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praatje kon maken, nadat het karwei
klaar was. Maar de tijd schrijdt
voort en de ontwikkelingen zijn niet
tegen te houden. We moeten er mee
leren leven, zegt de jeugd. Dat valt
niet mee voor velen onder ons.
Neem alleen al de computer of de
tablet. Het wordt er allemaal niet
gemakkelijker op, verzucht menig
een. Toch valt ook op dat er veel
oudere mensen zijn, die zich bezig
houden met de moderne mediamid
delen. Een aantal van hen heeft er
veel plezier in. Zij willen bij de tijd
blijven. Weer anderen gaan er liever
op uit met de fiets of gaan wandelen
of oefenen een andere hobby uit.
Onlangs kwam ik op één van de vier
kunstroutes van Arendonk (België)
het volgende gedicht tegen bij een
levensgrote vogelverschrikker:
Geniet met volle teugen
Heb lief
Maak een mooie reis
Kijk met aandacht
Vertrouw op anderen
Eet biologisch
Luister naar de natuur
Aai een kat
Verspil eens wat tijd
Maak je een dag geen zorgen
Wees nog een keer een kind
Maak een dwaas schilderij
Stap op de fiets en geniet
Er stond niet bij wie het geschreven
heeft, maar pik eruit wat je bevalt.
Uiteindelijk gaat het om het aloude
adagium: Neem de tijd.

Neem de Tijd
Bij ons in Twente zegt
men als iemand is overle
den dat hij uit de tijd is.
Herman Finkers heeft dat ooit ook
in zijn onemanshow gezegd: Hie is
oet ’n tied. Dat is mooi gezegd. Je
tijd is om. Het is echt zo dat we alle
maal niet het eeuwige leven hebben.
Dat is maar goed ook.
Tijd hebben. Het lijkt wel of op de
dag van vandaag niemand meer tijd
heeft. Iedereen heeft het druk, druk,
druk. We komen tijd tekort. Je hoort
dat vaak zeggen. En het lijkt wel of
iedereen gehaast is! Maar is dat ook
zo? De ouderen zoeken juist naar
meer rust. De krant lezen duurt nu
veel langer. Het is niet meer, zoals in
de werkzame periode, een vorm van
koppensnellen. Maar deze rust
wordt ons niet altijd gegund. We
worden vaak ingeschakeld om kin
deren op te vangen of mee te helpen
met een of ander karwei. De meeste
ouderen vinden dat ook leuk, maar
het heeft wel zijn keerzijde. Je wordt
er moe van. Al hoewel de uitdruk
king “tijd is geld“ voor de meeste
ouderen niet meer opgaat, omdat zij
alles als vrijwilliger doen, leven we
wel in een maatschappij die dat
sterk over zich heeft afgeroepen.
Velen van ons zouden willen dat de
oude tijd terug zou keren. Een tijd
waarin niet alles voor geld werd
gedaan. Een tijd, waarin je nog een
augustus 2018
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Met Kunst & Cultuur naar Tongeren
Woensdag 7 november
Tongeren, "de eerste stad" van Bel
gië, is een plaats met een rijke histo
rie. Het gebied werd oorspronkelijk
bewoond door de Eburonen. Na de
inval van de Romeinen in 15 v. Chr.
werd die volksstam bijna uitgeroeid
en kregen de Tungri de toestemming
zich in de streek te vestigen. Tonge
ren ontwikkelde zich tot een belang
rijke Gallo-Romeinse nederzetting.
Na de val van het West-Romeinse
Rijk rond het jaar 486, speelde Ton
geren onder de Merovingen en Ka
rolingen geen rol van betekenis.
Tijdens de periode van het Heilige
Roomse Rijk, ontstaan in de middel
eeuwen en opgeheven in 1806, was
de stad een van de 23 Goede Steden
van het Prinsbisdom Luik. In 1815
augustus 2018

werd Tongeren onderdeel van het
Koninkrijk der Nederlanden en in
1830 uiteindelijk een Belgische
stad. Vanaf de tweede helft van 20e
eeuw ontwikkelde Tongeren zich als
handelscentrum en toeristische trek
pleister.
Belangrijke bezienswaardigheden in
Tongeren zijn:
Het Gallo-Romeins Museum, dat
het verhaal vertelt van de Lim
burgse geschiedenis van de pre
historie tot het einde van het
Romeinse Keizerrijk. Het presen
teert tot 21 april 2019 een intrige
rende tentoonstelling over Stone
henge, waarin alle kennis over
een van de grote mysteries uit de
geschiedenis wordt gebundeld.
2
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De gotische Onze-Lieve-VrouwGeboortebasiliek, tussen 1240 tot
1541 gebouwd op fundamenten
van achtereenvolgens een Karo
lingische kapittelkerk, een
Ottoonse kloosterkerk en een kerk
in romaanse stijl. De kerk staat op
de werelderfgoedlijst van de
UNESCO als onderdeel van
Belforten in België en Frankrijk.
Het Teseum in de voormalige ka
pittelzaal van de Onze-LieveVrouwebasiliek dat een van de
rijkste verzameling kerkschatten
uit de Lage Landen herbergt.
Het Sint-Catharinabegijnhof, een
ministadje in de stad en door de
Unesco erkend als werelderfgoed.
Men vindt er het Begijnhofmu
seum Beghina.
Restanten uit het middeleeuwse
Tongeren.
Programma
08.30 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk in Valkenswaard.
08.45 uur Vertrek vanaf ‘t Stations
koffiehuis in Waalre.
10.15 uur Koffie en gebak in Bras
serie Majestic in Tongeren.

