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O m d e n k e n
En weer is er een jaar om. 
Ik hoop dat u fijne feest
dagen hebt gehad en mis

schien hebt u voor dit nieuwe jaar 
weer goede voornemens gemaakt.
Er komt dit jaar ook weer veel op u 
af, want de landelijke overheid trekt 
zich steeds meer terug. In het verle
den was het zo dat u verbleef in een 
verzorgingsstaat, waarin alles was 
geregeld van de wieg tot het graf. 
Echter na de laatste crisis heeft de 
landelijke overheid besloten om de 
verzorgingsstaat meer los te laten en 
de zorg bijna helemaal over te laten 
aan de gemeentelijke overheid. Zij 
moet echter meer doen met minder 
geld, zodat er minder zorg verleend 
kan worden dan in het verleden. 
Wij, senioren, moeten ons anders 
opstellen, vindt de overheid. De 

senioren moeten anders gaan den
ken. We moeten leren aanvaarden en 
leren gebruik te maken van de ver
zorgingsmogelijkheden die er nog 
zijn. Omdenken heet dat. Wat be
doelen ze er precies mee?
Omdenken: je leven niet laten be
heersen door je alleen maar bezig te  
houden met onmogelijkheden door 
ziekte en/of gebrek, maar uit te gaan 
van vooral de mogelijkheden, de 
uitdagingen.
De consequentie van het omdenken 
is dat u veelal bij ziekte en/of gebrek 
eerst in uw omgeving moet kijken of 
daar mensen zijn die u voort kunnen 
helpen. Het is weer terug naar vroe
ger: ‘naoberschap’. Ik hoop dat u 
niet tevergeefs een beroep doet op 
familie, vrienden en/of buurt.
Ik wens u, namens het bestuur, een 
gezond 2019 toe.

Jos Ossevoort
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3 5  JA A R  AC T I E F

2019 staat voor de lokale afdeling PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
in het teken van het 35-jarig bestaan. Het bestuur heeft besloten hier 
extra aandacht aan te besteden, te beginnen bij de Vrijwilligersbijeen
komst. Onze vrijwilligers worden bij die bijeenkomst extra verwend. Zij 
zijn de kern van onze vereniging. We kunnen niet zonder de vrijwilligers.
Verdere activiteiten zult u in de loop van het jaar kunnen lezen in de 
volgende Nieuwsbrief of op onze website. Houdt het in de gaten.
We hopen op een positief 2019 met een grote toeloop van nieuwe 
leden en een grote toeloop van nieuwe vrijwilligers.



donderdag 28 februari

Lezing door Henny Looren de Jong

Van Delhi naar Mumbai door Centraal-India
Een reisindruk van de mysterieuze 
hindoetaferelen op de ‘ghats’ van de 
oudste heiligste steden als Ujjain, 
Maheshwar en Hampi. We starten in 
Delhi om te eindigen in Mumbai 
waar we kennis maken met de Dho
bi Ghats en de dabbawala’s waarna 
we afsluiten in de wijk Colaba. We 
volgen de pelgrimsroute over het 
heilige riviereiland van Omkaresh
war. Lopen mee met de pelgrimgan
gers naar de heilige bron Jata Shan
kar en de Shiva-tempel van Chaura

garh en maken onderweg kennis met 
de rituelen van de sadhoes. Brengen 
een bezoek aan de majestueuze pa
leizen van Gwalior en Mandu, de 
erotische tempels in Khajuraho, de 
ruïnes bij Hampi en de idyllische 
hippiestrandjes bij Gokarna. Bezoe
ken hectische steden als Dehli, Bo
pal, Hyderabad, en Mumbai. Kort
weg een ontmoeting met India en 
religies als Hindoe, Moslim, Jain en 
Boeddhisme.
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Waar: Agnus Dei-gebouw, 
Kon. Julianalaan 12, 
Waalre

Wanneer: donderdag 28 februari, 
om 14:00 uur. Vanaf 
13:30 is de zaal open

Bijdrage: €4,- per persoon 

(inclusief drankjes)
Aanmelden: niet nodig
Introducés: welkom!
Informatie: Peter Oolbekkink, 

 040 2214527 of  
 peter.oolbekkink@
gmail.com

☆ KRONIEK ☆

6 november:  Trefpuntbijeenkomst. 
De bijeenkomst vond opnieuw 
plaats in de Mariazaal in Valkens
waard. Dit keer werd er een lezing 
verzorgd door de heer Sjef Tooten 
van Heemkundekring Weerderheem 
uit Valkenswaard. Nadat de voorzit
ter de middag had geopend, nam de 
heer Tooten de microfoon over en 
vertelde met een enorm enthousias
me over historische wegen. Hij ver
deelde zijn onderwerp in drie soor
ten wegen, nl. zand- en klinkerwe
gen, rails en stromen. Al pratend 
nam hij ons mee naar vroegere tij
den en schilderde de situatie van het 
toenmalige Valkenswaard e.o.  Hij 
illustreerde zijn verhaal met licht
beelden. De mensen luisterden ge
boeid en na ongeveer anderhalf uur 
eindigde hij met het noemen van 
enkele activiteiten waar Heemkun
dekring Valkenswaard mee naar 
buiten wil treden. De voorzitter be
dankte de heer Tooten onder vermel
ding dat er enkele eyeopeners wa
ren, zoals het aantal inwoners in de 
laatste twee eeuwen in Valkens

waard. Na de lezing werd er nog 
lang nagepraat onder het genot van 
een drankje. Het was een plezierige 
middag en de Trefpuntdames deden 
voortreffelijk werk en kunnen met 
tevredenheid terugkijken op deze 
middag.
21 november: Najaarsbijeenkomst 
in het Agnus Dei-gebouw in Aalst. 
Alhoewel de mensen pas om kwart 
over twee uitgenodigd waren, 
kwamen de eersten al rond half 
twee. Na aanmelding bij een van de 
ontvangstdames, kon men gaan ge
nieten van een kopje koffie of thee 
met iets lekkers. Om iets voor drie 
uur werden de mensen verzocht naar 
de kerkzaal te gaan, waar zij verwel
komd werden door de voorzitter. De 
Evenementencommissie had een bij
zonder trio musici weten te strikken 
voor deze middag: het Trio Partico
lare, dat bestond uit Judith Kamer
man, Peter Lusse en Frans van Tuijl.
Met ontzettend veel enthousiasme 
begon het Trio Particolare aan een 
schitterend concert. Peter Lusse 
startte samen met Judith een lied: 
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Ode an die Musik. Hij werd daarbij 
begeleid door Frans van Tuijl aan de 
piano. Vervolgens gaf Peter Lusse 
uitleg over een tweetal muzikale 
gedichten uit Die Winterreise van 
Frans Schubert. Dat deed hij met 
gevoel voor humor zonder de ernst 
te verliezen. Erg knap. Daarna was 
het de beurt aan Judith Kamerman, 
die een drietal liederen uit de Frau
encycli van Robert Schumann zong. 
Met een groot gevoel van dramatiek 
bezong zij de vrouwelijke hartstoch
ten. Ook Waalrenaar Frans van Tuijl 
deed een muzikale duit in het zakje. 
Hij speelde de overbekende Ständ
chen van Frans Schubert op voor
treffelijke wijze. Na de Romantische 
entree ging het trio verder met enke
le liederen en aria’s uit opera’s van 
Puccini en Mozart. Bij de opera Don 
Giovanni van Mozart maakte Peter 
een leuke opmerking. Don Giovanni 
wilde graag aan de borsten van de 
vrouw rusten, waarop Peter aangaf 
dat dit als medicijn eigenlijk in ons 
huidig basispakket zou moeten zit
ten. Na een korte pauze ging het trio 
verder met operette. Als eerste uit 
Die Lustige Witwe van Frans Léhar 
het lied Vilja, waarbij als uitleg nog 
gegeven werd dat Vilja een vrouwe
lijke geest is, die mannen het hoofd 
op hol bracht. De mensen mochten 
bij dit lied meezingen en dat deden 
ze! Ook de musical werd benut. Uit 
de musical Chicago werd het lied 
Cellofaan gezongen. Een nummer 

