Voor iedereen van 50-plus
Aalst-Waalre en Valkenswaard
www.pvge-awv.nl

april 2019

Nieuwsbrief
April 2019

www.pvge-awv.nl

Inhoud alfabetisch

I n h o u d o p p a g . n r.
De nieuwe lente
Fysio fitness Franssen
Activiteitenclubs
Welkom nieuwe leden
Communicatie met onze leden
Reizen 2019
Reizen: dagtochten 2019
Wandelclub PVGE-AWV
Nordic Walking
Biljartclub
Koffie-/Borreluurtje
Bridgen
Handwerken
Jeu de Boules
Fietsen
Zomertennis
Evenementen
Kunst & Cultuur, De Commissie
Kroniek
Vrijwilligersbijeenkomst, collage
Als mijn tijd gekomen is, liedgedicht
Leiden, Met K&C naar
Trefpunt lezing, Valkerij
Trefpunt lezing Van Delhi nr Mumbai, collage
Bezorgers Nieuwsbrief gevraagd
Levenstestament of volmacht
Luit Hoving, gefeliciteerd, oorkonde
Opera, Met K&C naar de (verslag)
Middaguitstapje, extra HET HUIS VAN WAALRE
Dagtocht Maasvlakte Rotterdam
Dagtocht de Weerribben en museumboerderij
Rabobank Clubkas Campagne
Boekbespreking: Hoor nu mijn stem, Franca Treur
Wandelingetje+koffie op zondagmiddag
Middaguitstapje, Bezoek aan de Huijbregts Groep
Activiteitenkalender 2019
Zomerbijeenkomst, jubileum-uitnodiging
Vaste activiteiten
Korting voor leden

april 2019

pag. 1
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag.10
pag.11
pag.11
pag.12
pag.14
pag.15
pag.17
pag.18
pag.20
pag.21
pag.22
pag.22
pag.24
pag.24
pag.25
pag.26
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.36
pag.37

Activiteitenclubs
Activiteitenkalender 2019
Als mijn tijd gekomen is, liedgedicht
Bezorgers Nieuwsbrief gevraagd
Biljartclub
Boekbespreking: Hoor nu mijn stem, Franca Treur
Bridgen
Communicatie met onze leden
Dagtocht de Weerribben en museumboerderij
Dagtocht Maasvlakte Rotterdam
De nieuwe lente
Evenementen
Fietsen
Fysio fitness Franssen
Handwerken
Jeu de Boules
Koffie-/Borreluurtje
Korting voor leden
Kroniek
Kunst & Cultuur, De Commissie
Leiden, Met K&C naar
Levenstestament of volmacht
Luit Hoving, gefeliciteerd, oorkonde
Middaguitstapje, Bezoek aan de Huijbregts Groep
Middaguitstapje, extra HET HUIS VAN WAALRE
Nordic Walking
Opera, Met K&C naar de (verslag)
Rabobank Clubkas Campagne
Reizen 2019
Reizen: dagtochten 2019
Trefpunt lezing Van Delhi nr Mumbai, collage
Trefpunt lezing, Valkerij
Vaste activiteiten
Vrijwilligersbijeenkomst, collage
Wandelclub PVGE-AWV
Wandelingetje+koffie op zondagmiddag
Welkom nieuwe leden
Zomerbijeenkomst, jubileum-uitnodiging
Zomertennis

pag. 2
pag.33
pag.17
pag.22
pag. 8
pag.30
pag. 9
pag. 3
pag.28
pag.26
pag. 1
pag.11
pag.10
pag. 2
pag. 9
pag. 9
pag. 8
pag.37
pag.14
pag.12
pag.18
pag.22
pag.24
pag.32
pag.25
pag. 7
pag.24
pag.29
pag. 4
pag. 5
pag.21
pag.20
pag.36
pag.15
pag. 6
pag.31
pag. 2
pag.34
pag.11

www.pvge-awv.nl

De nieuwe lente
Jawel, dit is een liedje van de lente
Maar weet, de broeikas heeft een eigen wil
En geeft de wereld andere accenten
De maartse buien vallen in april.
De junikevers zwermen in augustus
Septemberlelies fonkelen in mei.
Afijn, ik maak me weleens ongerust dus
Seizoenen gaan in raadselen voorbij.
Hoe komt het? en vooral: Komt het in orde?
Verschijnt de lente weer op z’n paasbest
Of zal het voorjaar mettertijd verworden
Tot een bewolkt oktobermanifest?
Ik wens u, los van alle mondiale broei
Een nieuwe lente toe vol bloeseming en bloei.
De laatste tijd staat het klimaat centraal in
onze samenleving. Zelfs onze jeugd maakt
zich er erg druk om. Terecht, want zij heeft
er veel mee te maken in de toekomst. Dat
neemt niet weg dat wij, ouderen, ook be
wust moeten zijn van een veranderend kli
maat. Door wie of wat wordt dat veroor
zaakt? Daar geeft Ivo de Weijs in zijn ge
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dicht geen antwoord op. Hij
vindt dat het wel weer in
orde moet komen. Misschien
zijn er momenten waarop u
denkt dat u een handje kunt
helpen om het klimaat te red
den. Alle beetjes helpen. Ik
wens u, namens het bestuur,
een mooie lente en een
heerlijke zomer toe.
NOG EVEN IETS!
U zult het wel gemerkt heb
ben. In plaats van één exem
plaar hebt u nu twee Nieuws
brieven ontvangen. Ook dit
jaar willen we proberen nieu
we leden aan onze vereni
ging te binden. U ontvangt
het tweede exemplaar om
weg te geven aan iemand
waarvan u denkt dat hij/zij
wel eens lid zou willen wor
den. De PVGE biedt de mo
gelijkheid om in contact te
komen met leeftijdgenoten.
De PVGE biedt de mogelijk
heid om gezellig met elkaar
om te gaan. U kunt dan wij
zen op onze activiteiten, op
onze voordelen bij verschil
lende instanties en op onze
Nieuwsbrief. Daarnaast heb
ben we ook nog de website.
Probeer dus iemand lid te
maken, want niet geschoten
is altijd mis.
Jos Ossevoort
www.pvge-awv.nl

biljarten, bridgen, fietsen, handwer
ken, jeu de boules, nordic walking,
tennissen en wandelen. Sommige
clubs vragen een eigen bijdrage om
de kosten te dekken. De meeste
clubs krijgen een financiële bijdrage
vanuit de afdeling.
Bent u geïnteresseerd in een van de
activiteitenclubs, neem dan contact
op met de contactpersoon van de
desbetreffende club en bezoek daar
na geheel vrijblijvend eens een club
bijeenkomst. Vrijwel alle activiteiten
vinden overdag plaats.
Coördinatie van de clubs:
Frans Meeuwsen
 040 204 04 13,
 frans.adele@gmail.com

Activiteitenclubs
Onze afdeling kent diverse activitei
tenclubs waaraan u kunt deelnemen
als u lid (of gastlid) van onze afde
ling bent. Zo kennen we clubs voor
WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. M.G.C. Brands-Vernooij Waalre
Mw. C.H. Daemen
Eindhoven
Dhr. J.B. Eertink
Valkenswaard
Mw. V. Maas
Valkenswaard
Mw. E.M. Mollen-de Louwere Valkenswaard
Mw. Th. C.M. Obbens-Boelen Valkenswaard
Mevr M. Redegeld-Hogerwerf Valkenswaard
Mw. M.J.L. Schurgers
Valkenswaard
Mw. N.L.M.A. Swinkels-de Tavenier Waalre
Mw. R.M.C. Uytjens
Eemnes
Mw. C. Zwarthoed
Valkenswaard
april 2019
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Communicatie met onze leden
Wij vinden het belangrijk om goed contact te houden met onze leden. Wij
doen dat op de volgende manieren:

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief, die u nu leest, is het officiële mededelingenblad van de
afdeling en verschijnt 5 maal per jaar.
De Nieuwsbrief wordt binnen de gemeentegrenzen van Aalst-Waalre en
Valkenswaard op papier verspreid en door onze vrijwilligers bij u in de
brievenbus afgeleverd.
Buiten de gemeentegrenzen versturen wij de Nieuwsbrief per e-mail of per
post als u voor de postzegels betaalt.
U kunt kopij aanleveren via redactie@pvge-awv.nl

NieuwsFLITS!
Zodra er daartoe aanleiding is sturen we per e-mail een nieuwsFLITS! voor
dringende berichten als aanvulling op de reguliere ‘papieren’ Nieuwsbrief
en de website. Daarmee bereiken wij heel snel bijna driekwart van onze
leden. Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet? Geef dan uw correcte emailadres aan ons door.