11.00 uur Rondleiding door “Sto
nehenge” in het Gallo-Romeins
Museum.
13.00 uur Lunch en gelegenheid
om de omgeving te verkennen.
16.00 uur Vertrek voor het diner.
17.30 uur Aanschuiven aan het
diner.
19.00 uur Vertrek naar huis. Aan
komst rond 20.30 uur.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk.
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 (bij afwezigheid:
040 2015387)
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 67,50 (koffie/gebak, combiticket
Gallo-Romeins Museum, diner, bus
en attentie chauffeur). Rekening:
NL70 RABO 0118820788, t.n.v.
PVGE afd. AWV K&C, onder
vermelding van uw naam en
“Tongeren”.
Belangrijk Neem het paspoort mee.
Advies voor wie het Sint Catharina
begijnhof wil bezoeken: draag
gemakkelijke schoenen.
Begeleiders op deze reis
Piet Setz:  06 53208730
Leo Brabander:  0627437981

koffie-/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 21 september en 19 oktober bent u weer van harte
welkom op het maandelijkse PVGE koffie/borreluurtje in
’’'t 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
augustus 2018
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ZWEEDSE ADVENTSBETOVERING
3-daagse cruise met bezoek aan Lübeck, Malmö, de provincie Skåne en Bremen

19 t/m 21 december
Feestelijk versierde straten en de
bijzondere sfeer van bekende kerst
markten zullen u tijdens deze reis
betoveren. Eerst bezoekt u in
Lübeck één van de beroemdste
kerstmarkten van Duitsland. Voor
het silhouet van het stadhuis van
Lübeck en de eervolle Mariakerk
smaakt het Lübecker marsepein
eens zo goed. Na een rustige nacht
overtocht op de cruiseferry NILS
HOLGERSSON komt u aan in
Skåne. Onder leiding van een
Nederlands sprekende gids maakt u
kennis met het landschap en de
plaatsen Malmö, Lund en Ystad.
Uiteraard met voldoende vrije tijd
in de schitterende stad Malmö.
’s Avonds gaat u terug naar Trelle
borg en ’s nachts vaart u met de luxe
cruiseferry weer naar Duitsland. In
Bremen bezoeken we wederom een
betoverende kerstmarkt, de mooiste
van het noorden.
Aan boord van de luxe cruiseferry
Met het schip NILS HOLGERS
SON op het traject Travemünde–
Trelleborg maakt u tweemaal een
luxe overtocht. Aan boord vindt u
een fitnesscentrum, restaurants,
bioscoop, Captain’s Choice Shop en
een speelautomatenhal. Uw comfor
tabele hut is uitgerust met een
douche, toilet, telefoon en haardro
augustus 2018

ger. Dit nieuwe passagiersschip is
uitgerust met een innovatieve diesel
elektrische pod-aandrijving. Dit sys
teem zorgt voor een nagenoeg tril
lingsvrije reis. Verder is er aan
boord het een en ander te beleven;
geniet van ontspannen uurtjes op het
dek of van een drankje in de panora
mabar. Ook de keukencrew verheugt
zich op uw bezoek. Maak van uw
verblijf aan boord een kleine smul
cruise, met ’s morgens een uitge
breid ontbijtbuffet en ’s avonds het
welvoorziene Captains Buffet met
vele verse gerechten.
Vertrekdatum: Woensdag 19 de
cember
Reissom:
€ 223,00 p.p. bij een gemiddelde
bezetting van 40 t/m 50 personen
€ 244,00 p.p. bij een gemiddelde
bezetting van 35 t/m 39 personen
€ 266,00 p.p. bij een gemiddelde
bezetting van 30 t/m 34 personen
Toeslagen:
1-persoons binnenhut € 30,- p.p.
1-persoons buitenhut € 40,- p.p.
2-persoons buitenhut € 10,- p.p.
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voor
zien van bar, modern geluidssys
teem met DVD, panoramacamera,
4

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

toilet en airco
retourpassage Travemünde–Trelle
borg in een 2-persoons binnenhut
met douche, föhn, toilet en tele
foon
de verzorging op basis van half
pension: 2 x uitgebreid ontbijtbuf
fet, 2 x dinerbuffet (Captains Buf
fet) inclusief 3 drankjes (wijn,
bier, frisdrank, koffie, thee) tij
dens het diner
Nederlands sprekende gids in
Zweden op dag 2
het afscheidsdiner
alle taxen
Calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren chauf
feur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dran
ken en eventuele niet genoemde
entrees
Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Aalst – Waalre –
Valkenswaard. We rijden met de no
dige onderbrekingen naar de Hanze
stad Lübeck, ”kerststad van het
noorden”. In de historische stads
kern hangt een sfeervolle ambiance.
Op verschillende locaties in de stad
worden kerstmarkten gehouden met
verschillende thema’s. Na een ruime
stop rijden we nog een klein stukje
augustus 2018

verder naar Travemünde, waar we
inschepen voor de nachtovertocht
naar het Zweedse Trelleborg. Aan
boord van de NILS HOLGERSSON
hebben wij voor u een gerieflijke
binnenhut gereserveerd met ontbijt
buffet en een overheerlijk Captains
Buffet inclusief 3 drankjes.
Dag 2: Ontbijt aan boord en aan
komst in Trelleborg. Vandaag bekij
ken we onder leiding van een Ne
derlands sprekende gids het land
schap Skåne met de plaatsen Lund,
Ystad en de mooie stad Malmö. Ook
hier is alles in kerstsfeer getooid.
Tijdens de tour passeren we het kas
teel Marvinsholm. We maken een
korte wandeling door Ystad, Lund
en Malmö. In Malmö zien we tij
dens de stadsrondrit de mooie bin
nenstad, de haven, het imposante
torengebouw de Turning Torso, de
Malmö Arena, het kasteel Malmö
hus, Bibliotheek en Lilla Torg.
Lund: Lund bestaat al sinds ca. 990.
De stad bezit 27 kerken en kloosters.
De Domkerk ter ere van Sint-Lau
rentius werd in 1123 opgeleverd.
Lund heeft een universiteit met ca.
39.000 studenten en verscheidene
musea. In Lund zijn veel straten in
Renaissancestijl gebouwd.
Ystad: Deze stad is gelegen aan een
baai. De binnenstad bevat meerdere
oude vakwerkhuizen. Ystad werd in
de 13e eeuw gesticht aan de mon
ding van de Vassån, een kleine
rivier. De stad werd voor het eerst
5
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genoemd in 1244 toen de stad, gele
gen in de provincie Skåne, nog
onderdeel was van Denemarken.
Malmö: ‘Als je Malmö hebt gezien,
dan heb je de wereld gezien.’ Zo
luidt de zin in een marketing cam
pagne. Malmö is de op twee na
grootste stad van het land. In de 13e
eeuw werd Malmö gesticht als een
Deense stad. Sinds de 17e eeuw be
hoort de stad bij Zweden. Dat werd
besloten in het Vredesverdrag van
Roskilde. Tot de belangrijkste
bezienswaardigheden behoren de
Turning Torso, het kasteel Malmö
hus, het raadhuis en de 14e eeuwse
Sint-Pieterskerk. Als oriëntatiepunt
in de oude binnenstad nemen we 'het
kleine plein'. Het levendige plein
wordt omringd door kleurrijke hui
zen en oude handelspanden en vanaf
‘het kleine plein’ zijn de vele be
zienswaardigheden makkelijk be
reikbaar. Na dit geweldige bezoek
keren we terug naar Trelleborg en
schepen wederom in op de NILS
HOLGERSSON. We genieten ook
deze avond van een overheerlijk
Captains Buffet. Drie drankjes zijn
bij dit diner inbegrepen.
Dag 3: We ontbijten aan boord en
komen met de boot weer in Trave
münde aan. Vandaag bezoeken we
de kerstmarkt in Bremen. De al
meer dan 1200 jaar oude stad had in
vroegere tijden een belangrijke rol
als handelscentrum. Deze stad met
augustus 2018