dat gaat over iemand die niet gezien 
wordt. Men kijkt dwars door hem 
heen: cellofaan. Bijna op het eind 
van het concert werden twee serieu
ze liederen gezongen. Het eerste 
lied: ‘Als de aardschemer valt' ging 
over levenswijsheid, over doodgaan. 
Peter bracht het lied heel ingetogen 
en met ontroering in zijn stem. Het 
tweede lied: ‘Moeder heeft vader 
weer opgegraven’ was licht van 
toon, maar had net als het eerste lied 
een diepere laag en ging vooral over 
eenzaamheid, verlatenheid. Het 
waren twee liederen die stemden tot 
nadenken. Het concert eindigde met 
het lied: ‘Art is Calling Me’, waarin 
Judith Kamerman opnieuw haar ge
weldig zangtalent toonde. En als slot 
een aria waarin het lijden van een 
operazanger centraal stond. Het 
moet gezegd worden. De mensen 
luisterden ademloos. Iedereen ge
noot van de zang en van het piano
spel. Ook genoten zij van de verha
len van Peter Lusse, waarmee hij de 
liederen en aria’s al toneelspelend 
aan elkaar knoopte. Het was een ge
weldig optreden. Een schot in de 
roos. Na afloop gingen de mensen 
weer terug naar de hal en de zaal, 
waar ondertussen de dames van het 
Trefpuntteam alles weer keurig klaar 
hadden gezet. De cateraars van Chef 
GJ serveerden het koud/warm buffet 
uit. Uiteraard ging dat op de wijze 
die Hans de Pooter al jaren hanteert 
en dat werkt uitstekend. Het was 
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weer pico bello georganiseerd. Ie
dereen die meegewerkt heeft aan het 
tot stand komen van deze middag 
heel hartelijk bedankt. Het was een 
groot succes.
24 november: Liever Thuis! Beurs 
in het Beursgebouw in Eindhoven.
De PVGE had een stand op nummer 
142. Wel een beetje uit de loop, 
maar gelukkig hebben vele mensen 
onze stand gevonden. Van onze lo
kale afdeling stonden op zaterdag
ochtend de heer en mevrouw De 
Pooter en onze voorzitter hun best te 
doen om nieuwe leden te werven. Of 
dat gelukt is moet nog blijken, want 
de meeste mensen hebben wel een 
aanmeldingsformulier meegenomen, 
maar of zij daadwerkelijk lid wor
den is altijd de vraag. In ieder geval 
hadden wij daar een goed gevoel 
over. Bovendien was het reuze 
gezellig en informatief.
Kerstpakketten: Ook dit jaar heeft 
een deel van ons bestuur zich bezig 
gehouden met het verzorgen van 
kerstpakketten. Na eerst 45 dozen in 
elkaar gezet te hebben, werden de 
dozen gevuld met o.a. een kerst
krans, een fles wijn en versnaperin
gen. Ten slotte werden de kerstpak
ketten verdeeld onder de bezorgers, 
die met plezier de pakketten hebben 

uitgedeeld. Dikwijls werden de be
zorgers naast een bedankje ook be
dolven onder verhalen, die vooral 
over hun kinderen en kleinkinderen 
gingen. Het was weer de moeite 
waard om onze 90-plussers te 
verrassen met een kerstpakket.
Kerstdiner: Op 14 december 
kwamen iets meer dan veertig 
mensen bij elkaar in De Graver in 
Valkenswaard voor een kerstdiner. 
Bij binnenkomst werden we ontvan
gen door de gastvrouw en organisa
trice Will Balemans. Daarna kregen 
we een glaasje met bubbels en kon
den we aan een van de tafels gaan 
zitten, die voor zes of zeven perso
nen gedekt waren. Er ontstond al 
direct een prettige sfeer en er werd 
volop geconverseerd met stemmige 
kerstmuziek op de achtergrond. Het 
was een geweldig lekker diner. We 
startten met een zgn. groentetuintje, 
een klein bloempotje met een heer
lijke pittige saus met daarin gesto
ken staafjes komkommer, witlof en 
asperge. Na deze amuse kregen we 
een heerlijke coquille op een bedje 
met rettich. Het hoofdgerecht be
stond uit of vlees of vis en was 
voortreffelijk bereid. Het diner werd 
afgesloten met een dessert, waarbij 
men kon kiezen uit tarte tartin of 

moelleux au chocolat. De 
activiteit is echt voor 
herhaling vatbaar. 
Opnieuw een goed 
initiatief van de gastvrouw.
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WELKOM NIEUWE LEDEN

Mevr. M.G.M. Huberts-van den Broek Waalre
Mevr. J.W.J. Kessener-Kochen Valkenswaard



Impress ie  Kers td iner
Wat was het ’n gezellig, sfeervol en vooral ook lekker Kerstdiner, in De 
Graver. Van het bloempotje als amuse, daarna voorgerecht: carpaccio van 
coquilles en als hoofdgerecht: op de huid gebakken kabeljauw met heerlijke 
saus, tot en met het toetje: chocoladetaartje met ‘lopende’ chocomousse.... 
koffie…. Het was goed en gezellig. Bedankt!! Eugenie Baken
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FRANKRIJK - ELZAS - VOGEZEN
6 t/m 10 mei

Frankrijk – Muhlbach-sur-
Munster – Vogezen - 5 dagen. 
Tijdens deze reis zijn wij te gast in 
twee van Frankrijks mooiste gebie
den, de Elzas en de Vogezen. De 
Vogezen is een middelgebergte in 
het noordoosten van Frankrijk. Ken
merkend zijn de koepelvormige met 
dichte wouden bedekte toppen, de 
ballons. De oostelijke dalwand ver
toont een steile breukrand naar de 
vlakte van de Elzas. Deze streek is 
bekend van de Elzasser wijnen en 
van de overheerlijke kaassoorten.    
Muhlbach-sur-Munster – 
Munstervallei.
Het plaatsje Muhlbach-sur-Munster 
is op enkele minuten van ons hotel 
gelegen en ligt in de Munstervallei, 
een van de mooiste valleien van de 
Vogezen. De bevolking spreekt een 
Duits dialect “Elsasserditsch”. Het 
heuvelland aan de voet van de Voge
zen levert de Elzasser wijnen. De 
vele oude wijnstadjes en -dorpjes 
met hun interessante vakwerkhuizen 
sieren ons vakantiegebied. De plaats 
Muhlbach-sur-Munster is een goed 
uitgangspunt voor het maken van 
mooie excursies. In ons programma 
vindt u o.a. een bezoek aan Stras
bourg (Straatsburg), Colmar en 
Kaysersberg. 
Hotel Perle des Vosges

Het hotel is rustig gelegen en heeft 
een prachtig uitzicht over de Mun
stervallei. Alle kamers zijn voorzien 
van bad/douche, wc, tv en telefoon. 
Het hotel is van alle comfort voor
zien en beschikt over een lift, sauna, 
solarium, fitnessruimte en een Turks 
stoombad. Er is een gezellige huis
bar met zonneterras. In het uitste
kende restaurant wordt ‘s morgens 
een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s 
avonds een voortreffelijk 4-gangen
menu geserveerd. 
Vertrekdatum – Reissom:
Vertrekdatum: maandag 06 mei

De reissom en staffelprijzen:
€ 489,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 40 t/m 50 personen
€ 517,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 35 t/m 39 personen
€ 556,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 30 t/m 34 personen
Toeslag eenpersoonskamer € 76,-pp

Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voor
zien van bar, modern geluidssys
teem met DVD, panoramaca
mera, toilet, en airco

de verzorging op basis van half
pension, uitgebreid ontbijtbuffet 
en 4-gangendiner

alle kamers met bad/douche, wc, 
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tv en telefoon 
gratis Wi-Fi
de excursies (inclusief alle 
genoemde entrees)

Nederlands sprekende gids in 
Strasbourg*

boottocht in Strasbourg
bezoek Maison Joseph Cattin 
voor een kaas- en wijnproeverij

het afscheidsdiner 
alle taxen 
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren 
chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dran
ken en eventuele niet genoemde 
entrees

Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek vanaf Aalst - Waalre 
- Valkenswaard. Via België en 
Luxemburg rijden we naar Frank
rijk. In Nancy maken we een ruime 
stop. Nancy heeft een mooi histo
risch centrum met vele monumenten 
en overweldigende stadspaleizen. 
Na dit bezoek gaat de reis verder 
naar ons hotel in Muhlbach-sur-
Munster. Hier arriveren we 
omstreeks 18.00 uur bij ons hotel 
Perle des Vosges. 
Dag 2: Vandaag wordt Colmar 

bezocht, de hoofdstad van de Elzas
ser wijnbouw. Erg bekend in deze 
best bewaarde stad van de Elzas is 
het Dominicanenklooster dat het 
Musée Unterlinden herbergt, met als 
hoogtepunt het Isenheimer altaar. In 
deze stad zijn diverse renaissance
huizen bewaard gebleven, zoals 
Maison Pfister, het Koifhus en 
Maison des Têtes. Op de terugweg 
stoppen we nog even in het stadje 
Munster. Munster is gesticht in de 
7e eeuw en gebouwd rondom een 
Benedictijnenabdij.
Dag 3: Vandaag bezoeken we de 
prachtige stad Strasbourg. We begin
nen met een ca. 3 uur durende rond
leiding door deze mooie stad onder 
leiding van een Nederlands spreken
de gids*. We zien o.a. het Europees 
Parlement, de wijk La Petite France 
en de indrukwekkende gotische 
kathedraal Notre Dame. Aansluitend 
maken we een boottocht. Daarna 
bent u nog even vrij om op eigen 
gelegenheid de stad te verkennen.
Dag 4: Vandaag maken we een 
rondrit door een mooi gedeelte van 
de Vogezen. We beginnen met een 
bezoek aan Kaysersberg. Deze oude 
schilderachtige stad, omringd door 
wijngaarden, heeft haar middel
eeuwse karakter bewaard. De kerk 
uit de 12de eeuw, op een klein plein 