Website
Het voornaamste doel van onze website is het bieden van een unieke en
aantrekkelijke plaats met actuele informatie waar alles over onze afdeling
geconcentreerd aanwezig is.
Onze website is makkelijk te bereiken via: www.pvge-awv.nl
U kunt de webmaster bereiken via webmaster@pvge-awv.nl

Sociale media
Steeds meer senioren raken bekend met ‘sociale media’. Het heeft dus zin
om ook deze kanalen te benutten voor het verstrekken van informatie en het
communiceren met onze leden. Facebook is zo’n populair
communicatiemiddel. Vooralsnog heeft onze afdeling geen eigen facebook
kanaal maar liften wij mee op het facebook kanaal van de hoofdvereniging:
www.facebook.com/pvge.koepel
april 2019
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REIZEN 2019
Hierbij onze reizen in 2019 en de stand van zaken begin maart:
Frankrijk-Elzas-Vogezen
5-daagse reis van 06 t/m 10 mei
We bezoeken o.a. Colmar, Münster,
Strasbourg, Kaysersberg en Eguisheim en
proeven de Elzasser wijnen op Domaine
Joseph Cattin.
Er zijn voldoende aanmeldingen voor deze
reis. Er zijn nog enkele twee
persoonskamers beschikbaar,
eenpersoonskamers zijn op aanvraag.
Roemenië- Sibiu- Transsylvanië
11-daagse reis van 13 t/m 23 juli
We bezoeken o.a. Alba Iulia, Biertan,
Sighisoara, Brasov en Kasteel Bran. Op de
terugweg verblijven we twee nachten in
Budapest.
Nog enkele aanmeldingen en ook deze reis
kan doorgaan. Er zijn voldoende kamers
beschikbaar.
Nederland- Rijs- Friesland
5-daagse reis van 08 t/m 12 sept.
We bezoeken o.a. Leeuwarden, Dokkum en
het Waddeneiland Texel. We maken ook
een boottocht door het Nationaal Park
Lauwersmeer.
Er zijn voldoende aanmeldingen voor deze
reis. Er zijn nog enkele kamers
beschikbaar.
Wilt u meer weten over onze reizen: bezoek dan de website
www.pvge-awv.nl (onder evenementen)
Contact:  reizen@pvge-awv.nl of  040 2215140
april 2019
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REIZEN: DAGTOCHTEN 2019
De Reiscommissie organi
seert behalve meerdaagse
reizen ook dagtochten met
de bus en middaguitstapjes.
Met de dagtochten willen we
onze leden een fijne, gezel
lige dag aanbieden waarbij
we iedereen willen verwen
nen en het naar de zin willen
maken. Ook voor ‘de inwen
dige mens’ wordt gezorgd,
een kopje koffie of thee met
wat lekkers in de voormid
dag, een smakelijke lunch en
als afsluiting van de dag een
gezellig diner.
In de afgelopen jaren heb
ben we o.a. een boottocht op
de Linge gemaakt gevolgd
door een rondrit met gids
door de Alblasserwaard,
bezoek aan Radio Kootwijk
(met gids) en Culemborg,
het Biesbosch Museum in
Werkendam, en het Jacht
huis Sint Hubertus op de
Veluwe.

Voor dit jaar staan op
het programma:
woensdag 22 mei:
donderdag 20 juni:

De Tweede Maasvlakte in Rotterdam
Boottocht bij de Weerribben en de
museumboerderij in Staphorst
donderdag 29 augustus: Boottocht: ‘Varen met De Zuiderzee’ en bezoek
aan Urk
april 2019
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Wa n d e l c l u b P V G E - AW V
lopen. Op 9 april staat de volgende
wandeling op de kalender; deze is bij
Moorsel en het Beuven op de Stra
brechtse Heide. Het volledige pro
gramma is terug te vinden in de nieuws
brief en op de pagina van de wandel
club op de website van de PVGE-AWV.
Foto’s van een aantal wandelingen ge
maakt door Eric Ideler zijn te bekijken
via een link op internet:
http://www.ideler.nl/pvge-awv

We wandelen tien keer per jaar in
een rustig tempo, omdat we niet al
leen oog willen hebben voor de
mooie omgeving maar ook voor el
kaar. Het sociale aspect vinden we
erg belangrijk. Op de tweede
maandag of dinsdag van de maand
vertrekken wij om 9:00 uur bij het
IVN in Valkenswaard of bij ‘t Stati
onskoffiehuis in Waalre, om van
daar, bij voorkeur met vol bezette
auto’s, naar het beginpunt van de
wandeling te gaan.
De routes, meestal door natuurge
bieden, worden door de coaches
uitgezet en voorgelopen. De omstan
digheden in natuurgebieden kunnen
nogal variëren dus gebruik van
stevig waterdicht schoeisel wordt
aanbevolen. Per seizoen hebben we
acht kortere ochtendwandelingen,
we zijn dan tussen 13.00 en 13.30
uur weer terug. Bij deze tochten, die
afgesloten worden met koffie en gebak,
hebben we routes van ongeveer 5,5 km
en van 8 km, waarvan een groot deel
gezamenlijk. Twee keer per seizoen
hebben we een dagtocht waarbij we
rond 16.00 uur terug zijn. Voor deze
tochten gaan we wat verder weg en ze
zijn ook wat langer, ongeveer 7 km en
11 km. Ook deze tochten sluiten we af
met koffie en gebak, maar tevens met
een extra pauze onderweg.

Kosten: per wandeling een eigen
bijdrage van € 2, -- tot € 5,-- voor een
vergoeding voor het meerijden en voor
de koffie met vlaai na de wandeling.
Voor het begin van het jaar wordt aan
de leden van de wandelclub bovendien
een (administratieve) jaarbijdrage ge
vraagd van € 2,50. Lidmaatschap van
de PVGE is verplicht.
Inlichtingen:
Wim Rosink,  040 201 55 10
 wbrosink@onsbrabantnet.nl of
Ger van den Broek  040 2219117
 gvandenbroek@icloud.com

Op 11 maart hebben we de eerste wan
deling (naar de Malpie) van dit jaar ge
april 2019
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N o r d i c Wa l k i n g
Nordic Walking is een wandelactivi
teit, waarbij poles (stokken) gebruikt
worden. Dit heeft t.o.v. het normale
wandelen een aantal voordelen, zo
als een hoger energieverbruik, het
gebruik van meer spieren (arm- en
nekspieren), betere houding en voor
ons senioren een stabielere loop,
waardoor de kans op vallen aanzien
lijk kleiner is. Er zijn 2 groepen die
eenmaal per week ca. 90 minuten
lopen, “de vroege vogels” op vrijdag
vanaf 08.45 uur en “de hazen” af
wisselend op woensdag en vrijdag
vanaf 10.00 uur. Het verzamelpunt
is voor beide groepen het parkeer
terrein bij Hostel Harba Lorifa aan

april 2019

de Pastoor Heerkensdreef 20 in
Valkenswaard. In de winter en bij
slecht weer wordt er gewandeld in
de bossen achter Harba Lorifa. In de
zomer blijven verzamelpunt, dag- en
tijdschema hetzelfde, maar wordt er
in auto’s naar prachtige natuurloca
ties in de omgeving van Valkens
waard gereden, zoals Malpie, Leen
derbos, De Plateaux en daar gewan
deld. Na afloop wordt steeds bij
Harba Lorifa nagepraat onder genot
van een kopje koffie of thee.
Contactadres:
Frans Meeuwsen,  040 2040413,
 frans.adele@gmail.com
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Biljartclub
De thuisbasis van de biljartclub is
ontmoetingscentrum Het Klooster in
Waalre. Hier wordt elke maandag
middag, van 13.00 tot 16.00 uur, ge
speeld op twee tafels. Het is een ge
zelligheidsclub zonder competitie.
Er worden diverse spelsoorten ge
speeld, ook een jaarlijkse beker met
handicapverrekening, zodat ieder lid

koffie-/borreluurtje

op een goede dag deze kan winnen.
Eenieder die in zijn jonge jaren het
spel beoefend heeft, ongeacht het
niveau, is welkom. Van de deelne
mers wordt een bescheiden bijdrage
gevraagd in de huur van de biljarts
en eventuele verdere kosten.
Contact:
Rob Westerhof  06 1003 5893

