskof
fiehuis, Willibrorduslaan in Waalre.
Reissom: € 69,95 per persoon met
museumkaart. Heeft u geen muse
umkaart dan is de entree voor muse

um de Locht € 6.00, te voldoen bij
het museum. Bij de reissom is
inbegrepen de busreis, koffie/thee
met vlaai, de lunch, entree
Rozenfestival, het diner en een
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie: Maria
Van Hauwe  040 2016618 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 16 juli. Uw
inschrijving is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk
1 augustus hebt voldaan op rek. nr.
NL62 RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkens
waard o.v.v. dagtocht Melderslo en
uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
06 29895501.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …
Ook dit jaar regende het
lintjes in de gemeenten
Aalst-Waalre en Valkens
waard. Elk jaar worden
vooral vrijwilligers in het
zonnetje gezet, omdat zij
zich op een bijzondere
wijze en langdurig
hebben ingezet voor de medemens en
onze lokale samenleving. Het blijkt dat
drie PVGE-leden van onze afdeling met
trots voortaan als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau door het leven mogen
gaan. Een welgemeende gelukwens
juni 2018

van het bestuur van onze vereniging is
daarom op zijn plaats.
De gedecoreerden zijn mevrouw
Coby Bax-van der Palen uit Waalre en
de heren Guus van Gorp en
Frans Vierstraete uit Valkenswaard.
Van harte gefeliciteerd en onze dank
voor uw inzet!
Eerder dit jaar, op 27 maart, werd
PVGE-lid Peter Oolbekkink na 15 jaar
raadslid in Waalre benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Ook Peter
van harte gefeliciteerd!
5
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Met Kunst & Cultuur naar Alden Biesen
Dinsdag 11 september
De geschiedenis van Alden Biesen
begint in 1220. De Duitse Ridder
orde, verdeeld in 12 balijen of pro
vincies, richtte in dat jaar de Land
commanderij Alden Biesen op. Deze
groeide uit tot hoofdzetel van de
balije Biesen. Het kasteeldomein
Alden Biesen was eigendom van de
landcommandeur en kende haar
glorietijd tussen de 16e en de 18e
eeuw. Aan het einde van de 18e
eeuw maakte de Franse Revolutie
hieraan een einde. De Duitse Orde
werd verdreven en het kasteelcom
plex werd openbaar verkocht. Dat
was het begin van twee eeuwen
privébezit en aftakeling. Na de
juni 2018

brand van 1971 kocht de Belgische
staat Alden Biesen.
Vandaag is de Landcommanderij,
behalve een historische toplocatie,
een internationaal cultuurcentrum
van de Vlaamse Overheid. Het is
een centrum waar cultuur en toeris
me hand in hand gaan. Met zijn im
ponerende waterburcht, is het een
indrukwekkend historisch decor
voor allerhande vergaderingen, vor
mingen en congressen. Samen met
Erasmus+, het Europese onderwijs
programma, worden er regelmatig
studiedagen en congressen over
internationalisering binnen onder
6
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wijs en vorming georganiseerd. Het
Internationaal Vertelfestival is een
uniek meertalig festival over de ver
telkunst. Een mix van Vlaamse,
Waalse en internationale vertellers
brengt eigen verhalen, verhalen van
bekende en minder bekende auteurs
of verhalen uit de volkse overleve
ring.
We verblijven de hele dag op kas
teeldomein Alden Biesen en in de
omgeving. Dat biedt de mogelijk
heid om de historie en de sfeer van
kasteel en omgeving rustig te erva
ren. Wij beginnen de dag met koffie
en (Belgisch) gebak in De Brasserie
op de Markt in Bilzen. Dan gaan we
naar het enkele kilometers verder
gelegen kasteel. Na een rondleiding
van maximaal 2 uur door het kasteel
en over het domein genieten wij de
lunch in het kasteel. Aansluitend
hebben we de gelegenheid te genie
ten van bijvoorbeeld de prachtige
(Franse en Engelse) tuinen. Een
korte toeristische rit voert ons ver
volgens door de Haspengouw, de
glooiende fruitstreek van België.
Terug in Alden Biesen, sluiten we de
dag af met een diner.
Programma
08.15 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk in Valkenswaard.
08.30 uur Vertrek vanaf ‘t Stations
koffiehuis in Waalre.
10.15 uur Koffie en gebak in De
Brasserie op de markt in Bilzen.
juni 2018