*Er wordt een Nederlands sprekende gids 
aangevraagd. Omdat er maar enkele 
Nederlandssprekende gidsen zijn, kan het 
voorkomen dat deze niet beschikbaar zijn. In dat 
geval wordt een Duits sprekende gids ingezet.
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met fontein, heeft in de voorgevel 
een romaans portaal. Verder zijn 
zeker de moeite waard: de kapel 
Saint-Michel, het raadhuis in Rijn
landse renaissancestijl, het huis 
“Brief” en de boven de stad gelegen 
ruïnes van het kasteel. In deze plaats 
staat ook het geboortehuis van dr. 
Albert Schweitzer. De tour gaat ver
der naar Eguisheim. Eguisheim is 
door wijnbergen en groene heuvels 
omgeven en bezit een middeleeuwse 
kern met prachtig versierde vak
werkhuizen. Na dit bezoek gaan we 
naar Voegtlinshoffen. Hier zijn we te 
gast bij Maison Joseph Cattin voor 
een kaas- en wijnproeverij met 2 
crémants (mousserende wijnen), 
meerdere Elzasser wijnen en diverse 
kaassoorten. Tijdens dit bezoek 
wordt er uitleg gegeven over het 
wijngoed en kan de wijnkelder 
bezocht worden.
Dag 5: Na het ontbijt nemen we 
afscheid van hotel Perle des Vosges. 
We rijden naar Metz waar we in het 
mooie centrum een stop maken. 
Metz heeft talrijke bezienswaardig
heden, waaronder de kathedraal 
Saint-Étienne, één van de hoogste 
gotische kathedralen ter wereld en 
Saint-Pierre-aux-Nonnains, een 
Romeinse basiliek en naar men zegt 
de oudste christelijke kerk van 
Frankrijk. Na dit bezoek rijden we 
via Luxemburg en de Ardennen 
terug naar Nederland. We besluiten 
de reis met een afscheidsdiner.

Informatie:
* Deze reis is georganiseerd in 
samenwerking met EMA Reizen.
* EMA Reizen stuurt u de rekening 
toe.
* De opstapplaatsen zijn: Mariakerk 
Valkenswaard, parkeerplaats 
achterzijde Albert Heijn Waalre en  
supermarkt Jumbo Aalst.
* Er gaat een begeleidster van de 
Reiscommissie met u mee op reis.
* De fooi voor de chauffeur wordt 
verzorgd door de PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard
Aanmelden: 25 januari t/m 11 maart
U kunt zich op twee manieren 
aanmelden voor de reis:
Per post: met het aanmeldingsfor
mulier in deze Nieuwsbrief of:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl met 
alle gegevens zoals gevraagd op het 
aanmeldingsformulier. 
Voor vragen kunt u terecht bij:
Truus van de Vorstenbosch 
 040 2215140
Op de website www.pvge-awv.nl 
staat een uitgebreide beschrijving 
van deze reis.
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ROEMENIË - SIBIU - TRANSYLVANIË
13 t/m 23 juli

Roemenië – Sibiu - Transylvanië - 
11 dagen
Roemenië is een republiek, gren
zend aan de Zwarte Zee, Bulgarije, 
Servië, Hongarije, Oekraïne en Mol
davië. Het land bezit veel ongerepte 
natuur. Er zijn oerbossen met de 
grootste populaties lynxen, wolven 
en beren van Europa. Roemenië 
heeft bijzonder mooie historische 
steden. 
Sibiu
Sibiu (Hermannstadt) is een middel

eeuwse stad in het hart van Roe
menië met ca. 155.000 inwoners, 
gelegen aan de voet van de Trans
sylvanische Alpen. Sibiu werd in de 
12e eeuw gesticht door Duitse im
migranten. Sibiu was samen met 
Luxemburg in 2007 Culturele 
Hoofdstad van Europa. In het histo
rische centrum worden de huizen 
gesierd met kleine grappige dakka
pelletjes, de zogenaamde ogen van 
Sibiu. Ook de gotische en barokke 
huizen vragen om aandacht. De 
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Duitse invloed is nog zichtbaar door 
de aanwezigheid van de Duits evan
gelische kerk met het rijke ingangs
portaal, het monumentale orgel en 
de grafsteen van de zoon van Dracu
la. Het Brukenthal Museum is over 
verschillende locaties in de stad ver
spreid. In het paleis van de voorma
lige baronnen Von Brukenthal is de 
pinacotheek ondergebracht. Deze 
bevat onder meer werken van Pieter 
Breugel de Oude, Pieter Bruegel de 
Jonge en Jan van Eyck. Het centrum 
herbergt veel gezellige terrasjes en 
kleine winkels. 
Hotels
Tijdens de gehele reis logeert u in 
goede hotels met alle faciliteiten. 
Het ontbijt is altijd een uitgebreid 
ontbijtbuffet en de diners zijn 3-
gangenmaaltijden. 
Hotel Ramada Sibiu in Roemenië 

We verblijven in dit uitstekend 
 hotel in hartje centrum van 
Sibiu. Uw mooie kamer is voorzien 
van bad/douche, toilet, föhn, safe, 
telefoon, tv, minibar en airco. Verder 
beschikt het hotel over een lift, re
ceptie met ruime lounge, valutawis
sel, 2 bargedeelten met zitjes, fit
nessruimte, schoonheidssalon, mas
sagesalon, sauna en solarium. In het 
mooie restaurant staat 's morgens 
een uitgebreid ontbijtbuffet voor u 
klaar en ’s avonds wordt er een 
prima verzorgd 3-gangenmenu 
geserveerd met tafelwater. Twee 

keer dineren we buiten het hotel: 1 x 
in een leuk restaurant in Sibiu inclu
sief wijn en water en 1 x een uitge
breid 4-gangenmenu inclusief wijn 
en water in Sibiel.
Vertrekdatum en Reissom:
Vertrekdatum: zaterdag 13 juli
De reissom en staffelprijzen:
€ 1039,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 40 t/m 50 personen
€ 1080,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 35 t/m 39 personen
€ 1180,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 30 t/m 34 personen
Toeslag eenpersoonskamer € 198,-pp

Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voor

zien van bar, modern geluids
systeem met DVD, panoramaca
mera, toilet, en airco

de verzorging op basis van half
pension; zie omschrijving bij de 
hotels

alle kamers in Sibiu met 
bad/douche, toilet, föhn, safe, 
telefoon, tv, minibar en airco 

gratis gebruik van sauna en 
fitnessruimte 

kofferservice in het hotel in Sibiu
de excursies (inclusief genoemde 

entrees) 
welkomstdrankje in Amstetten en 

welkomstdrankje in Sibiu
Nederlands sprekende gids in 

Roemenië van dag 3 t/m dag 7 
entree kerkburcht in Biertan
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entree kerk in Sighisoara
entree Brukenthal Museum in 

Sibiu
entree openluchtmuseum Astra in 

Sibiu
entree Evangelische kerk en de 

Orthodoxe kathedraal in Sibiu
entree burcht van Bran (Dracula)
entree Zwarte Kerk in Brasov
entree glasiconen-museum in 

Sibiel 
rit met paard en wagen in Sibiel
Nederlands sprekende gids in 

Budapest
het afscheidsdiner
alle taxen - calamiteitenfonds - 

reserveringskosten
de diensten van uw ervaren 

chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of 

reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, 

dranken en eventuele niet 
genoemde entrees       

Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Aalst – Waalre - 
Valkenswaard. Via de Duitse auto
banen, met onderweg regelmatig een 
stop, rijden we naar Stadthotel Gürt
ler in Amstetten (Oostenrijk), voor 
diner en overnachting.
Dag 2: Via de Oostenrijkse en 