Op elke derde vrijdag van de maand

Op vrijdag 19 april, vrijdag 17 mei en vrijdag 21 juni 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 4672 6075
april 2019
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Bridgen
De bridgeclub speelt elke vrijdag
middag van 14.00 tot 17.30 uur in
het AD-gebouw, Kon. Julianalaan,
Waalre. In de zomer ligt het bridgen
stil; het wordt hervat in september.
Deelname is in principe individueel,
zodat per middag de paren gefor
meerd kunnen worden. In de prak
tijk komt het evenwel erop neer dat
meestal met vaste paren wordt ge
speeld. Afhankelijk van het aantal

deelnemers wordt aan ongeveer 5
tafels gespeeld. Er wordt gespeeld
conform het ACOL-systeem volgens
de boeken van Berry Westra. Op
sommige middagen wordt gestart
met een toelichting op spelproble
men.
Inlichtingen:
Herman Jonker  040 221 26 35,
 herman.d.jonker@planet.nl

Handwerken
In de handwerkclub is ieder lid met
eigen handwerk bezig en helpen we
elkaar bij eventuele probleempjes.
We komen om de twee weken bij el
kaar op woensdagmorgen van 10.00
- 12.00 uur in Gemeenschapscen
trum De Pracht aan de Pracht 2 in
Aalst. Ieder heeft eigen handwerk
bij zich. Dat kan breiwerk, borduur
werk of haakwerk zijn.

Eenmaal per jaar gaan we naar een
museum en daarna pannenkoeken
eten. In de zomervakantie ontmoe
ten we elkaar om de beurt bij elkaar
thuis.
Kosten: de gebruikte consumpties.
Inlichtingen: Jeanne Sanders-Daems
 040 221 34 97
 jeannesanders@live.nl

Jeu de Boules
De Jeu de Boules Club speelt elke
dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur op twee banen bij De Pracht in
Aalst. Halverwege leggen we het
spel even stil en drinken we wat met
elkaar. Dat komt de gezelligheid ten
goede. Er is geen contributie maar u
april 2019

betaalt zelf uw drankje. We hebben
21 leden waarvan er gemiddeld 1015 spelen.
Inlichtingen: Thea Beijersbergen
van Henegouwen  040 221 72 69
 theabvh@gmail.com
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Fietsen
Doel: Het in beweging blijven door het maken van fietstochten.
Activiteiten:
Iedere tweede donderdag van de
maand vanaf april tot en met okto
ber wordt er gefietst. In juli en au
gustus wordt er ook op de vierde
donderdag gefietst. De data staan
vermeld in de activiteitenkalender
achterin deze Nieuwsbrief. Er wordt
steeds om 11.00 uur gestart, beurte
lings vanaf ‘t Stationskoffiehuis aan
de Willibrorduslaan 137 in Waalre
of vanaf De Graver aan de Kerst
roosstraat 20 in Valkenswaard. De
april 2019

maandelijkse fietstochten hebben
een lengte tussen de 40 en 50 km en
er wordt gefietst met een gemiddel
de snelheid van ongeveer 15 km/uur.
Eenmaal per jaar wordt een tocht
georganiseerd die wordt afgesloten
met een etentje. Tijdens de fietstoch
ten worden er voldoende rustpauzes
ingelast om een boterhammetje te
eten of om op een terras iets te ge
bruiken. Jaarlijks in maart vindt er
een vergadering plaats om het afge
lopen jaar te evalueren en de plan
10
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nen voor het komende seizoen te
bespreken.
Deelname:
Meedoen is op eigen risico. Noch de
coach, noch de vereniging of de af
deling kunnen aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade tij
dens de fietstocht.

Kosten:
Het lidmaatschap kost € 2,50 per
jaar (lidmaatschap van de PVGEAWV is verplicht).
Contactadres:
Coach: Paul Compen
 040 221 60 87

Zomertennis
Wij spelen vanaf april tot oktober op
de woensdagmorgen van 10.00 uur
tot 12.00 uur op twee banen in de
Genneper Parken, Theo Koomen
laan 11 te Eindhoven. Tussentijds is
er gelegenheid om koffie te drinken
in het paviljoen. De contributie be
draagt ca. € 50,00 per jaar, inclusief
ballen (mede bepaald door het aantal

deelnemers). Deze zomer is het
coachschap overgedragen aan
mw. Wil Drop en dhr. Louis van de
Weerden. Zij starten op woensdag 3
april. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Informatie:
Wil Drop  040 221 57 81
 wil.drop@kpnmail.nl

Evenementen
De Evenementencommissie organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten:
- in het voorjaar een ledenvergadering met daarna een aantrekkelijk
optreden
- in de zomer een gezellige Zomerbijeenkomst met activiteiten, optredens en
een diner
- in het najaar een bijeenkomst met een aantrekkelijk optreden en vaak ook
een diner
Verder leggen wij aan het begin van het jaar onze vrijwilligers in de watten
en organiseren wij in het voorjaar een bijeenkomst om nieuwe leden kennis
te laten maken met onze vereniging.
Omdat de lokale afdeling PVGE-AWV dit jaar 35 jaar bestaat maken wij
van elke bijeenkomst een extra mooi feestje. Onze Zomerbijeenkomst in het
fraaie Kasteel Heeze is daar een mooi voorbeeld van.
Inlichtingen: Hans de Pooter  040 221 82 98,  hansdpt@kpnmail.nl
april 2019
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De Commissie Kunst & Cultuur
De Commissie Kunst & Cultuur biedt vijf maal per jaar een activiteit, waar
in de beleving van kunst en cultuur centraal staat. Zo’n activiteit, meestal
een dagtocht met de bus, moet inspirerend zijn, voldoende vrije tijd bieden
en redelijk geprijsd zijn. Een lunch/diner kan zijn inbegrepen. Wie een rol
lator gebruikt kan die meenemen. Elk reisdoel wordt tevoren door ons
bezocht om later niet voor verrassingen te komen staan.
Een aantal voorbeelden uit heden, verleden en toekomst zijn:
Een meeslepend optreden van André Rieu op het Vrijthof.
Een matinee-uitvoering in het Concertgebouw Amsterdam.
Het station van Arnhem, een kunstwerk van architect Ben van Berkel,
verwant aan Calatrava.
Het Sint-Ursula-Instituut in O-L-Vr-Waver, ooit een kunstzinnige en
inspirerende omgeving voor dochters uit de gegoede en
kosmopolitisch georiënteerde burgerij uit binnen- en buitenland.
Het RömerMuseum in Xanten, gebouwd boven de fundamenten van het
Romeinse stadsbadhuis.
april 2019
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De Jezuïetenberg, een van de mooist bewerkte kalksteengroeven ter
wereld.
Hanzestad Zwolle, bevolkt door creatieve studenten en vrijdenkers zoals
Thorbecke; een stad met pakhuizen, statige gevelpanden en
spraakmakende tentoonstellingen.
De musical The Lion King met een spectaculaire enscenering.
Gouda, waar in het historische centrum de vroegere rijkdom nog steeds
merkbaar is.
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, waar je ervaart dat een
samenleving nooit toevallig functioneert zoals ze functioneert; dat er
redenen zijn waarom een cultuur is wat ze is, mensen doen wat ze
doen en zijn wie ze zijn.
Het verhaal van de Duitse Ridderorde, verteld in de Landcommanderij
Alden Biesen uit 1220.
Kennismaking met de restauratie van kunstwerken in de ateliers van de
Universiteit van Antwerpen.
De opera Maria Stuarda van Donizetti in Düsseldorf.
Leiden: Lakenstad, Museumstad, Sleutelstad, Universiteitsstad en Stad
van Rembrandt.
Inlichtingen: Bep Broekhuijse  040 20 10 980

april 2019
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☆ KRONIEK ☆
Nieuwjaarsborrel Vrijwilligers op
9 januari
Om iets na drie uur opende de voor
zitter de Nieuwjaarsborrel voor de
vrijwilligers, nadat iedereen een
kopje koffie of thee met een koekje
had genomen. Hij roemde de vrij
willigers, want zonder hen zou de
PVGE niet kunnen bestaan. Hij
stond ook even stil bij het 35-jarig
bestaan van onze afdeling en hij
eindigde zijn toespraakje met een
woord van dankbaarheid over de af
gelopen 35 jaar in de vorm van een
gedicht:

Rond vijf uur werden de vrijwilli
gers onthaald op een kop soep en
een prachtig opgemaakt bord eten.
Dit ter gelegenheid van het 35-jarig
bestaan. Het geheel werd afgesloten
met een kop koffie. Het was een
zeer geslaagde, gezellige middag.
Vooruitblik reizen op 25 januari
Al ruim voor 14.00 uur kwamen de
belangstellenden binnen in De
Pracht, waar de koffie en thee al
klaar stonden. De ‘reisdames’ had
den op papier 53 inschrijvingen ont
vangen, maar er kwamen zelfs 9
mensen meer. De dames beschreven
met verve de dagreizen, de middag
uitstapjes en de meerdaagse reizen.
Vervolgens gaven de vertegenwoor
digers van de EMA met behulp van
in elkaar overlopende dia’s een in
druk van de meerdaagse reizen.
Daarna kon men onder het genot
van een kopje koffie of thee, aange
boden door de EMA, nog vragen
stellen, die door de EMA-vertegen
woordigers werden beantwoord. Na
afloop werden al verschillende for
mulieren ingevuld en overhandigd
aan de drie dames. Het was een
gezellige middag.

Niets is van mij
Geen talent, geen verdienste
Geen tijd en geen geld
Alles gratis
Ter beschikking gesteld
Dus laat stralen uw welwillendheid
En sta in uw kracht
Dankbaar wetend
Dat u dit “wonder” bracht
Daarna was er gelegenheid om mee
te doen met een quiz. Door omstan
digheden kon de bedenker, de heer
Hans de Pooter, niet aanwezig zijn.
De voorzitter nam zijn rol over. De
vragen waren uit verschillende cate
gorieën gekozen. Nadien, bij het ge
ven van de antwoorden, klonken er
vele aha’s, maar … niemand maakte
de quiz foutloos.
april 2019

Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 20 februari in De
Belleman te Valkenswaard.
Iets na 13.30 uur opende de voorzit
ter de ALV met het beroemde
14
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gezegde van Herman Gorter: ‘Een
nieuwe lente, een nieuw geluid’. Het
leek wel of de lente was ingetreden,
zo warm was het al in februari.
Daarna verliep de ALV in sneltrein
vaart. Eerst werden mevr. J. Wiertz
en mevr. W. Berkhout als vertegen
woordigers van de Koepel welkom
geheten. Vervolgens werd de agenda
afgewerkt. Uiteraard was het finan
ciële gedeelte voor onze penning
meester, dhr. Ton Kivits. Met verve
bracht hij de punten waar aandacht
aan geschonken moest worden. Ook
de Kascommissie gaf blijk van
waardering voor het werk van onze
penningmeester. Door onze secreta
ris, dhr. Eric Ideler, werd aandacht
besteed aan de komende nieuwe sta
tuten, waarin komt te staan dat de
acht afdelingen als zelfstandige ver
enigingen onder de vlag van de
Koepel verder zullen gaan. Hij gaf
uitleg over de consequenties voor
onze vereniging. In het bestuur van

onze vereniging Aalst-Waalre en
Valkenswaard werden drie leden
opnieuw benoemd voor een volgen
de termijn van drie jaren: mevr.
Truus v.d. Vorstenbosch, dhr. Jos
Nieuwenhuis en de voorzitter, dhr.
Jos Ossevoort. Dhr. Luit Hoving
keert niet terug in ons bestuur. Hij
moest statutair aftreden, want hij
heeft negen jaar in het bestuur ge
zeten, als penningmeester en de laat
ste anderhalf jaar als vicevoorzitter.
Als dank werd hij onderscheiden
door de voorzitter met de zilveren
speld en een oorkonde. Nadat alle
agendapunten de revue waren ge
passeerd, werd in de rondvraag ge
wezen op het overlijden van een van
onze leden. Helaas was de voorzitter
vergeten in het begin van de ALV,
zoals gebruikelijk, een moment van
stilte voor de in het voorgaande jaar
ontvallen leden te vragen. Hij be
loofde beterschap voor de komende
jaren. Na de pauze was er een optre
den van het Trio Mari de Bijl. Dit
bracht een aantal Brabants getinte
liederen, afgewisseld met een paar
kleine gedichten, zoals:
In menne slaapkamer kunne gin
geheim bewaren,
Zoals dat mistal gaat,
Ik heb daor ‘klik-laminaat’
Het was een geweldig leuk
optreden. Nadien bleven veel
mensen nog even nagenieten in het
café van De Belleman.

april 2019
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ALS MIJN TIJD GEKOMEN IS
Als de avondschemer valt, dan denk ik wel eens even
Eén van de liedgedich
- O, ik heb het zelden, en alleen bij volle maan ten die Peter Lusse
Aan mijn laatste dag, de allerlaatste van mijn leven
gezongen heeft op de
En ik vraag me af hoe ik me er doorheen zou slaan
Najaarsbijeenkomst op
We leven allemaal in zeek’re zin op een vulkaan
21 november
Niemand is het ooit gelukt de Veerman om te praten
En schrik nou niet meteen, ik ben nog goed van hart en vaten
Ik word fluitend negentig, als ik me niet vergis
Maar zou het vredig gaan, of ben ik juist in alle staten
Als mijn tijd gekomen is
Zou ik in mijn stervensuur mezelf kunnen vergeven
Mijn eeuwig onterecht gelijk, mijn trots, mijn eigenwaan
Of wordt dat op het eind mij nog es lekker ingewreven
Zouden al mijn zonden in graniet gebeiteld staan
En hoe kijk ik dan tegen alles wat ik nu doe aan
Heb ik bij mijn leven wel voldoende in de gaten
Waar het echt om draait, en wat ik net zo goed kan laten
Ben ik er wel zeker van dat ik de clou niet mis
Je kijkt wellicht heel anders naar de kosten en de baten
Als je tijd gekomen is
Als te zijner tijd mijn filiaal wordt opgeheven
Weet ik wel hoe ik het liefste dood zou willen gaan
Onbevreesd voor wat er komt, want staat er niet geschreven
Het leven is het land, de dood is als de oceaan
Die wil ik oversteken met de gratie van de zwaan
Mijn kennis van de overkant vertoont wel wat hiaten
Dus geef mij, als het leven weg vloeit uit mijn ledematen
(De reis is nooit in kaart gebracht, het reisdoel ongewis)
De kracht van kleine kinderen, de moed van frontsoldaten
Als mijn tijd gekomen is
God, help me dan een beetje alle dingen los te laten
Het maakt dan niet meer uit of ze me mee- of tegenzaten
Want wat ik denk te zijn is dan voorgoed geschiedenis
En wat ik werk’lijk ben verwondert zich dan bovenmate
Als mijn tijd gekomen is
april 2019
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Met K&C naar Leiden
Dinsdag 4 juni
Na Amsterdam heeft Leiden de
grootste historische binnenstad van
Nederland met zijn glinsterende
grachten, voorname grachtenhuizen,
fraaie bruggen, schilderachtige
straatjes en maar liefst 35 hofjes.
Leiden, ook wel Lakenstad, Muse
umstad, Sleutelstad, Universiteits
stad en Stad van Rembrandt
genoemd. Leiden, de stad met ker
ken uit vele eeuwen, voor verschil
lende geloven, van “kathedralen” tot
een klein kapelletje, kerken die de
Beeldenstorm meemaakten en
schuilkerken. Leiden, met de univer
april 2019