haar historische binnenstad, haar
levendige gastronomie, uitgestrekte
parken en schitterende winkels heeft
de toerist veel te bieden. De kerst
markt van Bremen wordt elk jaar
weer gehouden rond het mooie stad
huis en is groots van opzet. Na dit
bezoek gaat de reis verder naar
Nederland, waar u nog een heerlijk
diner krijgt aangeboden. Daarna
brengen we u terug naar uw opstap
plaats.
Informatie:
Deze reis is georganiseerd in
samenwerking met EMA-Reizen.
EMA-Reizen stuurt u de rekening
toe.
De opstapplaatsen zijn: Mariakerk
Valkenswaard, Willibrorduskerk
Waalre en supermarkt Jumbo in
Aalst.
Er gaat een begeleidster van de
Reiscommissie met u mee op reis.
Aanmelden vanaf maandag 27
augustus t/m maandag 1 oktober
en kan op twee manieren:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
met vermelding van naam, adres,
lidnummer, type kamer en opstap
plaats.
 040 2215140 met daarna ver
zending van het aanmeldingsfor
mulier.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140
6

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040-2044145
AANMELDINGSFORMULIER
VERTREKDATUM:
BESTEMMING:

WOENSDAG 19 DECEMBER 2018
ZWEEDSE ADVENTSBETOVERING

1. HR./MEVR. ____________ VOORLETTER: __ GEB.DATUM: ____

2. HR./MEVR. ____________ VOORLETTER: __ GEB.DATUM: ____

ADRES: ________________________________________________
POSTCODE: _____________________________________________
WOONPLAATS: __________________________________________
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
augustus 2018
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☆ KRONIEK ☆
Woensdag 25 juli - Borkel en
Schaft in Restaurant De Zwaan vond
de Zomerbijeenkomst plaats, zoals
de laatste jaren gebruikelijk. Veel
van onze leden hadden er zin in,
want de eerste gasten arriveerden al
om één uur. De coaches die het par
keren in goede banen zouden leiden,
waren nog niet op hun post! Ruim
voor twee uur had iedereen, met een
kopje koffie of thee en iets lekkers
in de hand, een goed plaatsje gevon
den. Het was al voorspeld, dat het
een warme dag zou worden. En het
werd warm, maar de vele parasols
en de vele bomen in de achtertuin
van De Zwaan bleken voortreffelijke
schaduwgevers te zijn. Er heerste
een prettige sfeer en nadat de voor
zitter de middag had geopend klonk
heerlijke livemuziek. Er was dit jaar
de gelegenheid om jeu de boules te
spelen of om te sjoelen. Ondanks het
warme weer werd er driftig gebruik

gemaakt van deze twee spellen.
Daardoor kwamen er steeds stoelen
vrij en was men in de gelegenheid
van plaats te wisselen om met ande
re mensen te praten. En daar werd
veel gebruik van gemaakt. Ook
werd bij de ‘wijnman’ druk gecon
verseerd. Er werd geanimeerd ge
praat onder het genot van een drank
je. En vanwege de warmte had de
eigenaar van De Zwaan er voor ge
zorgd dat er ook steeds gewoon wa
ter op tafel stond. De andere drank
jes werden geserveerd door het kun
dige en vriendelijke personeel. Te
gen vijf uur werden de nodige prijs
winnaars bekendgemaakt van de
twee spellen en werden er drie bon
nen verloot die ter beschikking wa
ren gesteld door de eigenaar van De
Zwaan. Het buffet was uitstekend en
werd met smaak genuttigd en afge
rond met een kopje koffie. Ondanks
dat het warm was, was het een zeer
geslaagde middag. Wij bedanken de
Evenementencommissie die teza
men met de inschrijfdames en de
organisatoren van de spellen er een
leuke middag van hebben gemaakt.
Wie nog wil nagenieten:
de foto’s zijn te bekijken via
tinyurl.com/pvge-zomer2018-foto
en een video via
tinyurl.com/pvge-zomer2018-video

WELKOM NIEUWE LEDEN

Dhr. F.H. van Deuren
Mevr. M.A. van Deuren-Deeben
Mevr. A.J. Graat
Mevr. H.P.A.A. Grob-Wullems
Mevr. L.P.M. van den Heuvel
Mevr. I. Kreupeling
Mevr. H.M.C. Oosterbosch
Dhr. A.C. Sluys
Mevr. H.A.M.F. Swinnen
Dhr. P.J.J.M. Verberne
Dhr. H.J.G.M. Welten
Mevr. P.H.W. Welten-Frederiks
Mevr. C.A.M. Willems
augustus 2018

Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Eindhoven
Waalre
Valkenswaard
Waalre
Valkenswaard
Bergeijk
Bergeijk
Waalre
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De Baltische Staten