11.00 uur Rondleiding door het
kasteel en over het kasteelterrein.
13.00 uur Lunch en gelegenheid om
de omgeving te verkennen.
16.00 uur Vertrek voor een busrit
langs een toeristische route in de
streek.
17.30 uur Terug in Alden Biesen
voor het diner.
19.00 uur Vertrek naar huis.
Aankomst rond 20.30 uur.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk.
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 (bij afwezigheid:
040 2015387)
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 60,00 (inbegrepen: koffie/gebak,
rondleiding in Alden Biesen, lunch,
diner, bus en attentie chauffeur).
Rekening NL70 RABO 0118820788
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder
vermelding van “Alden Biesen” en
uw naam.
Belangrijk
Neem het paspoort mee.
Trek comfortabele schoenen aan,
zeker wanneer u de omgeving van
het kasteel wil verkennen.
Begeleiders op deze reis
Piet Setz:  06 5320 8730
Leo Brabander:  06 2743 7981
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Met Kunst & Cultuur naar Museum Insel Hombroich
en Zons
Dinsdag 26 juni
Een wat moerasachtig landschap bij
Neuss, omzoomd door het riviertje
de Erft. In het veld fourageren gan
zen, loert een reiger op zijn buit en
scharrelt een paar muskusratten zijn
kostje bijeen. Gesneuvelde wilgen
liggen te vergaan terwijl witte ber
ken glinsteren tegen een strak
blauwe lucht. Een netwerk van pa
den verbindt tien paviljoens. Daar
wordt de kunstverzameling van
Karl-Heinrich Müller gepresen
teerd, naar het ideaal van Paul
Cézanne in dialoog met de omrin
gende natuur. De kunstwerken van
Arp, Calder, Cézanne, Chillida,
Corinth, Fautrier, Giacometti,
Klein, Klimt, Van der Leck, Matisse,
Picabia, Rembrandt, Rietveld,
Schwitters, maar ook beelden van
de Khmer en antieke kunst uit
China, worden zonder uitleg met
elkaar geconfronteerd. Je treft er
geen informatiebordjes. Op geheel
intuïtieve manier kun je de kunst op
je in laten werken. Dit is Museum
Insel Hombroich, een bijzondere
ervaring voor wie van kunst houdt,
zich thuis voelt in een natuurlijke
omgeving en in staat is twee uur te
lopen over half verharde paden.

Opgravingen laten zien dat Romein
se legers er zich vestigden en later
de Merovingers. Zeker is dat Zons
als stad in 1373 werd gesticht door
de bisschop van Keulen. Die maakte
van Zons, met haar ligging pal aan
de Rijn, een locatie voor tolheffing.
In de periode van de 15e tot de 17e
eeuw was Zons, met akkerbouw,
veeteelt, ambachten, handel in bier
en wijn, en met weverijen, redelijk
welvarend. De stad verloor haar
betekenis toen de rivier werd ver
legd naar het oosten. Dit verklaart
waarschijnlijk het feit dat fortifica
ties en historische structuren be
houden zijn gebleven en de stad zich
tot een unieke toeristische bestem
ming heeft kunnen ontwikkelen.
Zons is, hoe onbekend ook, een
ware verrassing.
Programma
08.00 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk in Valkenswaard.
08.15 uur Vertrek vanaf het ‘t Sta
tionskoffiehuis in Waalre.
09.15 uur Koffie en gebak bij
Hotel-Restaurant Bosrijk
Roermond.
10.00 uur Vertrek naar Zons.
11.00 uur Rondleiding in de vesting
Zons.
12.30 uur Lunch op eigen

Het vestingstadje Zons ligt een half
uur rijden van Insel Hombroich.
juni 2018
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gelegenheid.
13.45 uur Vertrek naar Museum
Insel Hombroich.
14.30 uur Rondleiding in het
museumpark.
16.30 uur Vertrek naar Herten.
17.30 uur Diner in Restaurant De
Oolderhof.
19.00 uur Vertrek naar huis.
Aankomst rond 20.00 uur.