siteit die dit jaar haar 444-jarige
bestaan viert en met de beroemde
Hortus Botanicus uit 1590 met o.a.
de Victoria Regina waterlelies.
Leiden, de stad van ontdekkingen
met 13 fantastische musea op loop
afstand van elkaar. Leiden, de stad
met 101 muurgedichten in vele talen
en uit alle tijden, groot en klein ge
schilderd, hoog en laag op de ge
vels, in binnenplaatsen of tegen de
zijkant van het stadhuis. Leiden, de
stad waar begin 17de eeuw honder
den gevluchte Engelsen vrijheid
voor hun protestantse geloof vonden
18
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om na een kort verblijf als ‘Pilgrim
fathers’ de oversteek te maken naar
het onbekende Amerika. Leiden,
met zijn galeries, winkels met ser
vieswerk, handgemaakte leren tas
sen, shawls en sieraden, antiekzaak
jes, en vintage kleding ook een stad
voor de winkelende bezoeker.

spits te moeten maken, dineren wij
ergens in de buurt van Leiden.
Programma:
07.30 uur Vertrek vanaf de
Mariakerk in Valkenswaard
07.45 uur Vertrek vanaf het ‘t
Stationskoffiehuis in Waalre
09.30 uur Koffie/thee en gebak bij
Van der Valk Dordrecht
10.15 uur Vertrek naar Leiden
11.30 uur Wandeling
13.00 uur Lunch op eigen
gelegenheid en vrije tijd
15.30 uur Rondvaart
16.45 uur Vertrek voor het diner in
de omgeving van Leiden
17.15 uur Diner
19.00 uur Vertrek naar huis
21.00 uur Waarschijnlijke aankomst

Het zal duidelijk zijn, een stad als
Leiden kun je niet in een dag door
gronden. Je moet er eens vaker naar
toe gaan en rustig de tijd nemen om
te genieten. Vandaag bezoeken wij,
na de traditionele koffie met gebak
onderweg, het oude deel van de
stad. Wij maken er een stadswande
ling van 1,5 uur onder leiding van
kunsthistorisch geschoolde gidsen.
Daarna is er ruime tijd gereserveerd
om te lunchen en op eigen gelegen
heid de oude stad te verkennen. In
de middag maken wij een rondvaart
van 1 uur door de Leidse grachten.
Om de terugreis niet in de avond
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Aanmelden, zo spoedig mogelijk:
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 09 80 (bij afwezigheid:
040 201 53 87)
Betalen, maar eerst aanmelden:
€ 68,00 (koffie/gebak, stadswande
ling, rondvaart, diner, organi
satie, bus, attentie chauffeur).
Rekening: NL70 RABO
0118820788, t.n.v. PVGE afd.
AWV K&C, onder vermelding
van ‘Leiden’ en uw naam.
Begeleiders op de reis:
Piet Setz en Therese Hanneman
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Va l k e r i j
donderdag 16 mei

Lezing door Jac van Gerven

Jac van Gerven, oud-conservator
van het Valkerij Museum Valkens
waard, zal een lezing houden over
de Valkerij. Een vak dat werd uitge
oefend vanaf circa 1600. Een vak,
waaraan Valkenswaard zijn naam te
danken heeft. Valkenswaard is tot
1790 het centrum van de valkerij
geweest binnen Europa. Hier wer
den de valken afgericht voor de vor
stenhuizen in Europa en menig val
kenier was bij een van deze hoven in
dienst. Via contacten met het Neder
landse koningshuis werd een directe
toegang tot het Deense koningshuis
verkregen, waardoor het alleenrecht
mogelijk werd om witte geervalken
af te richten. Ook werden door de
valkeniers de fournituren voor de
april 2019

valkerij gemaakt. Jac zal ons die
middag meenemen naar de geschie
denis van deze wondere wereld en
ons nog veel meer vertellen over
deze sport.
Waar: Agnus Dei-gebouw, Kon.
Julianalaan 12, Aalst-Waalre
Wanneer: donderdag 16 mei om
14.00 uur. Vanaf 13:30 is de
zaal open
Na afloop: een gezellige nazit met
drankjes
Toegang: € 4,--.
Aanmelden: niet nodig. Iedereen is
welkom.
Informatie: Peter Oolbekkink,
 040 2214527 of
 peter.oolbekkink@gmail.com
20
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Bezorgers Nieuwsbrief gevraagd
De Nieuwsbrief van de PVGE wordt bezorgd door enkele leden van onze
afdeling. Maar we worden allemaal een beetje ouder. Daardoor vallen
er in sommige wijken bezorgers af en raken we door onze reservebezor
gers heen. Daarom vragen we dringend om nieuwe bezorgers en reser
vebezorgers. Wilt u maximaal 5 maal per jaar een uurtje voor de PVGE
vrijmaken om in uw omgeving een beperkt aantal Nieuwsbrieven te
bezorgen? Meldt u zich dan aan of vraag eventueel verdere inlichtingen.
Met uw medewerking kunnen we de bezorgkosten laag houden en kan
de vereniging meer doen voor andere dingen!
U kunt bellen of een e-mail sturen:
In Valkenswaard: familie Verbunt
 anneliesverbunt@upcmail.nl
 040 8438897

In Aalst-Waalre: Paul Compen
 paulcompen43@gmail.com
 040 2216087

Levenstestament of volmacht
De laatste tijd wordt er veel gespro
ken over een levenstestament. Wat is
een levenstestament en waarvoor
heb je het nodig en wat moet je
vastleggen?
Iedereen kent wel het begrip testa
ment. Een testament houdt in dat al
les na je dood wordt geregeld voor
wat betreft de bezittingen. Het gaat
dan om de verdeling voor de nabe
staanden. Maar … daar gaat het hier
niet om. Op een bepaald moment in
je leven kan het zijn dat je niet meer
weet hoe je moet omgaan met aller
lei zaken op persoonlijk/medisch en
op financieel gebied. En daarvoor
april 2019

kun je, als je nog alles beseft, rege
lingen treffen. Dat je dat op dat mo
ment zelf nog kunt regelen, heet dat
je wettelijk wilsbekwaam bent. Die
regelingen kun je met je familie,
vrienden, kennissen maken zonder
notaris, maar of dan alles goed gaat,
daar moet je maar op vertrouwen.
Je kunt ook regelingen officieel
vastleggen. Dit kan in een volmacht,
bij financiële zaken, of in een le
venstestament, dat in aanvulling
daarop ook nog andere bepalingen
bevat. Vastlegging gebeurt in het bij
zijn van een notaris. De notariële ak
te wordt in een kluis bij de notaris
22
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bewaard en geregistreerd in het Cen
traal Levenstestamentenregister;
afschriften gaan naar de betrokken
personen.