Reisverslag

21 mei, slaperig in de bus naar Schiphol,
De animo is groot, de bus is vol.
We kiezen het luchtruim naar Tallinn,
Waar we Isidoor en de Emabus zien.
In Tallinn met zijn boven- en onderstad,
gebeurde toch wel wat.
Iemand viel uit bed, een ander stond op het verkeerde plein
En Eugenie worstelde met haar gordijn.
Doch dit terzij, voor de stadstour begon
zongen we het Wilhelmus in het muziekstadion.
Tallinn, zijn Oostzee, parken, stadsmuur en oude straten,
Moesten we na twee dagen verlaten.
Op naar Riga, de stad van Jugendstil,
die ons allen zeer beviel.
Een enthousiaste gids leidde ons rond.
Vertelde smakelijk over de kat zijn k.........
De Dom, het Zwarthoofdhuis, de Maliaklok,
Drie sterren in de standbeeldnok.
Na Riga met de prachtige gebouwen
Reisden we naar Vilnius in Litouwen.
De Heuvel der Kruisen, indrukwekkend, uniek,
En, bovendien heel fotogeniek.
Zeg je Vilnius, zeg je Barok, dat bleek,
toen men de Petrus en Pauluskerk bekeek.
Vanuit een hoge koepel keek Onze Lieve Heer
op die zondige PVGE-ers neer.
Enkele diehards hebben het kasteel bekeken,
terwijl de anderen op een terrasje neerstreken.
Nog een laatste afzakkertje, niet te vermijden.
voor we de Via Baltica gaan berijden.
Adieu, Baltische Staten en na een lange tocht,
werd ook Warschau nog bezocht.
En daar hebben we aanschouwd,
hoe een stad in puin prachtig werd herbouwd.
augustus 2018
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Sommigen waren het lopen zat,
bekeken vanuit een rijtuig de mooie stad.
Grote namen kwamen er voorbij.
De Gaulle, Chopin, Copernicus,
zelfs Curie paste in de rij.
Na veel te hebben gezien, gelopen en gedaan,
moesten we toch echt richting huiswaarts gaan.
Dus... dank ons aller Isidoor, je bent
een uitmuntend chauffeur en een fijne vent.
Dank ook Truus, klein van stuk maar heel wat mans.
Och, goede wijn behoeft geen krans. WEL
Hopelijk zullen de trotse, onafhankelijke Baltische Staten,
Goede herinneringen achterlaten.
Rikie Cadee

MET K&C NAAR DE OPERA
Vooraankondiging
Op zaterdag 9 februari willen we met
een bus met operaliefhebbers naar
Düsseldorf gaan voor een
avonduitvoering (eindtijd 22.00 uur)
van de opera Maria Stuarda van
Gaetano Donizetti. Het is een uitvoe
ring door de Deutsche Oper am
Rhein, in het Italiaans met Duitse
boventiteling. Ze duurt 2,5 uur en
heeft één pauze.
De opera vertelt het verhaal van
Maria Stuart, die als medeplichtige
aan de moord op haar echtgenoot
wordt aangeklaagd en ter dood zou
moeten worden gebracht. Haar nicht
Elisabeth kan er echter niet toe ko
men het doodvonnis te tekenen. Maria
vrijpleiten kan ze ook niet omdat die
dan aanspraak op haar kroon zou
kunnen maken. Het conflict escaleert
wanneer de begerenswaardige graaf
augustus 2018

Leicester tussenbeide komt.
Uiteindelijk ondertekent Elisabeth het
doodvonnis en Maria wordt
geëxecuteerd.
De Vlaamse regisseur Guy Joosten,
gespecialiseerd in belcanto, zet de
pakkende conflicten en machtspel
letjes prachtig in scène. Misschien een
interessante opera met alle politieke
intriges rond de Brexit op de
achtergrond.
Bent u liefhebber, reserveer dan alvast
de datum 9 februari 2019.
Voor de organisatie is het praktisch als
u nu al wilt melden dat u
geïnteresseerd bent.
Dat kan via:
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 (bij afwezigheid:
040 2213898)
Nadere informatie volgt later.
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Patagonië
het meest zuidelijk gebied op aarde
door Luit Hoving

Dinsdag 25 september, in de Mariazaal te Valkenswaard
Na een korte inleiding neemt Luit
Hoving je met een videofilm mee op
zijn reis door de natuur van Patago
nië, het zuiden van Chili en Argenti
nië. Na een tussenstop in Santiago
de Chile gaat de reis zuidwaarts naar
het Parque Nacional Torres del
Paine met zijn grillige bergketens en
bijzondere fauna met o.a. guanaco’s
en condors. Daarna volgt een klein
schalige 4-daagse cruise door de
Chileense fjorden. Via de ´gletsjer
straat´ van het Beaglekanaal gaat het
naar Kaap Hoorn, waar aan land
wordt gegaan. Van Ushuaia gaat de
reis in Argentinië noordwaarts naar
het gebied dat grenst aan de ijskap
van het Parque Nacional Los Glaci
ares met zijn vele gletsjers, waaron
augustus 2018

der de beroemde Perito Moreno.
Verder noordelijk wordt het meren
gebied rond Bariloche verkend en
gaat de reis dwars door de Andes
naar Chili en weer terug. Van Bari
loche gaat het verder naar Buenos
Aires en vervolgens naar de Iguazu
watervallen gelegen op de grens met
Brazilië. Volgens kenners de specta
culairste ter wereld met over een
lengte van 3 kilometer zo’n 275
watervallen met een grootse val van
80 meter.
Zaal open vanaf 13.30 uur.
Bijdrage € 4,- per persoon.
Introducés welkom!
De volgende Trefpunt bijeenkomst
zal zijn op dinsdag 6 november in
de Mariazaal.
12
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VOORAANKONDIGING
Op dinsdagmiddag 27 november kunnen onze reizigers en
andere belangstellenden tijdens een gezellig samenzijn
terugkijken op de twee meerdaagse reizen van dit jaar:
De parels van de Baltische Staten
Engeland graafschap East Sussex-Eastbourne
In de volgende Nieuwsbrief vindt u meer informatie.

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!

augustus 2018
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Met Kunst & Cultuur naar Stadt Zons en Museum Insel Hombroich
Dinsdag 26 juni

