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35 jaar geleden door de economi
sche crisis van toen veel mensen
vroegtijdig gepensioneerd werden
en vervolgens tijd over hadden en
die tijd zinvol invulden met vrijwil
ligerswerk. Het komt erop neer dat
je iets belangeloos over hebt voor
anderen, want in alle vrijwilligers
werk gaat tijd zitten. Het bestuur is
de vele vrijwilligers daar dankbaar
voor!
Maar…. willen we voort blijven
bestaan, dan is de behoefte aan
nieuwe vrijwilligers blijvend, want
de leeftijd van sommige actieve
leden begint aardig op te lopen. Als
u om u heen kijkt en ziet dat er bij
een club of bij een evenement
nieuwe hulp nodig is en u in staat
bent die hulp te bieden, schroom dan
niet en biedt u aan! Wij zijn daar blij
mee, want zo kunnen we samen op
weg naar een nieuw jubileum.
Jos Ossevoort, uw voorzitter

Dankbaarheid
Onze lokale afdeling PVGE AalstWaalre en Valkenswaard (PVGEAWV) bestaat dit jaar 35 jaar.
Gezien de leeftijd van ons allen, is
dat nog niet erg veel. Toch heeft het
bestuur gemeend daar dit jaar
aandacht aan te moeten besteden. In
het voorjaar heeft het bestuur de
vrijwilligers al bedankt door de
vrijwilligersmiddag extra feestelijk
te maken. Nu heeft het bestuur de
stoute schoenen aangetrokken door
ook de Zomerbijeenkomst een extra
tintje te geven. De Evenementen
commissie organiseert in het kasteel
van Heeze een speciale bijeenkomst.
Het bestuur is bijzonder erkentelijk
voor de wijze waarop heel veel
mensen in al die jaren hebben
gewerkt voor onze PVGE-AWV. Het
is te gemakkelijk om te zeggen dat

koffie-/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand

Op vrijdag 21 juni, vrijdag 19 juli en vrijdag 16 augustus
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
juni 2019
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Vaar mee met “De Zuiderzee” en bezoek aan Urk
Dagtocht donderdag 29 augustus
Het IJsselmeer ontstond door het af
sluiten van een deel van de Zuiderzee
door de Afsluitdijk. De Afsluitdijk is
32 kilometer lang en werd voltooid
op 28 mei 1932 en was een ontwerp
van ingenieur Cornelis Lely. De offi
ciële naamsverandering van Zuider
zee naar IJsselmeer vond plaats op
20 september 1932. Het meer werd
vernoemd naar de rivier de IJssel die
via het Ketelmeer uitmondt in het
IJsselmeer. Het IJsselmeer is het
grootste meer van Nederland met
een oppervlakte van 1133 km² en
een diepte van gemiddeld 4,4 meter.
Het diepste punt – 9,5 meter – be
vindt zich voor de kust van Lelystad.
De Afsluitdijk is erg in trek bij
fietsers om van Friesland naar
Noord-Holland te fietsen of
omgekeerd, maar het fietspad is
vanaf 1 april 2019 (geen aprilgrap!)
tot 1 april 2022 gesloten vanwege
werkzaamheden. Er wordt een bus
ingezet voor vervoer van personen
en fietsen. Het deel van de vroegere
Zuiderzee ten noorden van de
Afsluitdijk wordt tegenwoordig tot
de Waddenzee gerekend.

eilandgevoel nog steeds. Men woont
niet in Urk maar op Urk en men heeft
nog een eigen dialect en een eigen
volkslied. Toen Urk nog een eiland
was, vóór 1939, was de veerdienst
tussen Urk en Enkhuizen de enige
verbinding met het vasteland.
Passagiersschip De Zuiderzee houdt
deze unieke historie in stand en ver
zorgt in de zomermaanden nog
steeds deze veerdienst tussen Urk en
Enkhuizen.
Vanuit Valkenswaard en Aalst rijden
we richting Urk waarbij we onderweg
stoppen voor koffie/thee met gebak.
Aangekomen op Urk, gaan we aan
boord van De Zuiderzee voor een
twee uur durende vaartocht. We
varen langs het eiland Urk maar ook
langs het grootste windmolenpark
van Nederland. Tijdens de boottocht
genieten we van een warme lunch
met vers gebakken kibbeling, frites
en salade, met nog een kopje koffie
of thee. Nadat we van boord zijn
gegaan heeft u nog de gelegenheid
om Urk te bezoeken. Daarna rijden
we richting het zuiden waarbij we
een stop maken in St. Oedenrode
voor de koffietafel. We verwachten
omstreeks 20.30 weer terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelname
vertrekken we op donderdag 29
augustus om 8.15 uur bij de
Mariakerk, Warande 8 in Valkens