➢ Medische verklaringen, zoals een
levenswensverklaring, een nietbehandelverklaring, een
euthanasieverklaring, een
dementieverklaring en/of een
donorcodicil
➢ Persoonlijke verklaringen, zoals
je verzorging, je huisdier(en), je
uitvaartwensen.
➢ Voor wat betreft de financiële
zaken:
➢ Bankzaken
➢ Belastingaangifte
➢ PGB
➢ Andere financiële beslissingen

In een levenstestament kun je twee
soorten zaken vastleggen:
a. Persoonlijke/medische zaken
b. Financiële zaken
c. Een combinatie van a. en b.
Daarnaast moet je een vertrouwens
persoon kiezen die de regelingen
voor je verzorgt, de zgn.
gevolmachtigde.
Je kunt ook meerdere
gevolmachtigden aanstellen, dus één
voor de persoonlijk/medische zaken
en één voor de financiële zaken.
Maar het is gemakkelijker om één
persoon voor beide zaken aan te
stellen, omdat in bepaalde gevallen
zowel persoonlijk/medisch als finan
cieel een rol kan gaan spelen, bv. bij
opname in een verzorgingshuis.
Wat moet je vastleggen?
In een levenstestament komen dus
de keuzes en wensen te staan voor in
de toekomst als je zelf niet alles
meer precies weet.
Voor wat betreft de
persoonlijk/medische zaken:

Voor wat betreft de
vertrouwenspersoon (de
gevolmachtigde) c.q. vertrouwens
personen:
➢ Wie wordt de
vertrouwenspersoon?
➢ Wat moet de vertrouwenspersoon
regelen?
➢ Moet er toezicht zijn op de
vertrouwenspersoon?
➢ Als er onvoorziene
omstandigheden ontstaan hoe
wordt dat geregeld?
➢ Wie worden op de hoogte gesteld
van het levenstestament?
In ieder geval, zo lang je nog zelf
wilsbekwaam bent, heb je het recht
om telkens, wanneer je wilt, het le
venstestament aan te passen. Het is
misschien zo gek nog niet om na te
denken over een levenstestament!

april 2019
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Kunst en Cultuur. Het bleek
een in alle opzichten goede
greep te zijn! Om te beginnen
de opera zelf. Een echt ko
ningsdrama, boeiend geënsce
neerd door Guy Joosten. Het
conflict tussen Elisabeth I en
Mary Stuart werd met veel
verve en kwaliteit vertolkt
door het operagezelschap. Met
name de uitstekende hoofdrol
vertolkers Maria Kataeva (Eli
sabeth, mezzospraan) en Ade
la Zaharia (Mary, sopraan)
zorgden voor muzikale hoog
tepunten en brachten het dra
ma voelbaar tot leven. Het
was een groot muzikaal en vi
sueel genoegen! En, niet on
belangrijk, we hadden goede
plaatsen. Dan de organisatie
van deze operareis. Voor mij
een eyeopener: wat een luxe
om zo naar een opera te gaan.
Dicht bij huis in een comfor
tabele bus stappen en verder alleen
hoeven te genieten. Onderweg nog
even de inwendige mens versterken
met een lekker buffet, dan verder
naar het operahuis en jawel, voor de
deur afgezet! Bij de terugreis het
zelfde, vertrek vanaf de voordeur,
onderweg nog een drankje en hapje.
Hulde aan de Commissie Kunt en
Cultuur voor de perfecte organisatie.
Een aanrader!
Therese Hanneman

Met K&C naar de
Opera
Zaterdag 9 februari
verslag
Een geweldige kennismaking met
K&C!
Zaterdag 9 februari hebben we
genoten van de opera Maria Stuarda
van Donizetti in Die Deutsche Oper
am Rhein in Dusseldorf. Het was
voor mij een eerste kennismaking
met een activiteit van De Commissie
april 2019
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HET HUIS VAN WAALRE
Middaguitstapje op vrijdag 12 april om 14.00 uur
Er was grote belangstelling voor het
bezoek aan Het Huis van Waalre in
januari. Daarom gaan we er nog een
keer naar toe. Op vrijdagmiddag 12
april zijn wij welkom aan de Konin
gin Julianalaan 19 te Waalre. Ieder
een die mee wil gaan, kan zich (op
nieuw) aanmelden. Het concept van
de rondleiding blijft hetzelfde. We
worden door ervaren gidsen rondge
leid, waardoor u een goed beeld
krijgt van het gebouw, het werkplan
en de tuin van het nieuwe gemeente
huis.

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 7 april 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.

De middag ziet er als volgt uit:
14.00 uur: ontvangst met
april 2019
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EEN NIEUW STUKJE NEDERLAND
Dagtocht woensdag 22 mei

tweede Maasvlakte Rotterdam

Op 4 oktober 2012 hebben we een
bezoek gebracht aan de Eerste
Maasvlakte in Rotterdam. Nu gaan
we de Tweede Maasvlakte bezoe
ken, een nieuwe stap in de ontwik
keling van Mainport Rotterdam. Om
aan de vraag te blijven voldoen en
om de belangrijke economische po
sitie te blijven behouden als haven,
dient men steeds verder naar het
westen, richting Noordzee uit te

breiden. Zo is in het midden van de
20e eeuw de Botlek aangelegd, in
de jaren zestig Europoort en in de
jaren zeventig de Eerste Maasvlakte.
De plannen voor de Tweede Maas
vlakte werden eind twintigste eeuw
ontwikkeld. Deze uitbreiding ten
westen van de bestaande Maasvlak
te is voornamelijk bedoeld om de
concurrentie in de containerover
slag met andere Europese havens

april 2019
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vol te houden in belang van de Ne
derlandse economie.
Maasvlakte 2 is aangelegd in de
Voordelta, een beschermd natuur
gebied. Bij het ontwerp en de in
richting van het nieuwe haventer
rein is geprobeerd de natuur zoveel
mogelijk te ontzien. De Tweede
Maasvlakte is opgezet als een duur
zaam bedrijventerrein. Bedrijven die
aan de slag willen gaan in de haven
dienen aan te tonen dat hun bedrijf
duurzaam gaat exploiteren. Dit kan
door minder transport over de weg
en meer over het spoor en met bin
nenvaart. Maar ook de uitstoot van
luchtverontreinigende stoffen of
licht en geluid speelt een rol in de
beoordeling van toekomstige
bedrijven.
Vanuit Valkenswaard en Aalst rijden
we richting Rotterdam. Tegen lunch
tijd krijgen we een koffietafel. Daar
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na gaan we door naar Futureland,
een tentoonstellings- en bezoekers
centrum over het ontstaan van
Maasvlakte 1 en 2, waar we om
14.00 uur beginnen aan de boot
tocht langs de twee Maasvlaktes.
Deze tocht duurt 90 minuten. Na
afloop van de boottocht krijgt men
gelegenheid om een bezoek te
brengen aan FutureLand. De dag
wordt afgesloten met een diner; we
verwachten omstreeks 21.00 uur
weer thuis te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname
vertrekken we om 9.45 uur bij de
Mariakerk, Warande 8 in Valkens
waard en om 10.00 uur bij de
Jumbo, Hortensialaan 2 in Aalst.
Reissom: € 74,00 per persoon. Bij
de reissom is inbegrepen de busreis,
de koffietafel, de boottocht, het
diner en een attentie voor de
chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618 of
 reizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 24 april. Uw
aanmelding is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk 5 mei
hebt voldaan op rek. nr. NL62RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afd. AalstWaalre-Valkenswaard o.v.v. dagtocht
Rotterdam en uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
 06 29895501.
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DE WEERRIBBEN EN MUSEUMBOERDERIJ STAPHORST
Dagtocht donderdag 20 juni
In de driehoek tussen de monding
van de IJssel, de Drentse heidevel
den en het Friese Gaasterland ligt
een drassig veengebied dat een van
de meest ongerepte natuurgebieden
van Nederland vormt: de Kop van
Overijssel. Bekend is dat al in de
middeleeuwen kleine groepjes men
sen zich met het ontginnen van de
woeste grond bezighielden. De on
toegankelijkheid van het gebied en
de povere bestaansmogelijkheden
hebben een barrière gevormd voor
de buitenwereld. Daarachter hand
haafde zich echter een besloten ge
meenschap met een wat puriteinse
inslag en een sterke onderlinge
betrokkenheid: Staphorst. De typi
sche vorm van lintbebouwing geeft
Staphorst een dorps karakter, ook
zijn de boerderijen allemaal in de
april 2019