Verslag

Voorwaar een uitstapje in het onge
wisse. Waar ligt nu toch Stadt Zons
en ook Insel Hombroich komt de
meesten van ons niet al te bekend
voor. Des te groter werd dus de ver
rassing. In Roermond werd een stop
gemaakt waar wij in Hotel Bosrijk
van een lekker kopje koffie met
Limburgse vlaai genoten. Vervol
gens stond dan Zons op het pro
gramma. Het bleek een middel
eeuws vestingstadje te zijn met een
rijke geschiedenis. Van de twee
Duits sprekende gidsen kregen wij
een uitstekende rondleiding, waarna
op eigen gelegenheid de Stadt Zons
kon worden verkend. De zon bleef
ons gedurende het gehele bezoek
goed gezind en de terrasjes bleven
dan ook niet onbezet. Toen stond
nog het Museum Insel Hombroich
op ons te wachten, wat een ware
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verrassing bleek te zijn. Het Muse
um herbergt een grote collectie
kunst in een natuurlijke omgeving
waar je uren kunt rond dwalen. Wij
rondden de dag af met een diner in
‘De Oolderhof’, een geweldig
restaurant aan de rand van het wa
tersportcentrum bij Roermond. Bij
vertrek kregen we van de trotse
eigenaar het gedenkboekje “100 jaar
Oolderhof”, een geschiedenis van 4
generaties met recepten.
Kortom Kunst en Kultuur heeft ons
weer een fijne dag bezorgd waaruit
maar weer eens blijkt, dat je nooit te
oud bent om te leren.
H. Kort
Eric Ideler heeft een mooi
beeldverslag van de reis gemaakt.
Dit is te vinden op de website
aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/e
venementen
of op tinyurl.com/zons2018
14
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IN MEMORIAM Jacques Hersbach (1941-2018)
Misschien hebt u het niet eens gemerkt dat hij er niet
meer is, die rustige man (met hoed wel te verstaan)
op de achtergrond. Wij hebben hem begraven op 30
juni jl. Jacques is in 2008 lid geworden van de PVGE
en tijdens de PVGE-kerstreis van 2009 werd door de
toenmalige voorzitter in diverse gesprekken getracht
hem warm te maken voor een bestuursfunctie. Be
dachtzaam als hij was duurde het tot najaar 2010
voordat hij toetrad als aspirant-bestuurslid. Op de
Algemene Ledenvergadering van 2011 is hij officieel benoemd tot
bestuurslid en afgevaardigde in het SBV in Valkenswaard. Op de
vergaderingen kwam hij binnen, zette zijn hoed af en gaf vervolgens
iedereen een hand (“maar niet knijpen s.v.p.!”) waarna hij zijn papieren voor
zich uitspreidde en vervolgens commentaar gaf op zaken waar hij het niet
mee eens was, soms rustig met een glimlach, maar soms ook uitermate fel
en stellig. Op diverse bijeenkomsten en activiteiten was hij aanwezig om
niet alleen deel te nemen, maar ook om stof te vergaren voor zijn rubriek
‘Kroniek’. Daarin vatte hij dan de afgelopen periode op een geheel eigen
wijze samen. In het voorzitterloze jaar 2015 heeft hij ondanks zijn slechter
wordende gezondheid het interim-voorzitterschap op zich genomen
(“iemand moet het toch doen”) tot er een opvolger gevonden was. Daarna
bleef hij toch zolang hij kon de PVGE-activiteiten bijwonen. Wij hebben
veel aan zijn bijdragen gehad en ook het nodige geleerd.
Bedankt Jacques!
Hans de Pooter

Seniorenmarkt in De Hofnar te Valkenswaard
Ook de PVGE heeft weer een stand
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur
SeniorenBelang Valkenswaard (SBV) presenteert jaarlijks een informatieve
markt in de Hofnar. Naast zorg en hulp komt men veel te weten over finan
ciële en notariële zaken, over beweging/sport, cultuur en creatieve activi
teiten. Informatie over reizen, wonen, musea, cultuurhistorie, welzijnsacti
viteiten, sociëteiten, ouderenverenigingen en adviesorganen. Alles waar
mee met name senioren te maken krijgen.
Tijdens deze middag is er ook muziek van Seniorenorkest Wedertklank.
augustus 2018
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NAJAARSBIJEENKOMST
De Evenementencommissie nodigt u namens het bestuur van de
PVGE uit voor de 34ste Najaarsbijeenkomst op woensdagmiddag
21 november in het AD-gebouw, Kon.Julianalaan 12 te Waalre
Het thema van deze middag is (vrij naar Wim Kan):
MUZIEK VERRIJKT JE LEVEN
Na de opening volgt een muzikale middag, verzorgd door het Trio
Particolare, waarna we afsluiten met een gezellig etentje.
“Als je op je ouwe dag ontdekt dat je iets kan waar je geen idee
van had, dat is een
cadeautje hoor! Ik zit
inmiddels zo’n 36 jaar in
het vak. Maar welk vak
precies? Ik ben spreker,
cabaretier, zanger, acteur,
presentator, trainer,
schrijver, vertaler en
stemacteur. Jeetje, wat
een hoop! Inmiddels maak ik deel uit van het Trio Particolare,
samen met sopraan Selma Harkink en pianist Frans van Tuijl. We
geven concerten in kleinere zalen.” Aldus de man, die wij van
vroeger kennen uit de TV-serie Vrienden voor het Leven: Peter
Lusse.
Wie is dan Selma Harkink? Selma Harkink voltooide haar studie
aan het Utrechtse conservatorium en studeerde gelijktijdig aan
het conservatorium van Amsterdam. Gedurende haar studie won
Selma verschillende prijzen. Twee maal was zij prijswinnaar in
het concours van “Stichting Jong muziektalent Nederland”. Daar
naast ontving zij een beurs van de “Voorziening voor excellerende
jonge musici”. Om haar studie compleet te maken volgde Selma
augustus 2018
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nog verschillende masterclasses. Selma
Harkink maakte meerdere jaren deel uit
van het ensemble van de opera van Dort
mund. Als gastsolist trad zij op in de ‘Oper’
in Bonn. De begeleiding van Selma en Peter
op de piano is in handen van Frans van Tuijl,
in Waalre bekend van zijn huisconcerten,
maar hij is ook regelmatig te zien op tv als
begeleider van solisten bij programma’s als
Maestro. Het wordt een gevarieerd
programma met zowel leuke liedjes als ook
prachtige aria’s.
De koffie, de thee en de drankjes worden
verzorgd in eigen beheer. Het buffet ter
afsluiting van de middag wordt verzorgd door Gert-Jan Willems,
bekend als Chef-GJ, de cateraar die al eerder bij onze
Najaarsbijeenkomsten voor een gevarieerd menu heeft gezorgd.

Programma:
Let op de openingstijd van de zaal: KWART OVER TWEE
14.15 uur: Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na de
registratie kunt u in de foyer op uw gemak genieten van een
kopje koffie of thee.
15.00 uur: Opening van de middag in de grote zaal.
15.05 uur: Optreden van Trio Particolare
16.30 uur: Tijd voor een drankje
17.00 uur: Aanvang buffet
19.00 uur: Sluiting bijeenkomst.
Meldt u op tijd aan want het aantal plaatsen voor deze
bijeenkomst is als gevolg van voorschriften van de brandweer
beperkt tot 140!
augustus 2018
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Inschrijving (bij voorkeur per e-mail) via:
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl of
 040 2213382
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk
14 november, 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.AalstWaalre/Valkenswaard met duidelijke vermelding van ‘Najaars
bijeenkomst’ en de naam van de deelnemer(s). Er wordt u hier
na géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd!
In plaats daarvan wordt uw naam geplaatst op de ‘check-in lijst’
die wordt gebruikt door de gastvrouwen die u opwachten bij
aankomst in de hal van het AD-gebouw in Waalre.