€ 72,50 (inclusief: koffie/gebak,
rondleiding in Zons en Insel
Hombroich, diner, bus en attentie
chauffeur).
Rekening:
NL70RABO0118820788, t.n.v.
PVGE afd. AWV K&C, onder ver
melding van “Hombroich” en uw
naam.
Belangrijk
Neem het paspoort mee. Trek com
fortabele schoenen aan, in het besef
dat er gewandeld gaat worden.
Begeleiders op deze reis
Piet Setz
 06 5320 8730
Leo Brabander  06 2743 7981

Aanmelden, zo spoedig mogelijk
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 (bij afwezigheid:
 040 2015387)
Betalen, maar eerst aanmelden
juni 2018
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Met K&C naar Gouda

verslag van 24 april

Op dinsdag 24 april vertrokken wij naar Gouda voor een bezoek aan Museum
Gouda en een stadswandeling. De weersvoorspelling beloofde niet veel goeds,
dus regenjas en paraplu mee. Maar wat hebben wij geboft!! Geen druppel regen
en zelfs ‘s middags een zonnetje!!
Na een lekker kopje koffie met een echte siroopwafel bezochten wij het
museum, gevestigd in het voormalige Catharina Gasthuis. Onze gids vertelde
over de geschiedenis van de stad en toonde ons de vele kunstschatten van het
museum. Heel bijzonder is de tentoonstelling van Pieter Pourbus. Een 16de
eeuwse schilder uit Gouda. Hier in Nederland helemaal niet bekend maar in
Brugge zeer beroemd. Zeker de moeite waard om te bezichtigen.
De tijd was te kort om alles in het museum te bekijken. Een reden dus om een
keer terug te gaan. Velen van ons brachten nog een bezoek aan de SintJanskerk, de langste kerk van Nederland! De prachtige 72 Goudse Glazen tonen
ons Bijbelse en historische taferelen. Ook de geschiedenis van de kerk is zeer
interessant en in het bijzonder de wijze waarop de glazen de oorlog hebben
overleefd.
’s Middags was de stadswandeling.
De gidsen lieten ons de mooie gebouwen zien en vertelden leuke anekdotes.
Trots zijn zij op alles waardoor Gouda bekend is geworden; de kaas, de
kaarsen, het plateel, de stroopwafels en de Goudse pijpen.
Na van al het moois genoten te hebben, lieten wij ons het drankje en etentje
goed smaken. Doordat het zo lang licht was konden wij op de terugweg nog
genieten van het mooie groene landschap. Het was weer een fijne geslaagde
dag. Hartelijk dank aan Bep en Inez voor de geweldige organisatie.
Marianne van Oosterom-Fontijn

Geen lid en toch deelnemen aan onze activiteiten?
In principe mag elk PVGE-lid deelne
men aan de activiteiten van alle PVGEafdelingen. 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:
juni 2018

- 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
13
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VOORAANKONDIGING
NAJAARSBIJEENKOMST
De datum voor de 34ste Najaarsbij
eenkomst is vastgesteld op: woens
dagmiddag 21 november in het
zalencomplex van het AD-gebouw.
Voor het middagprogramma hebben
wij het Trio Particulare gecontrac
teerd: sopraan Selma Harkink, BasBariton Peter Lusse (jawel, bekend
van "Vrienden voor het leven") en
pianist Frans van Tuijl. Het belooft
een onderhoudende muzikale mid

dag te worden met genres van klas
siek tot cabaret.
Het buffet ter afsluiting van de
middag wordt als vanouds verzorgd
door Gert-Jan Willems, bekend als
Chef-GJ.
Reserveer woensdagmiddag 21
november vast in uw agenda, in de
volgende Nieuwsbrief vindt u meer
informatie over het programma en
de wijze van aanmelden.

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 20 juli en 27 augustus 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
juni 2018
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LET OP!

LET OP!

LET OP!

LET OP!