Hongaarse autowegen rijden we 
naar Hotel Continental in Arad 
(Roemenië), voor diner en 
overnachting. 
Dag 3: In de ochtend ontmoeten we 
de Nederlands sprekende gids (dag 3 
t/m 7) en beginnen we onze eerste 
excursiedag. Van Arad rijden we 
naar Alba Iulia. In Alba Iulia bezoe
ken we de oude vesting en maken 
we een korte wandeling. We zien 
o.a. de oudste katholieke kathedraal 
van Roemenië. Na dit bezoek gaan 
we naar Sebes. Bij Sebes stoppen 
we voor een bezoek aan Rapa Rosie, 
een geologisch reservaat. Vervol
gens rijden we verder naar ons hotel. 
We verblijven 5 nachten in hotel 
Ramada in Sibiu.
Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar 
Biertan, een oud Duits dorp. We ma
ken een stop voor een bezoek aan de 
kerkburcht (weerkerk) die is opge
nomen in de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. De kerk, door drie ringmu
ren omgeven, was van 1572 tot 1867 
de zetel van een Lutherse bisschop. 
De zes verdedigingstorens onder
strepen het strategisch belang dat 
deze kerk vroeger had. Daarna gaan 
we naar de oude stad Sighisoara, de 
enige middeleeuwse vesting die 
steeds bewoond is gebleven. Hier 
bezoeken we de kerk. Na dit bezoek 
keren we terug naar Sibiu. Het diner 
inclusief wijn en water is vanavond 
in een leuk restaurant buiten het 
hotel in Sibiu.
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Dag 5: In de ochtend bezoeken we 
het mooie openluchtmuseum Astra 
in Sibiu. Hier zijn traditionele hui
zen, boerderijen en een molencollec
tie met meer dan 33 verschillende 
molens te zien.‘s Middags rijden we 
naar het dorpje Sibiel. Bij aankomst 
worden we opgehaald met een paar
denwagen en naar het glasiconen-
museum gebracht. ’s Avonds genie
ten we van een feestelijk 4-gangen
diner in Sibiel met onbeperkt drank 
en wijn. Na het diner keren we terug 
naar Sibiu.
Dag 6: Na het ontbijt rijden we naar 
Brasov waar we een stadsrondrit 
maken met aansluitend een wande
ling. Brasov is één van de meest 
aantrekkelijke steden in Roemenië 
en omringd door de zuidelijke Kar
paten. In de oude stad zie je kleur
rijk beschilderde en fraai afgewerkte 
barokke gebouwen. Op het centrale 
plein vinden we prachtige koop
manshuizen en het oude stadhuis uit 
1420. De vestingwerken zijn recen
telijk met hulp van Unesco gerestau
reerd. We bezoeken de Zwarte Kerk 
(Biserica Neagra), de grootste goti
sche kerk in Roemenië. In de kerk 
bevindt zich één van de grootste 
orgels met meer dan 4000 pijpen. 
Daarna gaan we naar Bran waar we 
het kasteel van Bran bezoeken. Het 
kasteel uit 1377 is zeer vaak met de 
legende van graaf Dracula verbon
den en wordt daarom ook wel het 
kasteel van Dracula genoemd.

Dag 7: Vandaag een dag zonder bus. 
We bekijken het schitterende cen
trum van Sibiu. Tijdens een stads
wandeling bekijken we de drie cen
trale pleinen met hun gotische en 
barokke patriciërshuizen en zien de 
ijzeren Brug der Leugen, de mooie 
Orthodoxe Kathedraal, de grote 
Evangelische kerk en het Brukenthal 
Museum. Na de wandeling kunt u 
op eigen gelegenheid dwalen door 
het overzichtelijke centrum van de 
stad.
Dag 8: We verlaten Roemenië en 
rijden naar Hongarije waar we 2 
nachten te gast zijn in Hotel 
Flamenco in Budapest. 
Dag 9: Onder leiding van een 
Nederlands sprekende gids bezoe
ken we Buda en Pest, gelegen aan 
de Donau. Budapest is één van de 
mooiste steden ter wereld. De rivier 
deelt de stad in tweeën. Aan de rech
terkant van de rivier ligt Buda. Het 
gebied aan de andere zijde heet Pest. 
Onze gids laat u genieten van deze 
wondermooie stad. Zowel in Buda 
als in Pest zien we de belangrijkste 
bezienswaardigheden. Na de rond
leiding heeft u nog tijd om zelf op 
ontdekking te gaan. 
Dag 10: We verlaten Hongarije. In 
de loop van de middag komen we 
aan bij Hotel Lindenhof in Berg 
voor overnachting en diner.
Dag 11: Via de Duitse autowegen 
rijden we weer naar Nederland. Na 
het afscheidsdiner wordt u weer naar 
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uw opstapplaats teruggebracht.
 Informatie:
* Deze reis is georganiseerd in 
samenwerking met EMA Reizen.
* EMA Reizen stuurt u de rekening 
toe.
* De opstapplaatsen zijn: Mariakerk 
Valkenswaard, parkeerplaats 
achterzijde Albert Heijn Waalre en  
supermarkt Jumbo Aalst.
* Er gaat een begeleidster van de 
Reiscommissie met u mee op reis.
* De fooi voor de chauffeur wordt 
verzorgd door de PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard.

Aanmelden: 25 januari t/m 6 mei
U kunt zich op twee manieren 
aanmelden voor de reis:
Per post: met het aanmeldingsfor
mulier in deze Nieuwsbrief of:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl met 
alle gegevens zoals gevraagd op het 
aanmeldingsformulier. 
Voor vragen kunt u terecht bij:
Truus van de Vorstenbosch 
 040 2215140
Op de website www.pvge-awv.nl 
staat een uitgebreide beschrijving 
van deze reis.

REIZEN   vooruitblik 
vrijdagmiddag  25 januari

Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit voor de 
informatiebijeenkomst van de afdeling REIZEN. 
Op deze middag worden de reisplannen 
gepresenteerd:
Frankrijk-Elzas-Vogezen 5-daagse busreis 6 t/m 10 mei
Roemenië-Sibiu-Transylvanië 11-daagse busreis 13 t/m 23 juli
Nederland-Rijs 5-daagse busreis 8 t/m 12 september
De reis naar Nederland-Rijs is in rustig tempo en vooral bedoeld 
voor reizigers die minder goed ter been zijn.
De middag begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) in ontmoetings
centrum De Pracht.
Adres: De Pracht 2, 5583 CW Aalst tel. 0402217400 
De deelname is gratis. In verband met de organisatie s.v.p. 
aanmelden bij:
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140 of:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl

januari 2019 14 www.pvge-awv.nl

mailto:afdelingsreizen@pvge-awv.nl


HET HUIS VAN WAALRE
Middaguitstapje op donderdag 31 januari om 14.00 uur

Op donderdagmiddag 31 januari 
bent u van harte welkom in Het Huis 
van Waalre aan de Koningin Juliana
laan 19 te Waalre. Nu de grote druk
te rond de bouw en de feestelijke 
opening achter de rug is, is het de 
hoogste tijd om eens een kijkje in en 
om Het Huis van Waalre te nemen. 
We zullen door een ervaren gids 
rondgeleid worden, ook achter de 
schermen. U krijgt hiermee een 
goed beeld van het gebouw, het 
werkconcept en de tuin van het 
nieuwe gemeentehuis.

De middag ziet er als volgt uit:
14.00 uur: ontvangst met 

koffie/thee en appelgebak
14.30/14.45 uur: start rondleiding 
15.45 uur: einde rondleiding en 

start borrel in het Grand Café
Kosten: € 6,95 p.p.
Aanmelden kan tot 27 januari bij:
mevr. W. Balemans
 040 2213382 of: 
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u 
het bedrag van € 6,95 heeft over
gemaakt (eerst aanmelden!) op rek. 
nr. NL 62 RABO 0155 7060 55 
t.n.v. PVGE Aalst-Waalre en 
Valkenswaard onder vermelding van 
Het Huis van Waalre en uw naam.
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NEDERLAND - RIJS - FRIESLAND
8 t/m 12 september

Deze reis gaat in een rustig tempo en de activiteiten vergen weinig inspanning

Friesland – Rijs - 5 dagen
Friesland is vooral bekend vanwege 
de veeteelt en de daarmee verbon
den zuivelindustrie. Ook toeristisch 
gezien is de provincie erg in trek. 
Natuurlijk kent u de bekende Friese 
Elfsteden, die ieder over een rijke 
historie beschikken. Maar ook de 
minder bekende steden en talloze 
kleine dorpjes zijn zeker de moeite 
waard om te bezoeken.