De LIEVER THUIS! Beurs komt in Eindhoven
voor wie geen internet heeft, hebben
wij van de website de volgende
informatie voor u afgedrukt:
Locatie: Beursgebouw Eindhoven
(naast het NS- en het centraal bus
station van Eindhoven)
Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ
Eindhoven plusgenieten.nl
Toegang: 22, 23 en 24 november
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur
Divers programma: Dagelijks
bieden we een divers programma
aan. Op donderdag kunt u deelne
men aan diverse lezingen, op vrijdag en zaterdag kunt u genieten van een
mix aan vermaak, beleving en inspiratie.
Gratis toegang: De toegangsprijs is € 7,50. Maar de PVGE kan u een
gratis toegangskaart aanbieden die u kunt krijgen op onze Najaarsbijeen
komst (21 november). U kunt de gratis toegangskaart ook eerder ophalen bij
ons secretariaat (De Vrieshof 6, Waalre).
augustus 2018
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VLASSERIJ-SUIKERMUSEUM IN KLUNDERT
EN BEZOEK WILLEMSTAD
Woensdag 10 oktober, dagtocht
In de westhoek van Noord-Brabant
heeft men vele eeuwen de grondstof
fen verbouwd voor de productie van
vlas, lijnolie, vlaslint, linnen en
suiker. Midden in dit gebied, in het
vestingstadje Klundert, staat het
Nationaal Vlasserij-Suikermuseum.
Het museum is gevestigd in een
vroegere domeinboerderij. Hierin
zijn 2 expositieruimtes, een voor de
vlasserij en een voor de suiker. De
gidsen die ons begeleiden door de
exposities hebben vroeger in het
vlas gewerkt en weten erg veel over
het repelen, braken, hekelen en
zwingelen, de stadia waarin de ruwe
vezel wordt verwerkt tot vlaslint.
augustus 2018

In een land als Holland is het bezit
van steunpunten aan de grote wa
terwegen altijd van strategisch be
lang geweest. Willemstad, dat toen
nog Ruigenhil heette, was in de 16e
eeuw een militair belangrijk punt. In
1583 gaf Willem van Oranje op
dracht van Ruigenhil een vesting te
maken, maar na zijn dood in 1584
was het zijn zoon Maurits die ‘Wil
lems’ stad voltooide. Hij nam daar
toe de Alkmaarse vestingbouwkun
dige Adriaen Anthonisz in de arm en
deze werd de voornaamste architect
van de stervormige vesting aan het
Hollands Diep, die sindsdien Wil
lemstad heet.
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Vanuit Valkenswaard en Waalre rij
den we naar Klundert waar we ont
vangen worden met koffie/thee en
gebak. Daarna volgt de rondleiding
met uitleg door een gids in de expo
sitieruimte vlasserij en suiker. Hier
na volgt de lunch. Na de lunch gaan
we een rondrit door de streek
maken. De rondrit eindigt om 14.30
uur in Willemstad. Hier gaan we een
stadswandeling maken met gids.
Deze wandeling zal ongeveer 1,5
uur duren. Daarna bent u vrij tot
17.30 uur. De dag wordt afgesloten
met een diner, we verwachten
omstreeks 21.00 uur weer thuis te
zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelna
me vertrekken we op woensdag 10
oktober om 8.15 uur bij de Maria
kerk, Warande 8 in Valkenswaard en
om 8.30 uur bij ‘t Stationskoffie
huis, Willibrorduslaan 137A in
Waalre.

Reissom: € 67.00 per persoon met
museumkaart. Heeft u geen
museumkaart dan is de entree voor
het museum € 4.50, te voldoen bij
het museum. Bij de reissom is inbe
grepen de busreis, koffie/thee met
gebak, rondleiding in het museum,
de lunch, de gids in Willemstad, het
diner en een attentie voor de chauf
feur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of  afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 12 september.
Uw inschrijving is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk 26
september hebt voldaan op rek. nr.
NL62 RABO 0155706055 t. n. v.
PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkens
waard o. v. v. dagtocht Klundert en
uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
 06 29895501

Voor alle gepensioneerden: PVGE Pensioenmiddag
Op woensdag 19 september is er
door het Verenigingsbestuur van de
PVGE een speciale bijeenkomst
georganiseerd over PENSIOENEN.
Verhelderend, boeiend en ook wel
spannend!
Nieuws over pensioenen is actueel
en hot. In de media staan erover
vaak artikelen. De politiek bemoeit
zich er mee. Zij gaat immers over de
Pensioenwet. U leest over het ver
augustus 2018

meende (?) akkoord tussen de werk
gevers en de bonden en over meer
risico. Over de AOW-leeftijd; actu
eel in NRC een artikel over een ho
gere AOW-leeftijd bij een hogere
opleiding. Alarmerende berichten
over de korting van pensioenen. De
Nederlandse Bank is bovendien
nogal somber over onze pensioenen.
Maar hebben we niet (meer) het
“beste pensioenstelsel ter wereld?”
20

www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Minister Koolmees houdt ook nog
eens de rekenrente laag. Wat bete
kent dat allemaal? En wat betekent
dat voor u? Kunt u het allemaal nog
volgen? Natuurlijk, we hebben als
PVGE artikelen geplaatst over pen
sioenproblematiek in De Schouw, op
onze website, op onze Facebookpa
gina. U krijgt nieuwsbrieven over
het Philips pensioen van ‘de Federa
tie‘ (als u daarop bent geabonneerd)
en ziet wellicht nieuwsbrieven en de
acties van KNVG en NVOG. Maar
leest u alles? Zelfs wat in de kranten
staat? Toch gaat het ons allemaal
aan. Het treft ons in de portemon
nee. Of u nu een lid bent van de
PVGE met Philips roots of een lid
dat niet bij Philips heeft gewerkt.
Daarom hebben wij als PVGE
gemeend een voorlichtingsmiddag
over pensioenen te moeten organi
seren, zodat u in een klap bijgepraat
wordt.
We hebben een aantal gerenom
meerde sprekers.
Ruud Verberne (lid Pensioencom
missie Federatie) gaat ons het (alge
mene) verhaal van ons pensioenstel
sel in Nederland vertellen en Roel
Fonville (voorzitter Federatie van
Philips Verenigingen van Gepensio
neerden) gaat het verhaal vertellen
van het Philips Pensioenfonds.
Daarnaast hebben wij Rob de
Brouwer, auteur van het boek ‘21
Mythes en onwaarheden over ons
pensioen’ die ons voorlicht over wat
augustus 2018