M.i.v. september is zowel de locatie van TREFPUNT als de dag
gewijzigd!
Voortaan ontmoeten we elkaar op DINSDAGMIDDAG (i.p.v. donderdag)
in de MARIAZAAL (naast de Mariakerk) aan de Warande 8 in
VALKENSWAARD!

De eerstvolgende Trefpuntlezing
zal gaan over:
‘Patagonië, het meest zuidelijk gebied op aarde’
door Luit Hoving
Dinsdag 25 september, In de Mariazaal
te Valkenswaard
Leg deze datum vast in uw agenda!
Meer informatie vindt treft u in de
volgende Nieuwbrief.

soon die wij voor ogen hebben?
Hebt u een ‘vlotte babbel’ en nog
wat vrije tijd ter beschikking?
Neem dan contact op met het
secretariaat van onze afdeling. U
vindt de contactgegevens op de
achterzijde van deze Nieuwsbrief.

OPRO EP!
Voor het aanwerven van adverteer
ders in de Nieuwsbrief is de redac
tie op zoek naar een acquisiteur
(vrijwilliger) in zowel Aalst-Waalre
als Valkenswaard. Bent u de per
juni 2018
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NieuwsFLITS! in de spammap?
Ons bereiken berichten dat de NieuwsFLITS! die wij per e-mail
verzenden soms in de map ‘ongewenste mail’ of in de map ‘spam’
terecht komt. Vooral Gmail is daar berucht om. Waarschijnlijk blijft die
e-mail dan ongelezen en mist u ons bericht.
TIP: bekijkt regelmatig die mappen want het kan zijn dat onze
nieuwsbrief onterecht in zo’n map beland is. Meestal leegt uw provider
die map na één maand, dus wacht niet te lang met het checken. Twijfelt u
of wij wel uw correcte e-mailadres hebben: stuur dan een mail naar
secretariaat@pvge-awv.nl

WELKOM NIEUWE LEDEN

Dhr. H.J. Bijnens
Mevr. G.J. Bruinshorst
Mevr. W.M.A. Creemers-van Weert
Mevr. M.B.A. van Dalen-Smits
Mevr. W.A.M. Dollenkamp-Schellekens
Mevr. M. Druon-Gache
Mevr. A.T. Honders
Mevr. M. Hulshorst
Mevr. C.M.A.P. Jacobs
Dhr. P.B.A.M. Jacobs
Dhr. L.M. Jeukens
Mevr. M.G.M. Jorna
Dhr. B.M. van der Linden
Mevr. A.M.C.A. Outhuijse-de Rooij
Mevr. D.C. Pahlsson
Dhr. H.P.C. Smulders
Mevr. D. van Stekelenburg-van Eunen
Dhr. J.W. Swaan
Dhr. P.A.A.M. Timmermans
Dhr. F.C.A.A. Verhagen
Mevr. J.S. Verhagen-van Troost
Mevr. H.L.P.M. Versteeg-Verweyen
Dhr. G.W.A. Willems
Mevr. J.M.C. Willems-Last
Mevr. C.E. de Zeeuw
juni 2018
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Tijdens de bekendmaking van de
Rabobank Clubkas Campagne
heeft de PVGE afdeling AalstWaalre en Valkenswaard deze
cheque in ontvangst mogen
nemen. Het bestuur dankt Rabo
bank De Kempen en alle Rabo
bank-leden die hun stem op onze
vereniging hebben uitgebracht!
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UITNODIGING
Het bestuur nodigt u uit voor de

jaarlijkse Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 25 juli
in restaurant De Zwaan,
Mgr. Kuijpersplein 16-18,
Borkel en Schaft

