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☆ KRONIEK ☆
Op 22 september vond de jaarlijkse
Seniorenmarkt weer plaats in Thea
ter De Hofnar in Valkenswaard. On
danks voorspelling van slecht weer
en regen was het vanaf het begin al
heel erg druk. Er hing een gemoede
lijke sfeer en de senioren konden bij
vele kramen informatie inwinnen op
velerlei terreinen. Ook bij de PVGE.
Onze stand werd bemenst door Bep
Broekhuijse en Tineke en Hans de
Pooter. Zij spraken meermalen de
mensen aan om informatie te geven
over de PVGE en op deze wijze de
mensen eventueel lid te maken van
de PVGE. Er is derhalve al heel wat
informatiemateriaal meegegeven.
HARTELIJK DANK Bep, Tineke en
Hans, voor jullie inzet.
Op 26 september was het de beurt
van het Trefpuntteam. Voor de eerste
keer vond de Trefpuntmiddag plaats

in de Mariazaal in Valkenswaard.
Het was spannend. Hoeveel mensen
zouden er komen? Nou, uiteindelijk
was de Mariazaal goed gevuld. De
stemming was opperbest, ook bij de
dames van het Trefpuntteam, want
zij waren erg zenuwachtig geweest
over de opkomst op deze middag.
De voorzitter opende de bijeen
komst en daarna liet Luit Hoving
zijn film over Patagonië zien. Hij
nam ons mee naar koude oorden met
gletsjers en sneeuw. Vanaf een grote
cruiseboot werden telkens kleine bo
ten ingezet om dichter bij de enorme
gletsjers te komen. Het werd vooral
spectaculair toen een geweldige
hoeveelheid ijs van een gletsjer naar
beneden stortte. Tegen het einde van
de film werd een enorme grote, bre
de waterval getoond. Daar was het
al heel wat warmer, hetgeen ook
bleek uit het feit dat er apen
WELKOM NIEUWE LEDEN
over takken van de bomen bij
Mevr. A. Bax
Valkenswaard
de waterval liepen. De mensen
Mevr. M.C. Bogaerts-School
Veldhoven
keken geboeid naar de film.
Mevr. G.J.C. Claassen-Sloot
Waalre
Mevr. M.H.G. Crommentuyn-Wijnhoven Waalre
Het was muisstil. Zeker voor
Mevr. H.E.M. Derks
Waalre
de filmmaker een succes. Na
Mevr. W.C.P.M. Geenen
Waalre
Mevr. M.M.J. Gerits
Valkenswaard
de film werd er nog lang
Mevr. G. Hoogeveen
Valkenswaard
nagepraat onder het genot van
Dhr. P. IJtsma
Valkenswaard
Mevr. J.M.C.J. Jonkers-Kuijpers
Veldhoven
een drankje. Het was een
Dhr. M.A.J. van Leen
Achel
plezierige middag en de
Mevr. H.J.F. de Leeuw-Dierking
Valkenswaard
Trefpuntdames kunnen met
Mevr. A.C.A.M. Raaijmakers-Weijers
Valkenswaard
Mevr. M.J.F. Spoorenberg
Waalre
tevredenheid terugkijken op
Dhr. A.J.A.V. Verhoeven
Waalre
deze middag,
Mevr. L.M. Villanueva-van Winckel
Hamont-Achel
Dhr. J.H. van Winckel
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Vergrijzing
aantal jongeren af, wat ontgroening
wordt genoemd. Aan de andere kant
neemt het aantal ouderen toe: de fei
telijke vergrijzing. Hoe komt dat?
De ontgroening van de bevolking
wordt veroorzaakt door de keuze
voor kleinere gezinnen. Een Neder
landse vrouw krijgt tegenwoordig
gemiddeld 1,7 kind en dit getal is al
een aantal jaren min of meer stabiel,
terwijl vroeger het gemiddelde veel
hoger lag. Rond 1900 was het ge
middelde vruchtbaarheidscijfer in
het gebied ten zuiden van Eindho
ven 17,2. Kleinere gezinnen zijn het
resultaat van eigen keuzes en de mo