Rijs ligt aan de noordoostkant van 
het Rijsterbos vlakbij het IJsselmeer. 
In de 19e en 20e eeuw groeide de 
plaats door ontginning uit van een 
buurtschap tot een dorp. Er verrezen 
enkele villa's, een hotel en woonhui
zen. Een van de meest kenmerkende 
villa's is het in 1912 gebouwde 
Mooi Gaasterland. Naast deze villa 
staat sinds 1947 een kapelletje van 
de Dochters van Onze Lieve Vrouw 
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van het Heilige Hart.
Hotel Gaasterland¶¶¶
Het hotel ligt aan de rand van het 
eeuwenoude Rijsterbos, niet ver van 
het IJsselmeer. Een ideale locatie 
voor een onbezorgde vakantie. Het 
hotel beschikt over ruime kamers 
voorzien van toilet, douche, televisie 
en telefoon. Het hotel heeft extra 
aandacht besteed aan het ligcomfort 
van de bedden. Iedere ochtend staat 
er een uitgebreid ontbijtbuffet voor 
u klaar. Het diner is eveneens in 
buffetvorm m.u.v. de soep. Verder is 
het hotel voorzien van lift, receptie, 
bowlingbaan, biljart, gezellige bar 
met terras en Wi-Fi. 
Vertrekdatum – Reissom:
Vertrekdatum: 08 september
De reissom en staffelprijzen:
€506,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 35 t/m 39 personen
€539,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 30 t/m 34 personen
€606,00 p.p. bij een gemiddelde 
bezetting van 25 t/m 29 personen
Toeslag 1-persoonskamer € 34,00 
p.p. (15 kamers) 

Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voor
zien van bar, modern geluids
systeem met DVD, panoramaca
mera, toilet en airco

de verzorging op basis van half
pension met zowel ontbijt als 
diner in buffetvorm m.u.v. de 
soep

alle kamers met toilet, douche, 
televisie en telefoon

de excursies (inclusief de 
genoemde entrees)

gratis Wi-Fi
koffie/thee in het hotel tijdens 
gehele verblijf gratis (zelfbedie
ning)

één avond mogelijkheid om te 
bowlen

koffietafel dag 1
entree Vlechtmuseum
rondleiding met gids in 
Leeuwarden

entree Museumboerderij Ot en 
Sien met 2 x koffie en iets 
lekkers

boottocht Nationaal Park 
Lauwersmeer

het afscheidsdiner
alle taxen - calamiteitenfonds - 
reserveringskosten

de diensten van uw ervaren 
chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, 
dranken en eventuele niet 
genoemde entrees

     
Reisprogramma:
Dag 1 Heenreis: Vanaf Aalst – 
Waalre – Valkenswaard rijden we 
rechtstreeks naar ons lunchadres in 
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de Noordoostpolder waar u een 
koffietafel aangeboden krijgt. Na de 
lunch rijden we naar de Friese plaats 
Noordwolde. Daar bezoeken we het 
Vlechtmuseum in de oude Rijksriet
vlechtschool. Nadat we dit leuke 
museum hebben bezocht, rijden we 
naar ons hotel in Rijs.
Dag 2 Leeuwarden en bezoek aan 
een inspirerend museum: Na het 
ontbijt rijden we naar de Friese 
hoofdstad Leeuwarden. In de 16e 
eeuw werd Leeuwarden de residen
tie van de Friese stadhouders. In 
deze eeuw kwam de stad tot grote 
bloei. Leeuwarden behoorde toen tot 
de tien belangrijkste steden van 
Nederland. Monumentale gebouwen 
uit die tijd zijn o.a. de Kanselarij, 
het Stadhouderlijk Hof, de Waag als 
centrum van de handel en de scheve 
toren Oldehove. In Leeuwarden 
worden we ontvangen door onze 
gids voor een korte rondleiding door 
deze prachtige stad. In de middag 
brengen we een bezoek aan het 
leuke museum van Ot en Sien. In 
het begin van de 20e eeuw waren de 
kinderverhalen van Ot en Sien zeer 
populair. In het museum kunt u na 
ontvangst met 2 x koffie en gebak 
vrij rondlopen. Er is een oud Hol
lands schooltje ingericht, een dok
terspraktijk, een kapel en een echte 
ouderwetse keuken. Na dit bezoek 
keren we terug naar ons hotel.
Dag 3 Texel: Vandaag brengen we 
een bezoek aan Texel. We rijden via 

de afsluitdijk naar Den Helder. De 
veerpont brengt ons in circa 25 
minuten naar Texel. We maken 
onder leiding van een lokale gids 
een mooie rondrit over het eiland. 
Na de rondrit stoppen we voor de 
lunchpauze in de gezellige stad Den 
Burg. Na deze royale stop verlaten 
we Den Burg en rijden we langs 
de oostelijke kant met o.a. het 
plaatsje Oudeschild terug naar de 
boot voor de overtocht. Op weg naar 
het hotel maken we nog een korte 
stop bij het Afsluitdijk Wadden 
Center in Kornwerderzand. 
Dag 4 Dokkum en boottocht door 
het Nationaal Park Lauwersmeer: 
De geschiedenis van Dokkum begint 
in het jaar 754 met de roofmoord op 
missionaris Bonifatius en zijn met
gezellen. Dokkum heeft als 4e stad 
in Friesland stadsrechten ontvangen 
en was van groot strategisch belang. 
Dat blijkt uit de aanleg van de stads
wallen in de jaren 1581-1582. 
Diverse monumentale gebouwen 
getuigen van deze vroegere periode. 
U ziet o.a. het stadhuis, de boter
waag, de Bonifatiuskerk en het 
Admiraliteitshuis. In de middag 
maken we een prachtige boottocht 
van circa 2,5 uur door het Nationaal 
Park Lauwersmeer. De vaarroute 
voert langs kleine eilandjes, groot 
open water, rietkragen, wilde 
paarden, Schotse Hooglanders en 
prachtige natuur. Onderweg geeft de 
schipper uitleg over hetgeen u ziet.
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Dag 5 Huiswaarts: Na het ontbijt 
nemen we afscheid van Hotel Gaas
terland. We rijden naar Enkhuizen. 
Hier kunt u op eigen gelegenheid de 
mooie stad bezoeken. Het door 
grachten doorsneden stadje ligt voor 
een groot deel binnen de goed intact 
gebleven 16de-eeuwse omwalling. 
Na dit bezoek rijden we over de 
Houtribdijk naar Flevoland. Van 
daaruit rijden we naar ons diner
adres. Deze mooie reis door Fries
land besluiten we met een heerlijk 
diner.
 Informatie:
* Deze reis is georganiseerd in 
samenwerking met EMA Reizen.
* EMA Reizen stuurt u de rekening 
toe.
* De opstapplaatsen zijn: Mariakerk 
Valkenswaard, parkeerplaats 

achterzijde Albert Heijn Waalre en  
supermarkt Jumbo Aalst.
* Er gaat een begeleidster van de 
Reiscommissie met u mee op reis.
* De fooi voor de chauffeur wordt 
verzorgd door de PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard.
Aanmelden: 25 januari t/m 28 juni
U kunt zich op twee manieren 
aanmelden voor de reis:
Per post: met het aanmeldingsfor
mulier in deze Nieuwsbrief of:
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl met 
alle gegevens zoals gevraagd op het 
aanmeldingsformulier. 
Voor vragen kunt u terecht bij:
Truus van de Vorstenbosch 
 040 2215140
Op de website www.pvge-awv.nl 
staat een uitgebreide beschrijving 
van deze reis.
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Het nieuwe jaar is er: op naar een nieuw fietsseizoen

Het is nog winter als u 
dit leest, maar het is zo 
weer lente. Daarom 
gaan we op donderdag 
14 maart weer als 
voorbereiding op het 
fietsseizoen onze 
voorjaarsbijeenkomst houden. Hier 
wordt teruggeblikt op vorig seizoen 
en vooruitgekeken naar het nieuwe 
seizoen. Heb je interesse in de 
fietsclub meld je dan aan via 
 paulcompen43@gmail.com of 
bel Paul Compen  040 2216087.

Dan krijg je de agenda voor de 
bijeenkomst en gegevens van 
de fietsclub voor komend 
seizoen, en ben je welkom op 
de bijeenkomst om de sfeer op 
te snuiven. We zorgen voor 
koffie en iets lekkers. Dus 

denk je het leuk te vinden om met 
een groepje gezellig te fietsen, on
derweg te picknicken en contact te 
hebben, meld je aan. Heb je zin om 
de groep ook mede te begeleiden, 
laat dan ook van je horen.

Paul Compen, coach fietsclub



ALGEMENE LEDENVERGADERING
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

woensdag 20 februari in De Belleman, Bruninckxdal 2, 
5551 EV Valkenswaard (Dommelen)

Vanaf 13:00 uur ontvangst met kof
fie en registratie deelnemers (aan
melden vooraf is niet nodig). Aan
vang vergadering 13.30 uur. Na de 
ALV (rond 14:30) volgt een optre
den waarna nog kan worden nage
praat onder het genot van een drank
je en een hapje.

AGENDA

De vergaderstukken voor deze ver
gadering zijn vanaf 10 februari te 
lezen via onze website. Ga naar:  
www.pvge-awv.nl Klik daar op de 
tab “De afdeling” en dan op 
“Algemene Ledenvergadering”

LET OP: vanwege kostenbesparing 
zullen er geen gedrukte vergader
stukken verstrekt worden tijdens de 
ALV. Wij gaan ervan uit dat u de 
vergaderstukken van te voren leest 
en eventueel zelf print. We maken 
een beperkt aantal afdrukken: van 
tevoren af te halen bij de secretaris: 
De Vrieshof 6, Waalre

1. Opening van de vergadering en 
vaststelling van de agenda.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring verslag Algemene 
Ledenvergadering d.d. 21 
februari 2018. 