Urk is een voormalig eiland in de
Zuiderzee/het IJsselmeer. Het werd
in 1939 door een dijk verbonden met
Lemmer. Nu ligt het in de Noordoost
polder die in 1942 werd drooggema
len, maar voor de bewoners leeft het
juni 2019
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waard en om 8.30 uur bij de
Jumbo, Hortensialaan 2 in Aalst.
Reissom: € 73,50 per persoon. Bij
de reissom zijn inbegrepen de bus
reis, koffie/thee met gebak, de
rondvaart, de lunch, de koffietafel
en een attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe 040 2016618
of reizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 8 augustus. Uw
aanmelding is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk 15
augustus hebt voldaan op rek. nr.
NL62RABO0155706055 t.n.v. PVGE
Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v.
dagtocht Zuiderzee en uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
06 29895501.
juni 2019

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. J.M.C. Bertens
Mevr. H.M.G.J. van Daal-Lakerman
Mevr. A.L.G. Daniëls
Mevr. A.J.E.M. Dierks-de Louwere
Mevr. G.A.M. Greefhorst
Dhr. H.G. de Groof
Mevr. M.J. de Groof-Bruinsma
Mevr. E.E.M. Hendriks
Mevr. M.A.J. Kieboom-Timmers
Dhr. F.T. Klostermann
Dhr. J. Molenaar
Dhr. S.E.W.M. Nieuwendijk
Mevr. H.J.E.M. Pardoel
Dhr. J.P.L. Philippart
Dhr. J. Romijn
Mevr. J.M. Sprengers
Dhr. H.J. Toonen
Mevr. P.J.A.M. Toonen-de Kleijn
Dhr. F.G.C. Vliegen
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REGEL op TIJD uw GEZONDHEIDSVERKLARING voor het RIJBEWIJS
Wanneer u na uw 75ste verjaardag
uw rijbewijs gaat verlengen is het
momenteel van zeer groot belang
om tijdig te zorgen voor een gezond
heidsverklaring. In dit voorbeeld
delen we de ervaring van een van
onze leden. Het rijbewijs verloopt
op 4 juni 2019 en het CBR gaf al in
januari het advies om de gezond
heidsverklaring tijdig in te sturen.
Vervolgens reageert het CBR met
een verzoek om toelichting van een
arts omdat niet alle vragen op het
standaardformulier met nee zijn be
antwoord. Nadat een arts de z.g. rij
bewijskeuring heeft verricht worden
de benodigde formulieren digitaal
bij het CBR ingediend op 28 januari.
En daarna wordt het heel stil.

dat de wachttijd extreem lang is en
dat je beter een mailtje kunt sturen.
De mail met een aantal vragen geeft
als reactie dat je binnen 5 dagen
teruggebeld zult worden om te horen
wat je probleem is. Dat gebeurt ook
inderdaad, maar het enige antwoord
is, dat het allemaal wat vertraagd is
door het nieuwe computersysteem
en dat ze hun uiterste best zullen
doen om nog ‘op tijd’ te reageren.
Overigens heeft het CBR al een
standaardformulier op de website
gezet waarin men de kosten van een
spoedaanvraag bij de gemeente, te
rug kan vragen bij het CBR! In dit
voorbeeld is de uiterste datum voor
reactie van het CBR vrijdag 24 mei
om nog via de normale procedure
bij de gemeente op tijd het rijbewijs
verlengd te krijgen. Daarna mag de
auto dus niet meer gebruikt worden,
want zonder geldig rijbewijs ben je
niet verzekerd. Op de dag dat we dit
schrijven (29 mei) komt er zowaar
een goedkeurende reactie van het
CBR, maar wel te laat. Dat wordt
dus toch nog een spoedprocedure bij
de gemeente, opdat ons lid zijn auto
op 4 juni niet hoeft te laten staan.
De boodschap van dit verhaal is:
zorg op tijd voor de nodige medi
sche documenten voor verlenging
van uw rijbewijs want voor het eind
van 2019 zullen de problemen bij
het CBR nog niet voorbij zijn.