Wat is vergrijzing?
Als men het heeft over de vergrij
zing van de bevolking, dan is de de
finitie van het NIDI (nationaal de
mografisch instituut) als volgt:
Vergrijzing van de bevolking is het
proces waarbij de leeftijdsopbouw
van de bevolking verandert en het
aandeel van oudere leeftijdsgroepen
groter wordt, waardoor de gemiddel
de leeftijd van de bevolking toe
neemt.
De oorzaken van de vergrijzing.
Vergrijzing vindt plaats op twee
fronten. Aan de ene kant neemt het
november 2018
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gelijkheden tot geboortebeperking.
De feitelijke vergrijzing wordt ver
oorzaakt door de sterfte-ontwikke
ling. We worden steeds ouder,
omdat de besmettelijke ziektes zijn
teruggedrongen vooral aan het begin
van ieders leven (dus daling zuige
lingen- en kindersterfte). En tegen
woordig wordt de meeste winst ge
boekt in de strijd tegen chronische
ziektes, waarbij juist de ouderen
veel baat hebben. Daarbovenop
komt ook nog ter faveure van de
ouderen de forse investeringen in
hygiëne, voeding en gezondheids
zorg.
Hoe verder?
Alles wijst erop dat de gemiddelde
levensverwachting zal blijven stij
gen. Waarschijnlijk zal het aandeel
jongeren niet veel meer afnemen,
maar het aandeel ouderen zal stij
gen. Men spreekt zelfs van een dub
bele vergrijzing, nl. het aandeel 80plussers binnen de 65-plussers
neemt sterk toe: van 24 procent nu
tot 41 procent in 2060.

koffie-/borreluurtje

Is de grens van de maximale
levensduur bereikt?
De oudste mensen hebben op dit
moment een leeftijd rond de 115
jaar. Deze leeftijd wordt vooral be
haald in Japan. De stijging van de
maximale levensduur komt vooral
omdat er steeds méér 100-plussers
bijkomen. De kans dat een 100-jari
ge nog ongeveer 115 jaar zal worden
is wel klein, maar doordat er steeds
meer 100-plussers zijn neemt die
kans wel toe. Of iedereen hierop zit
te wachten, dat is de vraag. Omdat
we alsmaar ouder worden, hebben
we steeds meer zorg nodig. Ook al
worden wij, PVGE-leden, bij de
ouderen gerekend, toch verrichten
velen van ons hand- en spandiensten
voor ándere ouderen, die onze zorg
nodig hebben. Dat is natuurlijk fan
tastisch. Maar . . . ook onze PVGE
kan uw inzet als vrijwilliger heel
goed gebruiken. Dus mocht u ook
voor onze vereniging nog vrijwil
ligerswerk willen doen? GRAAG!!!
Meldt u aan!

Op elke derde vrijdag van de maand

Op vrijdag 16 november, 21 december en 18 januari bent
u weer van harte welkom op het maandelijkse PVGE
koffie/borreluurtje in ’’'t Oude Wandelpark” Eindhovense
weg 264 in Valkenswaard. De drankjes en eventuele hap
jes 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
november 2018
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Met Kunst & Cultuur naar de opera Maria Stuarda
Zaterdag 9 februari 2019

De opera van Gaetano Donizetti ver
telt het verhaal van Maria Stuart,
die als medeplichtige aan de moord
op haar echtgenoot wordt aange
klaagd en ter dood zou moeten wor
den gebracht. Haar nicht Elisabeth
kan er echter niet toe komen het
doodvonnis te tekenen. Maria
vrijpleiten kan ze ook niet omdat die
dan aanspraak op haar kroon zou
kunnen maken. Het conflict es
caleert wanneer de begerenswaar
dige graaf Leicester tussenbeide
komt. Uiteindelijk ondertekent Eli
sabeth het doodvonnis en Maria
november 2018

wordt geëxecuteerd.
De confrontatie van Maria Stuart
met haar koninklijke nicht Elisabeth
I was voor de componist uiterst aan
trekkelijk, omdat hij daarmee twee
sterke vrouwelijke karakters met
elkaar in botsing kon laten komen.
De Vlaamse regisseur Guy Joosten,
gespecialiseerd in belcanto, zet de
pakkende conflicten en machtsspel
letjes prachtig in scène. De Deut
sche Oper am Rhein brengt de ope
ra in het Italiaans met Duitse boven
titeling.
4
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Programma
15.30 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk in Valkenswaard.
15.45 uur Vertrek vanaf ‘t Stations
koffiehuis in Waalre.
16.45 uur Maaltijd in Restaurant
Oolderhof in Herten.
18.00 uur Vertrek naar Düsseldorf.
19.00 uur Aankomst bij het Opern
haus.
19.30 uur Aanvang voorstelling.
22.00 uur Einde voorstelling.
22.30 uur Vertrek naar huis.
Aankomst rond 24.00 uur.
Aanmelden, zo snel mogelijk
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 (bij afwezigheid:
040 2015387) Omdat wij een optie
hebben voor 49 tickets is het van