zelfde stijl gebouwd. De gevels van
de boerderijen zijn opvallend door
de felgroen gekleurde luiken. Boven
de voordeur is een levensboom aan
gebracht. Het is nog een van de wei
nige plaatsen waar klederdracht ge
dragen wordt, al is het tegenwoordig
zeldzaam. De kerkelijke gemeente
in Staphorst staat bekend als de
meest gesloten van Nederland, de
zondagsrust wordt hier sterk in acht
genomen.
Nationaal Park Weerribben Wieden
vormt het belangrijkste laagveen
moerasgebied van Noordwest Eu
ropa. Het uitzicht, de lichtinval in
het water, de kleuren en de rust, dat
maakt elk plekje in het Nationaal
Park uniek. En natuurlijk de vele
bijzondere en zeldzame planten en
dieren, die door de unieke combina
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tie van landschapstypes worden aan
getrokken.
Vanuit Valkenswaard en Aalst rijden
we naar Ossenzijl waar we aan
boord ontvangen worden met kof
fie/thee en iets lekkers. Tijdens de
rondvaart krijgen we informatie
over het ontstaan van het gebied.
Vervolgens brengen we een bezoek
aan het bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer met uitleg hoe het
gebied nu in stand gehouden wordt.
Na de lunch gaan we naar Staphorst
waar we een rondleiding krijgen in
de museumboerderij. De geschiede
nis van Staphorst is hier te zien in
voorwerpen, klederdracht en schil
derijen en in de inrichting o.a. met
een mooi tegeltableau. De dag wordt
afgesloten met een diner en we ver
wachten omstreeks 21.00 uur weer
terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelna
me vertrekken we op donderdag

20 juni om 8.15 uur bij de Maria
kerk, Warande 8 in Valkenswaard en
om 8.30 uur bij de Jumbo, Horten
sialaan in Aalst.
Reissom: € 75,00 per persoon. Bij
de reissom is inbegrepen: de busreis,
de boottocht met koffie/thee, de
lunch, entree museumboerderij en
de rondleiding, het diner en een
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of  reizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 30 mei. Uw
inschrijving is compleet als u boven
staand bedrag uiterlijk 6 juni hebt
voldaan op rek. nr. NL62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afd. AalstWaalre-Valkenswaard o.v.v. dag
tocht de Weerribben en uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
 06 29895501.

Rabobank Clubkas Campagne verhuist naar het najaar
U bent van ons gewend dat wij in april aandacht vragen voor de jaarlijkse
Clubkas Campagne van Rabobank De Kempen waarmee de Rabo onder
verenigingen en stichtingen ruim € 230.000 verdeelt naar rato van het aantal
op die vereniging uitgebrachte stemmen. Alle leden van de Rabobank
kunnen hun stem uitbrengen.
Dit jaar verhuist de clubactie van het voorjaar naar september zodat die
meer aansluit bij de andere Rabobanken in Nederland. Wij zullen u uiteraard
informeren zodra de actie weer van start gaat. Alleen leden van de
Rabobank De Kempen mogen stemmen. Heeft u wel een Raborekening bij
De Kempen, maar bent u nog geen Rabobank lid? Meldt u aan bij de bank
zodat u straks kunt meestemmen!
april 2019
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Franca Treur

Hoor nu mijn stem
Een aantal schrijvers kan het milieu
waarin zij geboren zijn maar niet
vergeten. Zo ook Franca Treur. Ook
in haar boek ‘Hoor nu mijn stem’ is
een overvloed van haar religieuze
omgeving aanwezig. Deze roman
kent, als zo vaak, twee verhaallij
nen. Het eerste verhaal gaat over de
jeugd van Ina bij haar opa en twee
oudtantes. Zij is daar komen wonen
op 3-jarige leeftijd, nadat haar ou
ders bij een auto-ongeluk zijn om
gekomen. Het milieu is streng gere
formeerd, de zgn. bevindelijke gere
formeerden. De buitenwereld is
slecht en daar moet je zo min moge
lijk mee in aanraking komen. Zelfs
radio luisteren en TV kijken is uit
den boze. In dit boek wordt het da
gelijks leven constant gelardeerd
met teksten uit de bijbel.
De tweede verhaallijn gaat over Ina
op latere leeftijd. Zij heet dan Gina
en is een bekende radio-interviewer,
die het de geïnterviewde mensen erg
moeilijk maakt door steeds maar
door te vragen. Op zeker moment
wordt de laatste oudtante - opa en de
andere oudtante zijn dan al lang ge
leden overleden - ziek. Zij lijdt aan
kanker, die al helemaal is uitgezaaid,
waardoor geen redding meer moge
lijk is. Gina gaat daarom terug naar
april 2019

huis om haar oudtante te verzorgen.
De gevolgen van haar terugkomst
stapelen zich op: ze verliest haar
werk en haar geliefde. Zo komt zij
terug in de (in haar ogen) bekrom
pen wereld van haar jeugd die haar
doet terugdenken aan haar geloofs
strijd.
‘Hoor nu mijn stem’ is een boek dat
weergeeft hoe moeilijk het kan zijn
als je in een gesloten milieu bent
opgegroeid, om dat milieu los te
laten.
Jos Ossevoort
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NIEUW…………

wandelingetje en koffie op zondagmiddag
Gaat u mee?
Eens in de maand gaan we op
zondagmiddag een frisse
neus halen tijdens een kleine
wandeling. We doen dit
vanuit de bosherberg
HARBA LORIFA in Valkens
waard. Nadat we lekker in
beweging zijn geweest, is
het goed toeven in de bos
herberg.
Datum:
zondag 28 april- zondag 26 mei- zondag 23 juni (laatste
zondag van de maand)
Tijd:
14.30 uur
Waar:
we treffen elkaar op de parkeerplaats van bosherberg
HARBA LORIFA, Heerkensdreef 20,
5552BG Valkenswaard
Harba Lorifa bevindt zich achter Sportpark Den Dries en
zwembad De WEDERT.
Afstand: 3 km
Voor wie: voor iedereen die ongeveer drie kwartier in een rustig
tempo kan wandelen.
Wanneer lopen een
probleem is, kunt u
natuurlijk ook rond
15.15 uur met ons
koffie komen drinken.
Voor inlichtingen:
Truus en Wil van de
Vorstenbosch
 040 2215140
april 2019
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Bezoek aan de Huijbregts Groep
MIDDAGUITSTAPJE op donderdagmiddag 6 juni
Het bedrijf mengt op kwalitatief
hoogwaardige wijze
poedergrondstoffen voor de
voedingsmiddelenindustrie.
Huijbregts behoort hiermee tot de
wereldtop. Het bedrijf is een bezoek
meer dan waard.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 13.30 uur ontvangst met
koffie/thee + iets lekkers
- korte bedrijfspresentatie
- rondleiding door de productieafde
ling
- afsluiting met mogelijkheid om
vragen te stellen
U dient er rekening mee te houden
dat we tijdens de rondleiding
trappen moeten lopen. Het bezoek is
daardoor helaas niet geschikt voor
mindervalide personen. Indien u
april 2019

geen vervoer hebt, kunt u dit bij uw
aanmelding aangeven.
Kosten: € 2,50 p.p.
Aanmelden kan tot 23 mei bij:
mevr. Will Balemans
 040-2213382 of
 reizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u
het bedrag van 2,50 euro heeft
overgemaakt (eerst aanmelden!) op
rek. nr. NL 62 RABO 0155 7060 55
t.n.v. PVGE Aalst-Waalre en
Valkenswaard onder vermelding van
Huijbregts Groep en uw naam.
Let op: In verband met de
veiligheid vraagt het bedrijf om de
namen van de deelnemers. Daarom
stuur ik, nadat ik de aanmeldingen
ontvangen heb, uw namen aan
Huijbregts Groep door.
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di 9 apr
do 11 apr
vr 12 apr
vr 19 apr
za 27 apr
ma 6 mei
do 9 mei
ma 13 mei
do 16 mei
vr 17 mei
wo 22 mei
do 23 mei
di 4 jun
do 6 jun
di 11 jun
do 13 jun
do 20 jun
vr 21 jun
ma 8 jul
wo 10 jul
do 11 jul
za 13 jul
do 25 jul
wo 7 aug
do 8 aug
di 13 aug
vr 16 aug
do 22 aug
do 29 aug
aug
zo 8 sep
ma 9 sep
do 12 sep
do 19 sep
vr 20 sep
di 8 okt
do 10 okt
do 24 okt
okt/nov
do 7 nov
ma 11 nov
vr 15 nov
di 10 dec
april 2019
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Wandelen
Algemeen
Wandelen