Inloggen op “mijn cbr” geeft dan
aan, dat de verklaring op 8 februari
in behandeling is genomen. Wanneer
je dan probeert te bellen om te horen
hoe ver men is met het behandelen
van de aanvraag krijg je de melding,
juni 2019
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MIDDAGUITSTAPJE
donderdagmiddag 1 augustus
Op donderdagmiddag 1 augustus
zijn we welkom in de Tinteltuin, aan
de Hoogstraat 5, 5521 NK in Eersel.
De Tinteltuin heeft een prachtig aan
gelegde tuin waarin honderden ver
schillende soorten bloemen groeien.
Het is ook een voedselbos met di
verse soorten bomen, struiken en
planten die eetbare noten of vruch
ten dragen. Maar de Tinteltuin heeft
nog veel meer! Daarom gaan we er
een kijkje nemen.
Het programma ziet er als volgt uit:

juni 2019

• 13.30 uur ontvangst met koffie/
thee + een stuk tinteltaart
• rondleiding door de eigenaresse
gedurende een uur
• afsluiting onder het genot van een
drankje
Alle paden in de tuin zijn verhard en
toegankelijk voor mensen met rolla
tor of rolstoel. Indien u geen vervoer
hebt, kunt u dit bij uw aanmelding
aangeven.
Kosten: € 11,50 p.p.
Aanmelden kan tot 19 juli bij:
mevr. W. Balemans  040 2213382
of  reizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u
het bedrag van € 11,50 heeft
overgemaakt (eerst aanmelden!) op
rek. nr. NL 62 RABO 0155706055
t.n.v. PVGE Aalst-Waalre en
Valkenswaard onder vermelding van
Tinteltuin en uw naam.
5

www.pvge-awv.nl

een containerbegrip is. Er zijn vele
soorten dementie, waarvan Alzheimer
het meest voorkomt. Dementie is ver
bonden met herinneren en vergeten.
Herinneren is niet ‘vergeten’ maar ‘se
lectief onthouden’. Dat is maar goed
ook, want daardoor blijven we geeste
lijk gezond. Maar je geheugen kwijtra
ken is een proces, waarvan je zelf deel
uitmaakt. Uiteindelijk wordt er een
diagnose gesteld. Velen horen de diag
nose maar gedeeltelijk en anderen nege
ren de diagnose. Men schaamt zich er
voor en wel op twee wijzen, nl. voor de
anderen en voor zichzelf. De schaamte
slaat vaak over op de partner, waardoor
de partner vaak meehelpt om de ziekte
te verzwijgen. Schaamte vanwege het
stigma, vanwege het verlies van kracht
en controle. Schaamte omdat je identi
teit verloren gaat. Daarnaast komt de
vraag wanneer de partner of iemand uit
de omgeving mantelzorger wordt. Dat
gaat meestal ongemerkt. De partner
wordt het geheugen, maar heeft ook de
zorg én de bezorgdheid. Daarbij heeft
de partner/mantelzorger de neiging om
eindeloos door te gaan. Achter de we
reld van de mantelzorger gaat echter
heel veel leed schuil. De partner/man
telzorger komt terecht in een eenzijdige
relatie en vaak verdwijnt de intimiteit.
De partner/mantelzorger heeft steun
nodig. De dementerende vraagt name
lijk niet meer “Hoe was je dag? Wil je
een kopje thee?“ of iets soortgelijks.
Wat verbindt dan nog wel? Kunst in
allerlei vormen. Kunst heeft een heil
zaam effect op de dementerende. Door
de kunst kan de dementerende zich
uiten. Het biedt een vorm van commu
nicatie. De schrijfster geeft enkele

Woorden schieten tekort
Nicci Gerrard
Een boek over dementie. De schrijfster
is ervaringsdeskundige, want haar vader
heeft enkele jaren onder de ziekte van
dementie geleden. In een 15-tal hoofd
stukken bespreekt zij allerlei aspecten
over ouder worden en dementie. De
schrijfster begint met te stellen dat ou
der worden niet door iedereen gewaar
deerd wordt. Men voelt zich niet oud en
wenst ook niet daarop aangesproken te
worden. Daarnaast wil men ook niet
inzien dat sommige mensen demente
ren. Liefst loopt meneer er met een
boog omheen. De schrijfster zegt dat
heel mooi: ”Hoe meer je er ziet, hoe
minder je ze ziet.” Voor wat betreft de
term dementie kun je zeggen dat het
juni 2019
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voorbeelden in haar boek. Vanzelfspre
kend wil de partner de dementerende zo
lang mogelijk thuis houden. Jon Berger,
een filosoof, zegt hierover: “Thuis is
niet zozeer een onderkomen als wel een
emotie en een identiteit, het niet-vertel
de verhaal van een leven dat geleefd
wordt.” Maar op een dag gaat het niet
meer. Het is te zwaar geworden voor de
partner om, de meestal dag-en-nacht
zorg, op zich te nemen, ondanks hulp
van buitenaf. Het gevoel van loslaten,
‘wegdoen’ veroorzaakt een grote
schuld. Het afscheid is dramatisch,
maar het kan niet anders. De demente
rende is terechtgekomen in een der
laatste stadia, waarin een vorm van
isolatie naar voren is gekomen. Helaas
juni 2019