4. Secretarieel jaarverslag van het 
afdelingsbestuur over het 
jaar 2018.

5. Financiën.
5.1 Financieel jaarverslag 2018.
5.2 Verslag 

Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe 

Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2019.
5.5 Contributie 2019.

6. Vertegenwoordiging van onze 
afdeling.

6.1 Verslag Verenigingsraadaf
gevaardigden over de VR-
vergaderingen in 2018.

6.2 Quo Vadis Hoofdvereniging. 
In 2019 zal de structuur van 
de PVGE veranderen. Wij 
geven een toelichting.

6.3 Vertegenwoordiging in de 
Verenigingsraad: geen 
vacature.

6.4 Vertegenwoordiging van de 
afdeling in lokale organen.
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7. Activiteiten zonder clubverband.
7.1 Evenementencommissie: 

jaarverslag 2018 en 
programma 2019

7.2 Commissie Kunst & Cultuur: 
jaarverslag 2018 en 
programma 2019.

7.3 Commissie Reizen: 
jaarverslag 2018 en 
programma 2019.

7.4 Jaarverslagen 2018 overige 
activiteiten.

7.4.1 Trefpunt
7.4.2 Aandacht zieken en 

eenzamen
7.4.3 HUBA

8. Activiteiten in clubverband.
8.1 Jaarverslag 2018 en 

presentatie van het 
activiteitenplan 2019

9. Lid van Verdienste
9.1 Volgens ons reglement kan 

een lid van verdienste 
voorgedragen worden.

10. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn: Luit 

Hoving, Jos Nieuwenhuis, 
Jos Ossevoort en Truus van 
de Vorstenbosch. Luit 
Hoving is niet 
herbenoembaar. De overige 
drie stellen zich verkiesbaar 
voor een nieuwe periode. 
Het bestuur stelt voor hen te 
herbenoemen. Kandidaten 

kunnen zich uiterlijk 12 
februari melden bij de 
secretaris *).

11. Mededelingen van de 
Hoofdvereniging.

12. Rondvraag - u wordt 
verzocht uw vragen tevoren 
schriftelijk in te dienen bij de 
secretaris, zodat het bestuur 
zich kan voorbereiden op 
een goede beantwoording.

13. Sluiting van de vergadering.

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

Na de pauze van de Algemene 
Ledenvergadering kunt u genieten 
van een andere kant van:

Mari de Bijl
Bij de PVGE is Mari de Bijl uit 
Heeze geen onbekende, iedereen 
kent hem als “de boswachter”. Be
halve bosbeheerder bij het Brabants 
Landschap vult hij zijn dagen ook 
met nog iets heel anders: hij maakt 
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en zingt liedjes! Dat begon al op de 
middelbare school met het schrijven 
en zingen van liedteksten. Hij werd 
hierbij vooral geïnspireerd door de 
betere Nederlandstalige artiesten als 
Boudewijn de Groot en Robert 
Long. Alleen…. het geduld om een 
muziekinstrument te leren bespelen 
is hem niet aangeboren. Maar uit de 
samenwerking met Jan-Willem Ver
hoeven, zanger en pianist, ook uit 
Heeze, kwam iets moois tevoor
schijn. Hun eerste optreden was in 
Weert met het lied “Levenslied in 

drie dramatische delen met dito 
refrein”. Een lied waarbij je de ogen 
amper droog kunt houden. Enkele 
jaren geleden is gitarist Theo Leu
pen toegetreden tot het gezelschap. 
Toen is ook de naam Trio Mari de 
Bijl ontstaan. Meestal gaat het zo 
dat Mari een tekstje heeft en een 
melodietje. Dat gooit hij dan in de 
groep en als de anderen het iets 
vinden, maken ze er samen een leuk 
liedje van.
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koffie-/borreluurtje Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 15 februari en vrijdag 15 maart bent u weer 
van harte welkom op het maandelijkse PVGE koffie/bor
reluurtje 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
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Middaguitstapje 3-Gangen Lunch in
woensdagmiddag 13 maart om 12.00 uur
donderdagmiddag  21 maart om 12.00 uur

Op deze twee middagen zijn wij 
weer van harte welkom in Les 
Tuiles Rouges, het restaurant van 
scholengemeenschap De Rooi 
Pannen. We kunnen weer genieten 
van een heerlijke 3-gangenlunch. 
Deze lunch is inclusief een wel
komstdrankje, een glas huiswijn of 
frisdrank en koffie/thee met friandi
ses. De lunch wordt door de leerlin
gen voor ons klaargemaakt en vak
kundig geserveerd. De lunch duurt 
van 12.00 uur tot 13.30 uur. Nader
hand kunt u nog terecht in de onder
wijswinkel, waar de leerlingen de 
door hen gemaakte producten tegen 
aantrekkelijke prijzen aanbieden.
Aanvang: Op beide dagen om 12.00 
uur in restaurant Les Tuiles Rouges.

Adres: Scholengemeenschap De 
Rooi Pannen, Kaakstraat 1 
Eindhoven.
Kosten: € 15,00
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 2215140 of
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl 
Bij aanmelding per mail is het 
raadzaam om te wachten met 
betalen tot u een bevestigingsmail 
ontvangen heeft.
Aanmelden kan tot 18 februari. 
De aanmelding is compleet als u 
€15,00 heeft overgemaakt op rek. nr. 
NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. 
PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard 
onder vermelding van ‘’De Rooi 
Pannen’’ en uw naam.
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Met K&C naar Antwerpen
Zaterdag 27 april

Een uitstapje naar België, een land 
zo dichtbij, is altijd favoriet bij men
sen uit onze streken. Deze reis naar 
Antwerpen is gepland op een bijzon
dere dag, want het is Koningsdag en 
bovendien zaterdag. Dit hebben wij 
te danken aan de Universiteit van 
Antwerpen, die ons welkom heet op 
de informatiedag van de restauratie
ateliers (zij spreken over labo’s). Na 
dit bezoek en een lunch op eigen 
gelegenheid gaan wij naar het Red 
Star Line Museum. Twee uiteenlo
pende bestemmingen, maar samen 
een bijzonder programma. Wie ooit 
in het Catharijneconvent in Utrecht 
was, zal zijn getroffen door prachtig 
gerestaureerde beelden uit de Mid
deleeuwen. Velen zullen zich bij het 
zien van fresco’s, houten beelden, 
keramiek of papieren documenten 
afvragen hoe het mogelijk is dat die 

de tand des tijds kunnen doorstaan. 
Het antwoord is: voortdurende con
servatie en af en toe een restauratie. 
Het zijn processen die zich afspelen 
achter de schermen, waarbij het ge
bruik van materialen en technieken, 
de ethiek van het restaureren, kunst
historisch onderzoek en waardebe
paling een rol spelen. De Universi
teit van Antwerpen heeft een oplei
ding in huis waar alle restauratie
disciplines worden onderwezen: 
glas, keramiek, hout, schilderkunst, 
muurschilderkunst, metaal, steen, 
visuele media, textiel of papier. Tij
dens ons bezoek aan de ateliers zien 
wij studenten aan het werk en kun
nen met hen en docenten spreken.
Het Red Star Line Museum vertelt 
het verhaal van twee miljoen passa
giers, die met de stoomschepen van 
Red Star Line de oversteek van 
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Antwerpen naar Noord-Amerika 
maakten met bestemming “een beter 
leven overzee”. De landverhuizers 
vertellen hun persoonlijke en vaak 
aangrijpende verhaal, in de loodsen 
vanwaar ze ooit met have en goed 
vertrokken. Wat hen overkwam, is 
meer dan een eeuw geleden, maar 
migratie is van alle tijden en dus ook 
van onze tijd.