Activiteitenkalender 2019
Wandeltocht door Moorsel en Beuven. Vertrek 09.00 uur IVN
Fietstocht 1. Vertrek 11.00 uur SKH
Rondleiding Het Huis van Waalre
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Restauratieateliers Universiteit Antwerpen + Red Star Line Museum
t/m 10 mei: 5-daagse reis naar de Vogezen/Elzas
Fietstocht 2. Vertrek 11.00 uur De Graver
Wandeltocht door Millingerwaard. Dagtocht. Vertrek 09.00 uur SKH
Trefpuntlezing, AD-gebouw Waalre, 14.00 uur
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Dagreis Maasvlakte
Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 14/15 juni
Bezoek Leiden i.v.m. Rembrandtjaar
Excursie Huijbregts Groep, Helmond
Wandeltocht bij Sterksel. Vertrek 09.00 uur SKH
Fietstocht 3. Vertrek 11.00 uur SKH
Dagreis Weerribben en Staphorst
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Wandeltocht bij de Maaij en de Liskes. Vertrek 09.00 uur IVN
Zomerbijeenkomst Kasteel Heeze
Fietstocht 4. Vertrek 11.00 uur De Graver
t/m 23 juli:11-daagse reis naar Roemenië met bezoek aan Budapest
Fietstocht 5. Vertrek 11.00 uur SKH
Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 23/24 aug
Fietstocht 6. Vertrek 11.00 uur De Graver
Wandeltocht door de Plateaux. Vertrek 09.00 uur IVN
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Fietstocht 7. Vertrek 11.00 uur SKH
Dagtocht Urk + bootreis
Bezoek Almere
t/m 12 sep: 5-daagse reis naar Friesland (rustig tempo)
Wandeltocht door St. Jansberg en Mookerheide. Vertrek 09.00 uur SKH
Fietstocht 8. Vertrek 11.00 uur De Graver
Trefpuntlezing
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Wandeltocht door het Weerterbos. Vertrek 09.00 uur SKH
Fietstocht 9. Afsluiting seizoen. Vertrek 11.00 uur SKH
Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 15/17 nov
Museum Voorlinden Wassenaar + bezoek Den Haag
Trefpuntlezing
Wandeltocht nr Opwettense molen en Kl. Dommel. Vertr. 09.00 uur SKH
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Wandeltocht door Wandelpark Vwrd en afsluiting. Vertrek 09.00 uur IVN
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JUBILEUM-UITNODIGING
Het bestuur nodigt u uit voor de

35ste Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 10 juli in Kasteel Heeze, Heeze
Voor onze Zomerbijeenkomst in een
jubileumjaar mag je wel eens wat an
ders doen. Daarom organiseren wij dit
jubileumjaar de Zomerbijeenkomst op
een bijzondere locatie: Kasteel Hee
ze. Het is een van de belangrijkste
rijksmonumenten van Nederland, o.a.
vanwege de unieke ligging van het ge
heel door een gracht omgeven kas
april 2019

teel, te midden van een prachtig na
tuurlandschap in de nabijheid van de
Strabrechtse Heide en de veelal 18deeeuwse inrichting van het Kasteel, die
door de eeuwen heen intact is geble
ven. Het Kasteel wordt sinds 1760
bewoond door de familie Van Tuyll van
Serooskerken en is daarmee een van
de laatst bewoonde kastelen in Ne
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derland.
U wordt ontvangen met koffie/thee
en wat lekkers erbij. De middag
wordt muzikaal opgeluisterd door de
groep ‘Night & Day’ onder leiding van
Sjaak Swinkels. In de loop van de
middag kunt u in kleine groepjes
deelnemen aan een rondleiding door
het kasteel en/of een bezoek bren
gen aan de Engelse tuin en de ijskel

der. Na het borreluurtje sluiten we
de dag af met een heerlijk BBQ-buf
fet. Om 19.30 uur keert dan iedereen
weer huiswaarts.
Let op: voor wie de locatie een
vervoersprobleem oplevert, hebben
we de mogelijkheid om met de bus
naar Heeze te komen (en ook weer
terug).

Motto van deze PVGE-middag:
‘Wat anders dan anders’
Programma:
13.30 uur

14.00 uur
14.15 uur
16.30 uur
17.45 uur
19.30 uur

Ontvangst door de poortwachter van het kasteel. De
registratie vindt in het kasteel plaats. Na de registratie kunt
u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.
Officiële opening van de bijeenkomst.
Aanvang van de eerste serie rondleidingen in groepjes van ca.
12 personen met een gids.
Borreluurtje.
Aanvang van het buffet bij de Koetshuizen, bij slecht weer
gaan we naar binnen.
Einde van de middag.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl
 040 2213382
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 15 juni - uw
inschrijving definitief te maken door overmaking van € 28,50 per persoon (uw
eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE
Aalst-Waalre-Valkenswaard onder vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’ en de
naam/namen van de persoon/personen voor wie u betaalt.
Voor diegenen, die met de bus naar Heeze willen komen, geldt een aanvullende
betaling van € 5,- vervoerskosten met vermelding van de opstapplaats in
Valkenswaard (Mariakerk) of in Aalst (Jumbo). In Waalre is door herinrichting
van de wegen geen opstapmogelijkheid..
april 2019
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Over aankomst- en vertrektijden van de bus volgt later bericht.
Voor aanmelden voor de bus geldt een uiterste inschrijfdatum van 28 mei.
Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs
toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam geplaatst op de inchecklijst die
wordt gebruikt door de gastvrouwen die u opwachten in Kasteel Heeze.
NB: Alléén betalen is niet voldoende om in te schrijven; naam en
toelichting op het bankafschrift dienen duidelijk en volledig weergegeven
te worden.
Vaste activiteiten
Plaats: Het Klooster in Waalre
Biljart
Tijd: elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof 06 1003 5893
Plaats : AD-gebouw in Aalst
Bridge
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 221 2635
Fietsen
Informatie: Paul Compen ( 040 221 6087
Plaats: PC-inloop in Het Klooster in Waalre uitsluitend op afspraak.
Tijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur behalve schoolvakanties.
PC ondersteuning
Bezoek aan huis op afspraak
Informatie en afspraken: Volker Broniecki  volkerbroniecki@gmail.com
Plaats: De Pracht in Aalst
Handwerken
Tijd: eens per 14 dagen.
Informatie: Mw. Jeanne Sanders-Daems ( 040 221 3497
Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Jeu de boules
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
wekelijks een 6 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om 10.00 uur, afwisse
lend de ene week op woensdagmorgen en de andere week op
vrijdagmorgen
Nordic Walking
wekelijks op vrijdagmorgen een 5 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om
08.45 uur
Informatie: Frans Meeuwsen ( 040 204 0413
Informatie: middaguitstapjes Will Balemans
( 040 221 3382
dagreizen
Maria Van Hauwe
( 040 201 6618
Reizen
meerdaagse reizen Truus vd Vorstenbosch  040 221 5140
Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark "de Genneper Parken”, Eindhoven, French Court banen.
Tennis
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Wil Drop ( 040 2215781
Plaats:
MARIAZAAL (naast de Mariakerk), Warande 8, Valkenswaard
Trefpunt
informatie: Peter Oolbekkink ( 040 2214527
Wandelen
Informatie: Wim Rosink ( 040 201 5510
Ziekencontact
Riet Boonstra ( 040 221 3758

april 2019
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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 08:3014:00 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 De 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
april 2019
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Nieuwsbrief
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PVGE 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
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Will Balemans
Renier Sniederslaan 10
5582 ES Waalre
( 040 2213382
 ledenadministratie@pvge-awv.nl
Secretariaat:
Eric Ideler
De Vrieshof 6
5581 TW Waalre
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Volgende uitgave: vr 14 juni 2019
Laatste inleverdatum voor artikelen: do 23 mei 2019
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.
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