kunnen dementerenden sociaal geïso
leerd raken als zij in het ziekenhuis te
rechtkomen. En in dit laatste stadium is
het moeilijk te raden wat er in het hoofd
van de dementerende omgaat. Het is
een mens met een eigen ‘ik’. Maar het
verlies van de taal is een verbanning en
pijnlijke scheiding van het ik. Is dat het
kantelpunt waarop de dementerende
zich kwijtraakt?
Nicci Gerrard maakt zich hard voor de
nagedachtenis van mensen met
dementie. Zij vindt dat bij de nage
dachtenis teruggegrepen moet worden
op hoe de dementerende was vóór dat
deze dementeerde. Dan zet je iemand
neer in een goed perspectief. Een boek
dat stof biedt tot nadenken.
Jos Ossevoort
7
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Met K&C naar Almere
Woensdag 14 augustus
Almere, voor velen een onbekende
en onbeminde stad. Maar stadsgids
Marie-Josée Röselaers, geboren in
Zuid-Limburg, spreekt enthousiast
over ‘onze stad’ en zegt ‘nooit meer
uit Almere weg te willen’. Met de
stadsdelen Almere Stad, Almere
Haven, Almere Buiten, Almere Hout
en Almere Poort, een hypermodern
winkelcentrum en meer dan 200.000
inwoners behoort Almere tot de tien
grootste steden van Nederland. Er is
veel leefruimte, er zijn stranden en
jachthavens aan het Gooimeer, het
IJmeer en het Markermeer; en in de
achtertuin liggen de veelbesproken
Oostvaardersplassen. De bevolking,
juni 2019

bestaand uit 160 nationaliteiten en
187 etnische groepen, is relatief
jong. De geschiedenis van Almere
gaat terug tot 4000 v. Chr. toen ja
gers en verzamelaars in het gebied
leefden. Rond 40 na Chr. vestigden
er zich de Romeinen, die het water
in het gebied Mare Flevum noem
den. Na de bouw van de Afsluitdijk
in 1932 werd Flevoland droogge
legd ten behoeve van de landbouw.
Almere ontstond feitelijk in 1976,
met de komst van de eerste inwoners
in Almere Haven. Wij beginnen de
dag met een lezing over het ontstaan
van Almere, het uniek stedenbouw
kundig plan, de architectuur, en de
8
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groei. Daarna gaan wij naar het
stadshart voor een lunch op eigen
gelegenheid. Onder leiding van drie
gidsen verkennen wij vervolgens het
centrum van Almere met opvallende
architectuur van mensen als Rem
Koolhaas en William Allsop. De bi
bliotheek is een paradepaardje on
der Nederlandse bibliotheken. Twee
aangrenzende hogescholen gebrui
ken de bovenste verdieping als stu
diecentrum. Als afsluiting van het
bezoek aan Almere maken wij een
bustour door verschillende stads
delen. Wij maken een stop bij het
Land Art werk ‘Polderland Garden
of Love and Fire’ van Daniel Libes
kind en bij de Tiny Houses in het
Homeruskwartier (tevens sanitaire
stop). Almere, voor velen een onbe
kende stad, misschien ook onbe
mind, maar zeker een stad die
intrigeert en nieuwsgierig maakt.
Programma
08.00 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk in Valkenswaard
08.15 uur Vertrek vanaf de

13.00 uur Lunch op eigen gelegen
heid
14.15 uur Stadswandeling vanaf
Apollo Hotel, Koetsierbaan 2
15.30 uur Rondrit door delen van de
stad
17.00 uur Vertrek naar Zaltbommel
18.30 uur Diner in restaurant De
Verdraagzaamheid in Zaltbommel
19.45 uur Vertrek naar huis
20.30 uur Vermoedelijke aankomst
Aanmelden, zo spoedig mogelijk.
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 2010980 (bij afwezigheid:
 040 2015387)
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 66,00 (koffie/gebak, stadsgidsen,
diner, organisatie, bus, attentie
chauffeur).
Rekening: NL70 RABO
0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van
‘Almere’, uw naam en ‘vis’ of
’vlees’ bij het diner.
Begeleiders op de reis
Leo Brabander en Henk de Moree