belang zo snel mogelijk aan te mel
den. Bij een eerdere peiling lieten
25 personen weten geïnteresseerd
te zijn in deze opera. Om misver
standen te voorkomen willen wij
ook hen vragen zich nu alsnog aan
te melden.
Betalen, maar eerst aanmelden:
€ 96,50 maaltijd, ticket voor de ope
ra, bus en attentie chauffeur.
Rekening: NL70 RABO 0118820788,
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder
vermelding van ´Opera´ en uw
naam.
Belangrijk: Neem het paspoort
mee.
Begeleiders op deze reis
Piet Setz en Leo Brabander

Makkelijk naar onze website www.pvge-awv.nl
We hebben gemerkt dat het lastig is om op de computer het adres
pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl zonder typefouten in te voeren. Een
foutje is zo gemaakt en dan werkt het niet meer. Daarom hebben wij
eerder al onze e-mailadressen veranderd naar veel minder letters. U
typt nu b.v. secretariaat@pvge-awv.nl in plaats van secretariaat@pvgeaalstwaalre-valkenswaard.nl.
Voortaan is ook onze website makkelijker te bereiken. In plaats van
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl typt u nu heel eenvoudig:

w w w. p v g e - a w v. n l

Wij hopen dat het daardoor voor u eenvoudiger wordt om onze website
vaak te bezoeken.
november 2018
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Cursussen in Het Klooster
Half september is het nieuwe sei
zoen van de Volksuniversiteit Waal
re weer begonnen. Zij organiseert
cursussen en lezingen in Het Kloos
ter (Hoogstraat 6, Waalre) die ook
voor leden van de PVGE interessant
kunnen zijn. Vanouds zijn er creatie
ve cursussen zoals Fotografie, Schil
deren en Keramiek, maar dit jaar
staan ook Kalligrafie, Mozaïeken en
Gemengde technieken op het pro
gramma. Met Yogacursussen, Socra
tische Café, Frans voor op reis,
Luisteren naar klassieke muziek, een
Leesclub, Wijnproeven en nog veel

meer is het een zeer divers programma met voor elk wat wils. Wilt u
meer weten of inschrijven? Kijk
dan op de website (volksuni
versiteitwaalre.nl) of neem contact
met hen op voor meer informatie
( 040 7820859). Zij helpen u
graag!

Zomertennis 2018
Het zomerseizoen startte op 4 april op de Genneper Parken in Eind
hoven. Wij hebben daar nu gespeeld van 10.00 -12.00 uur. Met 12
leden speelden wij op de French Court
banen18 en 19. Door de mooie soms wat
warme zomer hebben we veel kunnen spelen.
Er zijn in de loop van het seizoen twee leden
gestopt vanwege blessures. Het tennisseizoen
hebben wij afgesloten met een kopje koffie in
de pauze op 26 september. Volgend jaar zullen
wij op 3 april weer beginnen; nieuwe leden zijn
van harte welkom.
Tineke de Pooter, tenniscoach PVGE AWV.
november 2018
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REIZEN vooruitblik
vrijdagmiddag 25 januari
Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit
voor de informatiebijeenkomst van
AFDELINGSREIZEN. Op deze middag
worden de reisplannen van 2019 gepre
senteerd door de Reiscommissie in
samenwerking met EMA-REIZEN.
De middag begint om 14.00 uur (zaal open om
13.30 uur) in Gemeenschapscentrum De
Pracht 2, 5583 CW Waalre (kerkdorp Aalst).
De deelname is gratis.
Aanmelden vanaf 1 januari 2019:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl of  0402215140 Truus van de Vorstenbosch
De eerste Nieuwsbrief van 2019 met daarin de beschrijving van de
meerdaagse reizen kunt u omstreeks 18 januari in uw bus verwachten.