Wij organiseren onze jaarlijkse
Zomerbijeenkomst weer in Borkel
en Schaft en ontvangen u met
koffie bij De Zwaan.
Vervolgens kunt u een plaatsje
zoeken in de tuin waar u al snel kunt genieten van de vrolijke klanken
van het orkest ‘De Helaasheid’.
Om deze middag in beweging te kunnen blijven, hebben wij de be
schikking over 2 jeu de boules banen, waar u onder het toeziend oog van
leden van de jeu de boules club een balletje kunt gooien.
In de Dommelsalon kunt u proberen uw oude score van het sjoelen te
evenaren dan wel te verbeteren. Met beide activiteiten is voor de
speler met de hoogste score een prijs te verdienen. Verder is er de
wijnproeverij met fruitige en vrolijke wijnen. U heeft daarbij ook de
mogelijkheid van een speciale PVGE-aanbieding om thuis nog na te
genieten. Eveneens traditiegetrouw worden er tegen het einde van de
middag weer 3 prijzen verloot in de vorm van de bekende ‘Zwaan’bonnen. Daarna kunt u in de verschillende paviljoens van De Zwaan
onder het genot van een glaasje gezellig samen eten, nadat u een keuze
gemaakt hebt uit de diverse mogelijkheden, zoals een barbecue- of een
uitgebreid warm of koud buffet. Ook de wokkok is weer van de partij.
Wij sluiten de middag rond 19.00 uur af.
juni 2018
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Motto van deze PVGE-middag:
gezelligheid en beweging voor ieder lid.
Programma:
13.30 uur Ontvangst en registratie in De Zwaan. Na de registratie
kunt u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
14.00 uur Officiële opening van de bijeenkomst.
14.15 uur Aanvang van jeu de boules- en sjoelwedstrijden (vrijwillige
deelname).
14.30 uur Opening van de wijnproeverij.
17.00 uur Bekendmaking van de winnaars van jeu de boulen en sjoelen.
Trekking van de loterij voor de gesponsorde ‘Zwaan-prijzen’
Opening van de eetgelegenheden in de vier paviljoens.
19.00 uur Sluiting bijeenkomst.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl
 040 2213382
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 15 juli,
uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 26,75
per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62
RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd. AWV onder vermelding van
‘Zomerbijeenkomst’ en de naam/namen van de persoon/personen
voor wie u betaalt.
Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of
plaatsbewijs toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam
geplaatst op de checklist die wordt gebruikt door de gastvrouwen
die u opwachten bij aankomst in De Zwaan.
Let op: in verband met gewijzigde voorschriften moeten wij
helaas het aantal deelnemers beperken tot 180. Wees er dus
tijdig bij.
juni 2018
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Voor u gelezen:

Als een dierbare depressief is
Helpen zonder jezelf te verliezen
Een handleiding, door psycholoog Huub Buijssen.
Bijna 20% van de volwassen Ne
derlanders krijgt ooit in zijn leven te
maken met een depressieve dierbare.
Dat is een gegeven. Maar … wat als
het je overkomt? Wat zeg je dan te
gen een depressieve dierbare die zijn
bed niet uit wil komen?
Huub Buijssen schreef een handlei
ding. Als naaste ben je ECHT belan
grijk voor het herstel. Je hebt de nei
ging om je te verzetten door er te
genin te gaan met opmerkingen als:
“Je hebt mij toch”, of, ”wat zullen
de kinderen wel zeggen”. Is dat wel
de goede aanpak? Depressieve men
sen hebben de neiging om géén hulp
te accepteren; alle energie hebben
zij nodig voor hun depressie. Als
een depressief mens om rust vraagt,
moet je dat letterlijk nemen. Daarbij
komt dat de partner alle pogingen
moet ondernemen om zo goed mo
gelijk een gestructureerd dag- en
nachtritme te creëren. Dat is niet
gemakkelijk, maar je moet niet op
geven. Rustig blijven proberen en de
moed niet laten zakken. Daarnaast
bestaat de kans (omdat de depressie
best lang kan duren) dat de partner
geïrriteerd raakt en daardoor ook
zelf in een depressie geraakt. Het
staat namelijk vast dat als je met een
juni 2018

depressieve partner leeft, je twee
maal zo veel kans hebt om zélf
depressief te worden. Die irritatie,
die boosheid van de partner is
meestal een afgeleide van angst,
schaamte of verdriet. Ook lichame
lijke vermoeidheid speelt een rol,
want het vreet energie om met een
depressieve partner om te gaan. En
toch is de boodschap volgens
Buijssen: VERMAN JEZELF.
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Blijf praten met je depressieve
partner. En blijf proberen om erop
uit te gaan: wandelen of fietsen.
Maar … geef géén goed bedoelde
adviezen, want achter elk advies zit
voor de depressieve partner het idee
dat het anders kan, als je maar doet
wat ik zeg. Het voelt als een falen en
de depressiviteit zal alleen maar toe
nemen. Je zou een gesprek kunnen