Jumbo , Hortensialaan
2, Aalst
09.15 uur Koffie en gebak in
restaurant De Verdraag
zaamheid in Zaltbommel
10.15 uur Vertrek naar het
Erfgoedhuis in Almere
11.15 uur Lezing: ontstaan
van Almere
12.30 uur Vertrek met de bus
naar het stadshart
juni 2019
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☆ KRONIEK ☆
Eerste bijeenkomst van de
fietsclub op 14 maart
Al hoewel het pijpenstelen regende,
was de opkomst op de vergadering
van de fietsclub groot. Er waren en
kele nieuwelingen en uiteraard veel
oude bekenden. We werden ontvan
gen met koffie en gebak.
Paul Compen vertelde hoe het afge
lopen jaar was geweest, waarna hij
de agenda afwerkte. Tijdens zijn
praatje schonk hij ook aandacht aan
het overlijden van een der kartrek
kers, Gerard van Bakel. Hij werd
node gemist. Daarna vroeg Paul of
er enkele mensen mee wilden voor
fietsen, zodat zijn rol als coach min
der zwaar zou worden. Gelukkig
gaven een paar mensen daaraan ge
hoor. Na een uurtje was de vergade
ring voorbij en moesten de mensen
in de regen weer naar huis.
Bijeenkomst nieuwe leden op
20 maart
Om iets na 14.00 uur opende de
voorzitter met een opmerking dat
enkele leden hun fiets even in vei
ligheid moesten brengen. Dat werd
aangeraden door een nieuw lid, die
vaker in het AD-gebouw komt.
Daarna vertelde de voorzitter over
de letters PVGE, dat die door onze
leden anders worden gelezen:
P=plezier; V=verrassend;
G=gezellig en E= enerverend.
De voorzitter ging verder met de uit
juni 2019

leg hoe leden aan hun nieuws van de
PVGE kunnen komen. Daarbij
kwam ook aan de orde dat elk jaar
gepoogd wordt een actie te onder
nemen om nieuwe leden te werven.
Ook sprak hij over belangenbeharti
ging, d.w.z. invloed uitoefenen op
het beleid van de gemeenten Val
kenswaard en Waalre via de Stich
ting SBV (= SeniorenBelang Val
kenswaard) en de SRW (=Senioren
raad Waalre). Maar de nieuwe leden
kwamen vooral voor de activiteiten
die onze vereniging organiseert.
Achtereenvolgens kwamen aan de
orde de evenementen, het Trefpunt,
Kunst & Cultuur, de reizen, de
middaguitstapjes, het koffie-/borrel
uurtje, het ziekencontact én een
nieuw opgestarte activiteit, nl. een
korte wandeling op zondag met na
afloop een drankje. De voorzitter
eindigde zijn praatje met een oproep
niet alleen te consumeren, maar ook
daadwerkelijk deel te nemen aan ac
tiviteiten als vrijwilliger. Toen werd
het woord gegeven aan alle coaches,
die hun club konden aanprijzen. Tot
slot konden de mensen onder het ge
not van een drankje en een ‘knab
beltje’ zich laten informeren bij de
diverse stands van de evenementen
en clubs.
De Rooi Pannen, 21 maart
Precies om 12.00 uur werden we in
de hal opgehaald door de studenten
10
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van De Rooi Pannen. In groepjes
werden we naar het restaurant ge
bracht. Aan onze tafel verscheen een
enigszins verlegen student, die
vroeg of er rekening gehouden
moest worden met allergieën. Daar
na serveerde hij een alcoholvrije
cocktail. Je kon goed zien dat de
studenten zich gaandeweg meer op
hun gemak gingen voelen. En het
moet gezegd worden: ze deden vre
selijk goed hun best. Bovendien was
het eten uitstekend. Het was een
warme driegangenlunch met als af
sluiting een kopje koffie met een
koekje of bonbon. Tegen half drie
gingen we zeer tevreden en voldaan
naar huis. Het was een geslaagde
middag.
Harba Lorifa wandeling, 28 april
Een nieuwe activiteit is geboren
voor de laatste zondag van de
maand. Een korte wandeling maken,
ongeveer drie kilometer, vanuit de
locatie Bosherberg Harba Lorifa in
Valkenswaard en daarna gezamen
lijk wat drinken. De allereerste op
komst stemt tevreden. In totaal zijn
elf mensen aanwezig. De route is
uitgestippeld door Wil en Truus van
de Vorstenbosch. In een niet al te
snel tempo leggen we de route af,
terwijl onderweg de mensen met
elkaar van gedachten wisselen. Na
een uurtje wandelen zijn we terug
bij Harba Lorifa. Gezellig hebben de
mensen een kopje of thee gedron
ken. Iedereen vindt het een heel
juni 2019