van de meerdaagse reizen 2018
Dinsdagmiddag 27 november 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur)
Locatie: Mariazaal Warande 8 5555 AP Valkenswaard
Hierbij nodigen wij onze reizigers en andere belangstellenden uit om
tijdens een gezellig samenzijn terug te kijken op de twee meerdaagse
reizen van dit jaar: De parels van de Baltische Staten en Engeland
graafschap East Sussex-Eastbourne. Tijdens deze middag zal van beide
reizen een fotopresentatie worden gegeven.
De deelname is gratis. Wij zorgen voor een kopje koffie of thee.
Aanmelden:  afdelingsreizen@pvge-awv.nl
 040 2215140 Truus van de Vorstenbosch
november 2018
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Met Kunst & Cultuur naar Alden Biesen
Verslag van 11 september
Benieuwd naar wat het uitstapje
brengen zou, stapten wij op de
bus. Na een uurtje stopten we in Bil
zen voor koffie met vlaai. Dan naar
de bestemming Alden Biesen, een
kastelencomplex en vroeger Land
commanderij van de Duitse Orde,
sinds 1971 eigendom van de Belgi
sche staat en zodoende gered van
verdere aftakeling. Aangekomen,
heetten twee gidsen ons welkom en
werd in twee groepen begonnen aan
de rondleiding in het kasteeldomein.
De geschiedenis begint in 1220, na
het einde van de riddertijd. Na een
boeiende rondleiding door dit histo
rische en internationaal cultuurcen
trum van de Vlaamse Overheid, was
het lunchtijd met heerlijk belegde
november 2018

pistoletbroodjes. Vervolgens tijd om
te wandelen in de mooie omgeving,
en/of op een bankje te zitten. Na dit
genieten naar de bus voor een rit
door de Haspengouw, de glooiende
fruitstreek van België. We zagen
veel fruit hangen! Interessant waren
in het landschap bomen met grote
groene "ballen". Dit was maretak,
een parasiet. Deze woekerplant met
witte bessen zien we ook in kerst
versieringen en geliefden kussen
elkaar ook wel onder de tak ("mist
letoe"). Zo werd het, terug in Alden
Biesen, tijd voor het diner. Daarna
gingen wij voldaan richting huis.
Het was een prachtige dag uit!
Bedankt begeleiders voor de organi
satie, de goede zorgen,
Wilma van der Leeuw
8
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Makers van leven
Esther Thole
Omdat ik graag boeken lees, keek ik
met interesse naar het nieuwe tv-pro
gramma Moby Dick van Matthijs van
Nieuwkerk. Twee personen uit verschil
lende disciplines vertelden welke boe
ken hen in de loop van de jaren enorm
geboeid hadden. Zo werd ook het boek
Makers van Leven van Esther Thole
besproken. Het gesprek intrigeerde mij
zodat ik besloot het boek aan te schaf
fen. Ik wil u de inhoud van het boek
niet onthouden, vandaar deze korte sa
menvatting.
Het boek gaat over de oorsprong van
het leven. We kunnen niet precies her
halen hoe leven is ontstaan, maar wel
in laboratoria synthetische systemen
ontwikkelen die kenmerken van een
levende cel vertonen.
Esther Thole neemt ons mee op zoek
naar synthetisch leven. Ooit is leven
ontstaan. Er ontstond een systeem(pje)
dat de voorloper was van de eerste
levende cel. Hoe is dat proces gegaan?
De chemici benaderen het onderzoeken
van levende cellen op twee wijzen: topdown en bottom-up. Esther Thole weet
op wonderbaarlijke wijze met een aan
tal metaforen duidelijk te maken op
welke wijze de chemici te werk gaan.
De groep chemici die top-down werkt
doet dat als volgt. Zij halen uit een
levende cel telkens een onderdeel om te
bezien of het dan nog blijft leven. En
als metafoor geeft Esther Thole dat zij
op reis in Afrika meemaakte dat een
auto onderweg pech kreeg, waarop de
november 2018