er nu speelt en u mogelijke
consequenties voor ú laat zien. Na
de sprekers bent u in de gelegenheid
vragen te stellen aan hen onder
leiding van dagvoorzitter Mari
Vervaart, voorzitter van de PVGE.
Wij hopen daarna nog over het
onderwerp na te praten onder het
genot van een drankje. De
bijeenkomst begint om 13.00 uur
met de ontvangst en het programma
gaat om 13.30 uur van start. Om
16.30 uur vindt de afsluiting plaats.
De locatie is: Hotel Van der Valk op
de Aalsterweg 322 te Eindhoven.
Onze leden kunnen zich kosteloos
aanmelden via onderstaand web
adres: tinyurl.com/pvgepensioen
Begin september ontvangt u de
programma-inhoud. Toelating vindt
plaats in volgorde van aanmelding
(de zaalruimte is beperkt).
Aanmelden is mogelijk tot woens
dag 12 september, of tot het maxi
mumaantal inschrijvingen is bereikt.
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Chauffeurs gezocht voor AutoMaatje
Nederland telt ruim 4 miljoen oude
ren. 25 procent daarvan voelt zich
eenzaam. Dat komt vooral omdat ze
niet meer mobiel zijn. Geen vervoer
betekent dat meer dan 1 miljoen
mensen geïsoleerd raken. Met
ANWB AutoMaatje kunnen zij weer
meedoen in de maatschappij.
In het kort wat info over ANWBAutoMaatje: de aanwezige vervoers
voorzieningen in het merendeel van
de Nederlandse gemeenten voorzien
niet goed in de verplaatsingsbehoef
te van een grote groep inwoners en
helpt de gemeente niet in de doel
stelling om mensen zo lang mogelijk
mobiel te houden en te laten deelne
men/participeren aan het sociaal
maatschappelijke verkeer. Daarom
heeft de ANWB-AutoMaatje opge
start. AutoMaatje is al op meer dan
40 plaatsen in samenwerking met
lokale welzijnsstichtingen opgestart
en actief in Nederland. De verwach
ting is dat er in Valkenswaard zo’n
200 klanten zich zullen aanmelden.
Gemiddeld zullen zij 15 ritten per
jaar maken. Ook het College van
B&W heeft het project gehonoreerd
en een subsidie toegekend van
€ 31.000 per jaar. In Valkenswaard
gaat Cordaad Welzijn de organisatie
verzorgen. In de komende weken
werkt Cordaad Welzijn de samen
werking met de ANWB verder in
detail uit en streeft zij ernaar om in
augustus 2018

het 4e kwartaal te starten. Maar
voordat het van start kan, moet eerst
de pool van vrijwilligers nog verder
worden opgebouwd. Het liefst heb
ben we een pool van zestig chauf
feurs, om het goed te laten draaien.
Doe je graag iets voor een ander?
Meld je dan aan als vrijwilliger en
vervoer jouw minder mobiele 'buren'
in je eigen auto. Je krijgt als vrijwil
liger een kleine vergoeding van
€ 0,30 per kilometer plus eventuele
parkeerkosten. Je auto moet APK
gekeurd zijn en minimaal een WAverzekering met inzittenden dekking
hebben. Vrijwilligers moeten jonger
zijn dan 75 jaar en er kan om een
Verklaring Omtrent Gedrag ge
vraagd worden. Je hoeft geen
ANWB-lid te zijn. Elke rit is meer
dan vervoer alleen. Vaak gaan de
chauffeurs mee op doktersbezoek of
om boodschappen te doen. En elke
rit betekent een nieuw sociaal con
tact, een gesprek tussen deelnemer
en chauffeur.
Heeft u interesse wilt u af en toe een
plaatsgenoot wegbrengen met uw
auto, geef u dan op via:
automaatjevalkenswaard@cordaad
welzijn.nl of tijdens kantooruren
06-20862803. Meer informatie
over dit project kunt u vinden op:
www.anwb.nl/lidmaatschap/maatsch
appelijk/mobiliteit/automaatje
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Nieuwsbriefbezorging
Speciaal bericht voor PVGE-leden die buiten Aalst-Waalre en Valkenswaard wonen
Deze Nieuwsbrief ver
schijnt vijf keer per jaar
en wordt door vrijwil
ligers in onze regio zo
veel mogelijk per fiets
bij u thuisbezorgd. Be
zorging buiten de ge
meentes Aalst-Waalre
en Valkenswaard is echter vaak te
ver weg voor onze fietsers. Op dit
moment wordt een deel van die
verre adressen per post verstuurd
(met een postzegel) en afhankelijk
van de omstandigheden en de
afstand soms per fiets bezorgd.
Echter, door de sterk gestegen
portokosten van de Nieuwsbriefbe
zorging wordt het voor ons een heel
dure Nieuwsbrief. En de fietsbezor
ging in de buitenregio is erg kwets
baar. Daarom heeft het bestuur be
sloten om vanaf januari 2019 de
Nieuwsbrief buiten de gemeente
grenzen zo veel mogelijk via de
e-mail te verzenden. Voor de leden
die binnen de gemeentes AalstWaalre en Valkenswaard wonen ver
andert er niets: zij blijven de
Nieuwsbrief via de fietsende vrijwil
liger in de bus krijgen. U hoeft dan
niets te doen. Woont u buiten
Aalst-Waalre-Valkenswaard dan
gaat er vanaf 1 januari wel wat
veranderen: in plaats van een
papieren Nieuwsbrief krijgt u
augustus 2018

voortaan de Nieuws
brief per e-mail. Heeft u
geen e-mailadres, neem
dan even contact op
met het secretariaat.
Uiteraard kunt u de
Nieuwsbrief ook altijd
op onze website lezen.
Woont u buiten Aalst-WaalreValkenswaard en mocht u er prijs op
stellen om toch nog een papieren
Nieuwsbrief te ontvangen dan zullen
wij u die per post sturen. In dat
geval moeten wij u echter voor de
postzegels een jaarlijkse
kostendekkende bijdrage vragen.
Voor postcodes in Nederland is dat €
12,50 per jaar. Buiten Nederland is
dat € 25,00 per jaar. Maak daartoe
vóór 31 december 2018 de bijdrage
over op rekening nr
NL62RABO0155706055 tnv PVGE
afd Aalst-Waalre onder vermelding
van ‘nieuwsbrief 2019’ en uw naam.
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Voor u gelezen: Jan van Aken