openen met: “Vorige week had je het
heel moeilijk, hoe is het nu met je?”
Eén ding blijft zeker: de naaste, de
partner kan het beste de begeleiding
en ondersteuning op zich nemen. Je
moet wel een onderscheid maken
tussen de depressie en de persoon.
Het is de depressie die jou, als part
ner, hindert en NIET de persoon
zelf.

Voorlezen voor senioren met geheugenproblematiek
Luisteren naar een kort verhaal en
daar samen over in gesprek gaan.
Dat is de opzet van deze voorlees
ochtenden speciaal voor senioren
met lichte geheugenproblematiek of
beginnende dementie. De biblio
theek in Waalre organiseert deze
ochtenden in het kader van Demen
tievriendelijke gemeente, een inten
tieverklaring waarmee Waalre heeft
toegezegd om een dementievriende
lijke samenleving te creëren. Het
korte verhaal vormt de basis voor
een gezamenlijk gesprek; over dit
verhaal of het thema. Het
gesprek kan ondersteund
worden met bijvoorbeeld
afbeeldingen of
voorwerpen.
De eerste ochtend, vrij
dag 29 juni, start met een
korte uitleg. Hierbij zijn
ook mantelzorgers van
harte welkom. Het voorle
zen en de gesprekken zijn
alleen met de senioren met
juni 2018

geheugenproblematiek of
beginnende dementie. De deelne
mers worden tijdens het gesprek
uitgenodigd hun eigen ervaringen
met elkaar te delen.
Toegang is gratis en aanmelden is
niet nodig. In Het Huis van Waalre
is een Grand Café aanwezig.
Consumpties zijn voor eigen
rekening.
Data: 29 juni, 13 juli, 27 juli
Tijd: van 10.00 - 11.00 uur.
Locatie: Het Huis van Waalre,
Koningin Julianalaan 19.
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Wa a l r e i n b e w e g i n g
‘Waalre in beweging’ is een ontmoetingspunt voor mensen in Waalre met
dementie en voor hun mantelzorgers.
Iedere tweede zondag van
de maand kan men elkaar in
een ongedwongen sfeer ont
moeten en ervaringen met
elkaar delen. Tijdens de bij
eenkomst is er ook een aan
bod van een fysiotherapeut
die een half uurtje licht fy
sieke oefeningen verzorgt.
De toegang is gratis, con
sumpties zijn voor eigen
rekening. De gastvrouwen
Riet, Wil, Cissy en Brigitte zijn aanwezig om de bezoekers te ontvangen.
Aanmelden is niet nodig.
Locatie: De Wolderse Wever aan de Markt in Waalre.
Tijd: van 11.00-13.30 uur.
Meer info bij Maria van Engelen:  mvengelen@gowwelzijnswerk.nl

PVGE-leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen
Deze Nieuwsbrief verschijnt vijf
keer per jaar en wordt door vrijwil
ligers in onze regio per fiets bij u
thuisbezorgd. Bezorging buiten onze
regio is echter te ver weg voor onze
fietsers. Daarom versturen we de
Nieuwsbrief naar de buitenregio’s
per post (met een postzegel). Echter,
de portokosten van de Nieuwsbrief
bezorging zijn dermate hoog dat het
voor ons een heel dure Nieuwsbrief
wordt. Daarom heeft het bestuur
besloten om vanaf januari 2019 de
Nieuwsbrief buiten de regio zo
juni 2018

veel mogelijk via de e-mail te
verzenden. Voor de leden binnen de
gemeentes Aalst-Waalre en Valkens
waard verandert er niets: zij blijven
de Nieuwsbrief via de fietsende
vrijwilliger in de bus krijgen.
Krijgt u nu de Nieuwsbrief per post
(dus met een postzegel) en wilt u
toch heel graag de Nieuwsbrief per
post blijven ontvangen, dan kan dat.
Echter voor de verzending moeten
we u dan een jaarlijkse kostendek
kende bijdrage vragen. Voor postco
des in Nederland is dat € 12,50 per
24
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jaar. Buiten Nederland is dat € 25,00
per jaar. Maak daartoe voor
31 december de bijdrage over op
rekening nr.