Programma
07.45 uur Vertrek vanaf de 

Mariakerk in Valkenswaard
08.00 uur Vertrek vanaf het ‘t 

Stationskoffiehuis in Waalre
09.15 uur Koffie en gebak bij De 

Valk in Brasschaat
10.00 uur Vertrek naar de Universi

teit van Antwerpen
10.45 uur Bezoek aan de restauratie

ateliers
12.00 uur Vertrek naar de Groenplaats 

Lunch op eigen gelegenheid en 
vrije tijd

13.45 uur Vertrek naar het Red Star 
Line Museum

14.00 uur Rondleiding in het Red 
Star Line Museum 

16.00 uur Vertrek naar het diner
17.30 uur Diner
19.00 uur Vertrek naar huis

Aanmelden, zo spoedig mogelijk
  k-en-c@pvge-awv.nl of
 040 2010980 bij afwezigheid: 
 040 2015387
Betalen, maar eerst aanmelden,
€ 65,00 (koffie/gebak, Universiteit, 
Museum, diner, attentie chauffeur).
Rek.: NL70 RABO 0118820788, 
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder 
vermelding ‘Antwerpen’ en uw 
naam.
Begeleiders op de reis
Piet Setz en Leo Brabander
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Met Kunst & Cultuur naar Tongeren op 31 oktober 2018
verslag

Prompt op tijd komt Ernie met de 
bus van Van Gompel voorrijden om 
ons op te pikken en op reis te gaan.
Nog even een stop in Waalre om nog 
meer PVGE’ers op te pikken en 
daarna brengt hij ons snel en be
kwaam naar ons reisdoel: Tongeren, 
“de eerste stad “van België. De stad, 
met zo’n 30.000 inwoners, ligt in 
het mooie, glooiende landschap van 
Belgisch Limburg. Na een korte kof
fiepauze gaan we naar het Gallo-Ro
meins Museum, waar een zeer 
mooie en uitgebreide tentoonstelling 
is over Stonehenge, een merkwaar
dige verzameling van grote stenen in 
Zuid-Engeland, daterend van 8000 
vóór Christus. Met groot enthousias
me vertelt de vrouwelijke gids over 
de lange geschiedenis van dit we

relderfgoed. Daarna gaat iedereen 
op eigen houtje lunchen. In de na
middag kan iedereen deelnemen aan 
een stadswandeling of op eigen ge
legenheid andere bezienswaardig
heden gaan bezoeken, waaronder het 
Teseum, de Basiliek en het 
Begijnhof. Enkelen onder ons be
zoeken o.a. het laatst bewoonde huis 
van het Begijnhof waarin nu een 
prachtig museum is ingericht en de 
bezoeker krijgt een enthousiast ver
slag te horen over het leven van de 
Begijnen aldaar. Om vier uur ver
trekken we weer uit Tongeren om op 
tijd te zijn voor een copieus buffet-
diner in Roermond. Na een heel 
gezellige maaltijd zijn we precies 
volgens schema weer terug in 
Valkenswaard. Hans de Vries

januari 2019 28 www.pvge-awv.nl



Brieven aan Koos
Tim Fransen Boekrecensie 

De hoofdpersoon is Tim, filosoof en 
cabaretier, zelf. Hij wordt door zijn 
twee vrienden gemaand om zijn 
zolderkamer te verlaten en de wijde 
wereld in te trekken. Dit doet hij en 
Tim besluit om er een filosofische 
reis van te maken om antwoorden 
op levensvragen te krijgen. Zijn 
wetenswaardigheden tekent hij op in 
brieven aan zijn vriend Koos.
Het boek beschrijft tien van deze 
reizen. De reizen hebben tot doel het 
leefgebied van een aantal van zijn 
geliefde filosofen te bezoeken.
Op grappige wijze geeft Tim inzicht 
welke filosofen hem bezighouden en 
de problemen die hij daarbij 
tegenkomt. Daarnaast verbindt hij 
de problemen van vandaag aan een 
der beschreven filosofen.
Hij reist o.a. Camus, Nietzsche, 
Kant en Marx achterna.
Voor Karl Marx heeft hij een zwak. 
Marx geeft hem een gevoel van 
strijdvaardigheid. Iemand die ziet 
dat de arbeiders gebukt gaan onder 
grove uitbuiting. Ze ontvangen een 
karig loon en maken lange 
werkdagen in smerige fabrieken. Dit 
terwijl de fabriekseigenaren, de 
kapitalisten, het meer dan goed 
hebben. Tim vertelt dat Karl Marx 
geen gemakkelijk leven heeft gehad 

en dat zijn gedachten zo misbruikt 
zijn, dat Marx op een gegeven 
moment heeft uitgeroepen: “Je ne 
suis pas marxiste”. En dan komt de 
grappige Tim Fransen naar voren 
met de opmerking: waarom zegt 
Marx in het Frans: ”Je ne suis pas 
marxiste”?  Was hij op vakantie in 
Frankrijk op een camping waar 
marxisten er een rotzooitje van 
gemaakt hadden?! 
Op grappige wijze beschrijft Tim 
Fransen de filosofen. Een leuk boek, 
dat prettig leesbaar is.

Jos Ossevoort
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AANMELDINGSFORMULIER

VERTREKDATUM: MAANDAG 6 MEI 2019
BESTEMMING: FRANKRIJK – VOGEZEN/ELZAS

1. HR./MEVR._________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________

2. HR./ MEVR.________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________

ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________WOONPLAATS:_______________________
OPSTAPPLAATS:____________________
TELEFOON:________________________ 
GSM:_____________________________

SOORT KAMER:___________________________________

WILT U EEN REISVERZEKERING JA/NEE
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE

INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Truus van de Vorstenbosch
Het Fort 39
5581 AB Waalre
 040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl

DE AANMELDINGSTERMIJN IS VAN 25 JANUARI T/M 11 MAART 
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AANMELDINGSFORMULIER

VERTREKDATUM: ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
BESTEMMING: NEDERLAND - RIJS

1. HR./MEVR._________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________

2. HR./ MEVR.________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________

ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________WOONPLAATS:_______________________
OPSTAPPLAATS:____________________
TELEFOON:________________________ 
GSM:_____________________________

SOORT KAMER:___________________________________

WILT U EEN REISVERZEKERING JA/NEE
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE

INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Truus van de Vorstenbosch
Het Fort 39
5581 AB Waalre
 040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl

DE AANMELDINGSTERMIJN IS VAN 25 JANUARI T/M 28 JUNI
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Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen 
voor de inkomstenbelasting over het 
jaar 2018. Vanaf die datum kunt u 
ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte 
(VIA)” downloaden van de site van 
de Belastingdienst.

HULP NODIG BIJ DE BELAS
TINGAANGIFTE? DE PVGE 

STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw 
afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der 
Leest. Deze hulp is bedoeld voor 
personen die voldoen aan de volgen
de voorwaarden:

lid van een ouderenbond zoals de 
PVGE

met een AOW en een klein 
aanvullend pensioen 

totaal belastbaar inkomen 
maximaal € 35.000 voor 
alleenstaanden en € 50.000 voor 
partners

eenvoudige aangiften (geen 
inkomsten uit box 2 zakelijke 
belangen).

Er wordt een bijdrage in de onkos
ten gevraagd van € 12,-. Leden met 
hogere inkomens kunnen terecht bij 
professionele belastinginvullers.

Voor vragen over huur- en/of 
zorgtoeslag en over de voorlopige 

aanslagen kunt u ook bij ons terecht.

De belastinginvullers zullen voor u 
een machtiging aanvragen om de 
invulling op de site van de Belas
tingdienst te kunnen doen. Met deze 
machtigingscode kan de invuller 
vooraf de “Vooraf Ingevulde Aan
gifte” downloaden.

U wordt verzocht de volgende 
documenten beschikbaar te hebben 
(zover van toepassing):

Brief Belastingdienst met mach
tigingscode

Jaaropgaven SVB (AOW), Pensi
oenfondsen en lijfrenteverzeke
raars over 2018

WOZ-beschikking (peildatum 01-
01-2017) en jaaropgave 2018 
van de hypotheekverstrekker

Jaaropgaven 2018 van bank- en 
spaarrekeningen of afschriften 
met saldi per 01-01-2018 

Kopie aangifte inkomstenbelas
ting 2017

en voor zover van toepassing:
Rekeningen van buitengewone 
uitgaven in verband met ziekte 
in 2018

Bewijsstukken van giften aan 
ANBI erkende instellingen 
gedaan in 2018

Geldige dieetverklaring arts
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Beschikkingen huur- en zorgtoe
slag 2018 en 2019

Als u gebruik wilt maken van de 
Belastingservice kunt u contact 
opnemen met: 
Gerrit van der Leest, 
 040 2230540 of: 
 gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE 

afdeling Aalst-Waalre en Valkens
waard
Als u in 2017 al gebruik gemaakt 
heeft van deze service hoeft u niet 
te bellen of te mailen, de belasting-
invullers zullen vanaf medio 
februari contact met u opnemen 
voor een afspraak in maart of 
april.

Kennismaken met onze vereniging
Elk jaar organiseren wij een kennis
makingsbijeenkomst. Voor wie is 
deze bijeenkomst bedoeld? Voor 
iedereen die wil kennismaken met 
alles wat onze vereniging in Aalst-
Waalre en Valkenswaard aan activi
teiten te bieden heeft. Voor deze bij
eenkomst worden alle nieuwe leden 
speciaal uitgenodigd, maar ook hun 
partners zijn welkom. Van harte wel
kom zijn ook alle bestaande leden 
die zich (opnieuw) willen oriënteren 
op de fantastische mogelijkheden. 
En verder heten wij natuurlijk ieder
een die overweegt bij ons lid te wor
den van harte welkom. 