chauffeur onder de motorkap verdween
en even later een onderdeel weggooide
in de greppel. Vervolgens startte hij de
auto weer en, ja hoor, hij reed weer ver
der. Dat gebeurde nog twee keer en
zonder verdere problemen kwam de
auto aan bij het eindstation. Nou, op de
ze wijze beschrijft Esther Thole ook de
werkwijze van de chemici met betrek
king tot een levende cel. Ook voor de
groep chemici die bottom-up werken,
heeft zij mooie metaforen, maar dat
moet u zelf maar eens lezen. Alhoewel
de oplossing van het begín van het
leven nog lang niet is gevonden, zijn de
wetenschappers van mening dat het uit
eindelijk gevonden zal worden. Het is
een onderhoudend boek, dat men met
veel plezier kan lezen.
10
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Feestelijk dineren
vrijdag 14 december om 12.30 uur
Op vrijdag 14 december gaan we feestelijk dineren in het restaurant van
zalencentrum De Graver, Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard.
U kunt rekenen op een bruisende ontvangst.
Daarna gaan we genieten van een ambachtelijk, met verse producten en door
een gerenommeerde Chef bereid culinair driegangendiner. Wat de Chef voor
u gaat bereiden blijft een verrassing.
We vragen u wel bij aanmelding aan te geven of uw voorkeur uitgaat
naar vis of vlees.
Kosten: € 35 p.p., incl. aperitief en een drankje naar eigen keuze.
Aanmelden kan tot 1 december bij
mevr. W. Balemans
 040-2213382 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u het bedrag van € 35 heeft overgemaakt op
rek.nr. NL 62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE afdeling Aalst-WaalreValkenswaard onder vemelding van “Kerstdiner” en naam deelnemer(s).

november 2018
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ENGELANDREIS
Verslag
De reis naar Eastbourne begon bij de
Mariakerk in Valkenswaard, onze eerste
opstapplaats, om 5.30 uur. Met Theo,
onze chauffeur, haalden we daarna de
medereizigers in Waalre en Aalst op.
Via Antwerpen en een stop in Drongen
reden we naar Calais voor de overtocht.
We hadden geen oponthoud in Antwer
pen waardoor we een uur eerder met de
boot konden vertrekken. De krijtrotsen
bij Dover schitterden in de zon, een
mooi gezicht. We hadden ruim de tijd
voor een stop in Rye. Vroeger was dit
plaatsje een vissershaven en een smok
kelaarsnest. Nu heeft het opvallend veel
antiekzaken en leuke kleine straatjes.
Daarna gingen we naar het York House
Hotel in Eastbourne waar we de eerst
volgende dagen zouden verblijven. De
volgende dag stond er een bezoek aan
de badplaats Brighton op het program
ma. Via een mooie route gingen we
naar dit ‘London-by-the-Sea’ voor een
bezoek aan het Royal Pavilion gebouwd
in 1787 voor George, de prins van
Wales. Het gebouw heeft vele verbou
wingen in oosterse stijl ondergaan,
waardoor het een bijzondere grandeur
kreeg. Met een audiotour doorliepen we
het gebouw, in eigen tempo, waardoor
de onderbreking voor koffie met gebak
op het terras prima in te passen was.
Meerdere reisgenoten hebben hier ge
bruik van gemaakt. Daarna bezochten
we de stad, de pier, de boulevard en/of
het strand. Zondag bezochten we Sis
singhurst Castle and Garden. Dit do
mein werd in 1930 aangekocht door de
november 2018