‘De Ommegang’
Een boek van maar liefst 626 pagi
na’s. De schrijver heeft het boek on
derverdeeld in zeven delen. Het ver
haal bevat twee verhaallijnen, waar
bij op de achtergrond de historie een
rol speelt. Het vertrekpunt is dat de
hoofdpersoon vanuit een kerker te
rugblikt op zijn levensverhaal. Aan
wie? Niemand? Iemand?!
In het eerste deel gaat het over een
vondeling, de hoofdpersoon, die
door de poortwachter van een kloos
ter wordt gevonden, opgevoed en in
gewijd in de kennis van de poort
wachter. Later als de vondeling al
wat ouder is leert hij lezen en mag
hij na verloop van tijd de biblio
theek van het klooster opnieuw in
richten samen met de poortwachter.
Na de dood van de poortwachter
krijgt de hoofdpersoon de kans om
zich verder bezig te houden met de
bibliotheek. Uiteindelijk wil de
hoofdpersoon naar de universiteit,
maar hij wordt vooraf door een van
de jongste monniken ingewijd in de
wereldse geneugten, want daarvan
had hij nog nooit kennisgenomen.
De tweede verhaallijn gaat over de
zelfde hoofdpersoon, maar nu is hij
zelf op weg naar een onduidelijk
doel. Hij ontmoet een oude vergeten
vriend met zijn dochter. Deze vriend
is op weg naar Konstanz, alwaar hij
augustus 2018

zijn wijsheid zal geven om de
dreiging van een schisma van de
kerk te voorkomen. Er zijn namelijk
op dat moment drie pausen. Op weg
naar Konstanz wordt hij verleid door
de dochter.
Het tweede deel gaat vooral over de
hoofdpersoon als student in Enge
land met zijn studentikoze escapa
des, maar ook over zijn regelmatige
studiezin. Hij is geïnteresseerd in
kennis. Daarnaast loopt het verhaal
over de tocht naar Konstanz ook
door.
Het derde deel geeft inzicht hoe de
hoofdpersoon naar Parijs gaat en
daar gaat studeren. Van daaruit gaat
hij naar Bologna voor nog meer stu
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dies.
In de volgende delen, om niet te
veel weg te geven, wordt hij arts en
ontmoet hij de Zwarte Dood. Hij
helpt vele mensen. Maar… omdat
hij steeds maar op zoek is naar meer
kennis, gaat hij steeds weer op weg.
Al vanaf zijn jeugd wil hij de groot
ste kathedraal bouwen en dus moet
hij architect worden. Hij wordt ech
ter arts om geld te verdienen. En als
arts wordt hij zeer beroemd en door
die beroemdheid worden zijn inzich
ten met betrekking tot architectuur
óók gewaardeerd. Toch belandt hij
in de kerker vanwege beschuldiging

van ketterij. Opmerkelijk in het ver
haal is dat hij een bijzondere manier
van onthouden heeft ontwikkeld.
Zijn geheugen wordt constant ge
traind door het te beschouwen als
een huis. Later maakt hij vanwege
de grote hoeveelheid kennis die hij
wil onthouden een hele stad. In elke
straat, in elk huis, in elke kamer
heeft hij alle kennis opgeborgen. Hij
ontwikkelt de gewoonte om dage
lijks een OMMEGANG door zijn
geheugen te maken. Een boek waar
van je kunt genieten. Het leest
prettig.

Privacybeleid van de PVGE-afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard
Onze afdeling hecht groot belang
aan de bescherming van uw privacy
en de veiligheid van uw persoonsge
gevens. Wij verzamelen alleen per
soonsgegevens die noodzakelijk zijn
voor een correcte ledenadministratie
en voor het ondersteunen van de ac
tiviteiten van onze afdeling. Alle
persoonsgegevens worden zorgvul
dig verwerkt in overeenstemming
met de Algemene Verordening Ge
gevensbescherming (AVG). Door
deze nieuwe Europese wet worden
uw privacyrechten helderder en
uitgebreid.
In ons privacybeleid staat o.a.
wie er verantwoordelijk is voor
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het beleid
welke gegevens de PVGE van u
heeft
hoe wij met die gegevens
omgaan en waarom
wie er over die gegevens kunnen
beschikken
hoelang we de gegevens bewaren
hoe we uw gegevens beschermen
hoe u uw gegevens kunt inzien of
wijzigen
wie u kunt benaderen bij vragen
of klachten
U kunt de volledige versie van het
privacybeleid lezen via onze website
onder het tabblad ’De afdeling’ of ga
direct naar tinyurl.com/privacy-awv
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Activiteitenkalender 2018
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

wo 19 sep Algemeen

Pensioenbijeenkomst (zie artikel in deze nieuwsbrief)

vr 21 sep Algemeen

Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur

za 22 sep Algemeen

Seniorenmarkt, Theater De Hofnar Valkenswaard

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

Dagtocht Vlasserij-Suikermuseum in Klundert en bezoek Willemstad

do 11 okt

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

Fietsen

do 18 okt Nieuwsbrief Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief
vr 19 okt

Algemeen

Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur

di 6 nov

Trefpunt

Historische wegen in onze regio

wo 7 nov

K&C

Bezoek Tongeren

ma 12 nov Wandelen

De Utrecht Hertgang In den Bockenreyder, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur

vr 16 nov Algemeen

Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur

wo 21 nov Evenementen Najaarsbijeenkomst in het AD-gebouw Waalre
do 22 nov Algemeen

t/m 24 nov. Liever Thuis! Beurs, Eindhoven

di 27 nov Reizen

Terugblik op de meerdaagse reizen van 2018 (meer info volgende N’brief)

di 11 dec

Wandelpark, vertrek 09.00 uur vanaf IVN en afsluiting bij IVN

Wandelen

wo 19 dec Reizen

t/m 21 dec. Cruise met bezoek aan Lübeck, Malmö, Skåne en Bremen

vr 21 dec Algemeen

Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur

augustus 2018
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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:
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
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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
augustus 2018
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Nieuwsbrief
augustus 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 9 november 2018
Laatste inleverdatum voor artikelen: do 18 oktober 2018
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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