NL02RABO0155706055 t.n.v.
PVGE afd Aalst-Waalre onder
vermelding van ‘nieuwsbrief2019’
en uw naam.

Activiteitenkalender 2018
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 en stadswandeling Zons

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

vr 20 jul

Algemeen

Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot16.30 uur

wo 25 jul

Evenementen Zomerbijeenkomst in restaurant De Zwaan, Borkel en Schaft

do 26 jul

Fietsen

wo 8 aug

Nieuwsbrief Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief

do 9 aug

Fietsen

5e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver"
6e tocht , vertrek om 11.00 uur vanaf SKH

ma 13 aug Reizen

Dagtocht museum De Locht in Melderslo en rozenfestival in Lottum

di 14 aug Wandelen

Kunstroute Boswachterij Dorst, dagtocht, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

vr 17 aug Algemeen

Maandelijks borreluurtje in "Het Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 u.

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

ma 10 sep Wandelen

Cartierheide Bredase Baan, vertrek vanaf IVN, 09.00 uur

di 11 sep

K&C

Bezoek Alden Biesen

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
do 11 okt

Wandelen

Waalre de Meeris, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

Fietsen

9e tocht, vertrek om 11.00 uur vanaf "De Graver" , tevens afsluiting

wo 24 okt Nieuwsbrief Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief
di 6 nov

Trefpunt

Historische wegen in onze regio

wo 7 nov

K&C

bezoek Tongeren

ma 12 nov Wandelen

De Utrecht Hertgang Bokkenrijder, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

wo 21 nov Evenementen Najaarsfeest in het AD-gebouw
di 11 dec
juni 2018

Wandelen

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 : 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

Plaats: 't Oude Wandelpark, Eindhovenseweg 264, Valkenswaard
Koffie/borreluurtje Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Info: Diny van Kemenade,  d.vankemenade1@kpnmail.nl ( 040 213 0588
Kunst & Cultuur

Informatie: Bep Broekhuijse ( 040 201 0980

Nordic Walking

wekelijks een 6 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om 10.00 uur, afwis
selend 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
MARIAZAAL (naast de Mariakerk), Warande 8, Valkenswaard
informatie: Diny van Kemenade ( 040 213 0588

Wandelen

Informatie: Wim Rosink ( 040 201 5510

Ziekencontact

Riet Boonstra ( 040 221 3758

juni 2018
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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 €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
juni 2018
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Nieuwsbrief
juni 2018
afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard
Colofon:
Stuur uw kopij naar:
redactie@pvge-awv.nl
De redactie heeft het recht de tekst
aan te passen, in te korten of te
weigeren.
Opmaak : Jacques Gelens

Bezorging:
Paul Compen
( 040 2216087
 paulcompen43@gmail.com
Ledenadministratie:
Will Balemans
Renier Sniederslaan 10
5582 ES Waalre
( 040 2213382
 ledenadministratie@pvge-awv.nl
Secretariaat:
Eric Ideler
De Vrieshof 6
5581 TW Waalre
( 040 2520497
 secretariaat@pvge-awv.nl
Bankrekening:
NL62 RABO 0155 7060 55
t.n.v. PVGE afd. Aalst-Waalre /
Valkenswaard

Volgende uitgave: vr 24 augustus 2018
Laatste inleverdatum voor artikelen: wo 8 augustus2018
Gelieve voor ieder artikel één document in te leveren

De Nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar in gedrukte
vorm.
Daarnaast verschijnt op onregelmatige tijden een
NieuwsFLITS! die per e-mail verzonden wordt aan de leden
(met een bij ons bekend e-mailadres). Krijgt u de
NIeuwsFLITS! niet, geef dan uw correcte e-mailadres door.

Uitgave van: PVGE VERENIGING VOOR SENIOREN, afdeling AALST-WAALRE en VALKENSWAARD
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