schrijfster Vita
Sackville West
en haar echtge
noot Harald
Nicolson. Het
was totaal ver
waarloosd, er
was geen water
en elektriciteit
en de gebouwen
waren zwaar be
schadigd. Vita
was opgevoed in
het grote ouderlijke kasteeldomein
Knole nabij Sevenaoks, maar kon om
wille van haar sekse geen aanspraak
maken op dit erfgoed. In Sissinghurst
zou ze haar eigen droom verwezenlij
ken. De tuinen behoren tot de mooiste
in hun soort, ze zijn een voorbeeld van
Oud-Engelse tuinkunst. Er zijn 13 tuin
kamers elk met een eigen inrichting, be
planting en kleuren o.a. de rozentuin, de
lentetuin, de witte tuin en de kruiden
tuin. Voor Theo was het een hele kunst
om dit domein met de smalle straatjes
met zijn grote bus te verlaten. Hierna
gingen we naar Royal Tunbridge Wells.
Dit stadje werd in de 17 de eeuw een
kuuroord. Hier zijn vele gebouwen van
functie veranderd, de Trinity Church
werd Trinity Theater. Het uitstappen uit
de bus is niet simpel. Vanwege het links
rijden staat de uitgang van de bus tegen
de middenberm van de weg en rijden de
auto’s vlak langs je heen. Theo had
hiervoor een perfecte oplossing. Hij
zette 2 pionnen langs de bus, deed een
13
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rood hesje aan, en liet iedereen vóór
uitstappen en voor langs de bus naar de
stoep lopen. Dit is met hulp van Johan,
met rood hesje, prima gegaan. Maan
dag: 1066 Battle of Hastings. We heb
ben het in de geschiedenisles geleerd.
Nu gingen we het slagveld en de oude
abdij bezoeken. Deze abdij is in 1095
opgericht om deze strijd tussen koning
Harold en Willem de Veroveraar te her
denken. Van de oude abdij zijn enkele
gebouwen deels gerestaureerd. Het was
een enorm complex. In de namiddag
reden we naar Hastings. The Old Town
is het pittoreske gedeelte van de stad
met vele herinneringen aan de tijd dat
het een vissershaven was. De oude ge
bouwen, met teer bestreken voor het
opbergen van de netten, en enkele klei
ne musea zijn de stille getuigen. Op de
terugweg naar het hotel hebben we op
de krijtrotsen naar paragliding gekeken.
Dinsdag 4 sept. bezochten we Bodiam
Castle. Het kasteel is gebouwd in 1385
door Sir Edward Dalyngrigge, een rid
der die in dienst van koning Edward III
zijn sporen had verdiend in de Hon
derdjarige Oorlog. Het was een impo
sant gebouw met 4 hoektorens, een gro
te hal, privékamers voor de lord en de
lady, keuken, kapel en ruimten voor het
personeel. Het kasteel was ter verdedi
ging bij een eventuele Franse invasie,
maar het was ook aangenaam om er te
verblijven. Er waren 33 open haarden in
het gebouw, een redelijke luxe. Na het
bezoek reden we terug naar Eastbourne.
De laatste dag van onze reis reden we
naar Dover en ook deze keer ging het
erg vlot zodat we weer een uur eerder
konden afvaren naar Calais. O ja, we
november 2018

mochten niet vergeten het horloge weer
te verzetten om bij de tijd te blijven. De
reis verliep voorspoedig en we waren
mooi op tijd voor het afscheidsdiner in
Postel, waarna we werden terugge
bracht naar onze opstapplaatsen. Het
was een fijne reis met heel mooi zonnig
weer, wat het nog fijner maakte. Theo
heeft ons over vele kleine en grote we
gen in Zuid-Engeland geleid.
Johan en Maria
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di 6 nov
ma 12 nov
vr 16 nov
wo 21 nov
do 22 nov
di 27 nov
di 11 dec
vr 14 dec
wo 19 dec
vr 21 dec
wo 9 jan
vr 18 jan
vr 25 jan
za 9 feb
wo 20 feb

Trefpunt
Wandelen
Algemeen
Evenementen
Algemeen
Reizen
Wandelen
Middaguitst.
Reizen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Reizen
K&C
Algemeen
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Activiteitenkalender 2018
Historische wegen in onze regio
De Utrecht Hertgang In den Bockenreyder, vertrek vanaf SKH, 09.00 uur
Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur
Najaarsbijeenkomst, AD-gebouw Waalre, 15.00 uur
t/m 24 nov. Liever Thuis! Beurs, Beursgebouw Eindhoven
Terugblik op de meerdaagse reizen, Mariazaal Warande V'waard, 14.00 uur
Wandelpark, vertrek 09.00 uur vanaf IVN en afsluiting bij IVN
Feestelijk dineren 12.30 uur. Zalencentrum De Graver
t/m 21 dec. Cruise met bezoek aan Lübeck, Malmö, Skåne en Bremen
Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur
Vrijwilligersbijeenkomst
Maandelijks borreluurtje in "'t Oude Wandelpark", van 14.30 tot 16.30 uur
Vooruitblik reizen in De Pracht om 14.00 uur
Opera Maria Stuarda, Opernhaus Düsseldorf
Algemene Ledenvergadering
15
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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

november 2018

16

www.pvge-awv.nl

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
november 2018
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