Op het programma staat een korte 
uiteenzetting over onze activiteiten 
in een bloeiende vereniging die op 
vele gebieden actief is. Wij noemen 
u onder andere: Belangenbeharti
ging, Reizen, Kunst & Cultuur, Mid

daguitstapjes, Trefpunt en vele 
clubs, zoals wandelen, fietsen, ten
nissen en bridge. De coaches van 
deze clubs zijn aanwezig en willen 
aan u graag hun clubs uitgebreid 
presenteren. U krijgt volop de gele
genheid gericht informatie in te win
nen over activiteiten waarvoor u 
mogelijk belangstelling heeft.
Bij dit alles wordt de inwendige 
mens niet vergeten.

Wanneer: woensdagmiddag 20 
maart om 14:00 uur

Waar: in het Agnus Dei-gebouw, 
Kon. Julianalaan 12 te Waalre

Aanmelden: bij het secretariaat 
(Eric Ideler):
bij voorkeur:  
 secretariaat@pvge-awv.nl
of:  040 2520497

Wij zien u graag op de informatie
middag!
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AANMELDINGSFORMULIER

VERTREKDATUM: ZATERDAG 13 JULI 2019
BESTEMMING: ROEMENIË - SIBIU

1. HR./MEVR._________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________

2. HR./ MEVR.________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________

ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________WOONPLAATS:_______________________
OPSTAPPLAATS:____________________
TELEFOON:________________________ 
GSM:_____________________________

SOORT KAMER:___________________________________

WILT U EEN REISVERZEKERING JA/NEE
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE

INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Truus van de Vorstenbosch
Het Fort 39
5581 AB Waalre
 040 2215140
 afdelingsreizen@pvge-awv.nl

DE AANMELDINGSTERMIJN IS VAN 25 JANUARI T/M 06 MEI
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r  2 0 1 9
vr 18 jan Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
vr 25 jan Reizen Vooruitblik reizen, De Pracht, 14.00 uur
do 31 jan Middaguitst. Rondleiding Huis van Waalre
za 9 feb K&C Opera Maria Stuarda, Opernhaus Düsseldorf
vr 15 feb Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
wo 20 feb Algemeen Algemene Ledenvergadering in De Belleman, V'waard, 13.30 -17.00 uur
do 28 feb Trefpunt Trefpuntlezing over India, AD-gebouw Waalre, 14.00 -17.00
do 7 mrt Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 29/30 maart

ma 11 mrt Wandelen Wandeltocht door de Malpie. Vertrek IVN
wo 13 mrt Middaguitst. 3-gangenlunch De Rooi Pannen
do 14 mrt Fietsen Voorjaarsbijeenkomst, kantine SV Valkenswaard
vr 15 mrt Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
wo 20 mrt Algemeen Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe leden, AD-geb. Waalre, 14.00 -16.30 uur
do 21 mrt Middaguitst. 3-gangenlunch De Rooi Pannen
di 9 apr Wandelen Wandeltocht door Moorsel en Beuven. Vertrek 09.00 uur IVN

do 11 apr Fietsen Fietstocht 1. Vertrek 11.00 uur SKH
za 27 apr K&C Restauratieateliers Universiteit Antwerpen + Red Star Line Museum 
vr 19 apr Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
ma 6 mei Reizen t/m 10 mei: 5-daagse reis naar de Vogezen/Elzas
do 9 mei Fietsen Fietstocht 2. Vertrek 11.00 uur De Graver

ma 13 mei Wandelen Wandeltocht door Millingerwaard. Dagtocht. Vertrek 09.00 uur SKH
do 16 mei Trefpunt Trefpuntlezing, AD-gebouw Waalre, 14.00 uur
do 23 mei Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 14/15 juni

juni K&C Bezoek Leiden i.v.m. Rembrandtjaar 
di 11 jun Wandelen Wandeltocht bij Sterksel. Vertrek 09.00 uur SKH
do 13 jun Fietsen Fietstocht 3. Vertrek 11.00 uur SKH
ma 8 jul Wandelen Wandeltocht bij de Maaij en de Liskes. Vertrek 09.00 uur IVN
do 11 jul Fietsen Fietstocht 4. Vertrek 11.00 uur De Graver
za 13 jul Reizen t/m 23 juli:11-daagse reis naar Roemenië met bezoek aan Budapest
do 25 jul Fietsen Fietstocht 5. Vertrek 11.00 uur SKH
wo 7 aug Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 23/24 aug
do 8 aug Fietsen Fietstocht 6. Vertrek 11.00 uur De Graver
di 13 aug Wandelen Wandeltocht door de Plateaux. Vertrek 09.00 uur IVN
do 22 aug Fietsen Fietstocht 7. Vertrek 11.00 uur SKH
aug/sep K&C Bezoek Harderwijk + Elburg 
zo 8 sep Reizen t/m 12 sep: 5-daagse reis naar Friesland (rustig tempo)
ma 9 sep Wandelen Wandeltocht door St. Jansberg en Mookerheide. Vertrek 09.00 uur SKH
do 12 sep Fietsen Fietstocht 8. Vertrek 11.00 uur De Graver
do 19 sep Trefpunt Trefpuntlezing

di 8 okt Wandelen Wandeltocht door het Weerterbos. Vertrek 09.00 uur SKH
do 10 okt Fietsen Fietstocht 9. Afsluiting seizoen. Vertrek 11.00 uur SKH
do 24 okt Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 15/17 nov
okt/nov K&C Museum Voorlinden Wassenaar + bezoek Den Haag

do 7 nov Trefpunt Trefpuntlezing
ma 11 nov Wandelen Wandeltocht nr Opwettense molen en Kl. Dommel. Vertrek 09.00 uur SKH
di 10 dec Wandelen Wandeltocht door Wandelpark Vwrd en afsluiting. Vertrek 09.00 uur IVN

januari 2019 35 www.pvge-awv.nl



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

Koffie/borreluurtje
Plaats: 't Oude Wandelpark, Eindhovenseweg 264, Valkenswaard
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: Peter Oolbekkink ( 040 2214527

Wandelen Informatie: Wim Rosink ( 040 201 5510

Ziekencontact Riet Boonstra ( 040 221 3758
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Ledenkortingen voor PVGE in Aalst-Waalre en Valkenswaard
PVGE-leden krijgen bij een groot aantal winkels en organisaties een ledenkorting 
op vertoon van hun pasje. De kortingen kunnen niet gecombineerd worden met 
andere kortingsacties. Een compleet overzicht staat op www.pvge.nl/de-
pvge/ledenvoordeel-pvge

Specifieke kortingen in Aalst-Waalre en Valkenswaard:
040FIT!
Dragonder 1, Valkenswaard, tel. 040-2985847, www.040fit.nl
PVGE-tarief: onbeperkt sporten van ma t/m vr 07:00-17:00, weekend 08:30-
14:00 voor €16,04 (was €15,-) pm, minimale looptijd 3mnd, eenmalig €10 
voor klantenpas, geen inschrijfgeld van €20 

Fysio Fitness Franssen
Hortensialaan 1, Waalre, tel. 040-2215098, e-mail: dubbelef@iae.nl
PVGE-tarief zwemmen: 30 minuten voor € 5,00 per keer. 10 rittenkaart € 
40,00. Nadien wordt een kopje koffie/thee aangeboden. Dagen en tijden: 
invulling na overleg. Maximaal 6 personen per 30 minuten.

Health & Sports Club Valkencourt
Pastoor Heerkensdreef 15, Valkenswaard, tel. 040-2041885
e-mail: info@valkencourt.nl, website: www.valkencourt.nl
PVGE: 15% korting op lidmaatschap en 50% korting op het eenmalig 
inschrijfgeld

Cultuurcentrum De Hofnar
De Hofnar 10, Valkenswaard, tel. 040-2074020, www.hofnar.nl 
PVGE: korting op geselecteerde voorstellingen (zie Schouw of website De 
Hofnar)

Joop Mikkers Ogen en Oren
Corridor 39, Valkenswaard, tel. 040-2042268
PVGE: 10% korting bij aankoop van een bril of de aanschaf van het 
Hoorcomfort Plan

Rijbewijskeuring MEDEX Medische Diensten
Dijkstraat 54, Valkenswaard, 
afspreken via tel. 085-4883616 of www.goedkopekeuringen.nl
PVGE-tarief: €35

Rijbewijskeuring J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard, tel. 040-2010426
PVGE-tarief: €35

Zorgcomfort de Kempen
Torenstraat 10-12, Valkenswaard, tel. 040-2070040, 
www.zorgcomfortdekempen.nl
PVGE: 5% korting op gehele assortiment
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