goed initiatief en hoopt dat het
voortgezet zal worden.
Trefpunt, 16 mei
Het was moeilijk om de mensen de
zaal in te krijgen, omdat men gezel
lig zat te keuvelen bij een kopje kof
fie of thee. Peter Oolbekkink kon
digde de spreker aan. Het was
Jacques van Gerven. Hij kwam pra
ten over de valkerij. Nadat eerst de
geschiedenis van de valkerij was ge
passeerd, kwam Jacques echt goed
op dreef met het verhaal over hoe
valken worden gevangen en ver
zorgd. Het was een boeiende lezing
over de valken. Jacques vond dat we
ook maar eens moesten gaan kijken
in het museum in Valkenswaard. Zo
sloot hij zijn praatje af. Daarna was
het een gezellig samenzijn, waar
menig glaasje werd geschonken
door het Trefpuntteam. Het was
weer een leuke middag.
Dagtocht naar de Tweede
Maasvlakte, 22 mei
Om tien uur ’s morgens stapten de
laatste medereizigers in de bus bij
de Jumbo in Aalst. Het weer was
goed en zou dat die dag ook blijven.
Na een busrit van ongeveer
anderhalf uur kwamen we aan in
Kinderdijk, waar de mooiste
molengang ter wereld staat. De bus
reed hier langzaam langs zodat we
de molengang goed konden zien. In
Kinderdijk stond voor ons een
voortreffelijke lunch klaar. Na de
lunch vervolgde de bus zijn weg
11
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naar de Tweede Maasvlakte. Daar
aangekomen gingen we aan boord
van een boot die ons door de haven
voer. Onderweg kregen we gedegen
informatie van een gids, die erg en
thousiast over deze nieuwe Maas
vlakte kon vertellen. Het was daarbij
goed toeven boven op het dek. De
zon scheen heerlijk. De bedrijvig
heid in het havengebied was indruk
wekkend. Enorme schepen, waar
volledig geautomatiseerd de contai
ners op geplaatst werden. Maar ook
sleepboten en politieboten. En daar
tussen zag je verschillende zeehon
den liggen zonnen en diverse soor
ten vogels. Na de boottocht kon ie
dereen nog nagenieten in Future
land, een plek waar de geschiedenis
van de Tweede Maasvlakte werd uit
gelegd. Vervolgens vertrok de bus
via kleine weggetjes naar Leerbroek,

een klein plaatsje in de buurt van
Leerdam. Daar gebruikten we het
diner. Nadat we lekker gegeten
hadden, keerden we huiswaarts. Het
was een gezellige en leerzame dag.
Harba Lorifa wandeling 2, 26 mei
Precies om half drie vertrok een
groepje mensen voor een wandeling
van ongeveer een uur door de bos
sen bij herberg Harba Lorifa. Het
weer was ons goed gezind. Gelukkig
waren er meer mensen dan de eerste
keer. Dat geeft de organisatoren
moed om verder te gaan met het
nieuwe initiatief: wandelen op zon
dagmiddag. Wel werd afgesproken
dat we in het vervolg om half twee
zullen starten. Dat vinden de men
sen een geschiktere tijd. Na de wan
deling werd er nog lang nagekletst
onder het genot van een drankje.
Jos Ossevoort

Burgerinitiatief Dementievriendelijk Valkenswaard aan de slag
In Valkenswaard heeft een groep in
woners het (burger)initiatief genomen
om te werken aan een dementie
vriendelijke gemeenschap. Hierin
werken inwoners en lokale organisaties
samen om ervoor te zorgen dat mensen
met dementie langer mee kunnen
blijven doen. Ook de gemeente wil haar
medewerking verlenen aan het
initiatief.
Inmiddels zijn er meerdere werkgroe
pen aan de slag om concrete acties uit
te werken. Denk aan cursussen over het
herkennen van en omgaan met
dementie voor bijvoorbeeld inwoners,
juni 2019

vrijwilligers, ondernemers, bedrijven en
instanties. Er is samenwerking gezocht
met scholen en er zijn ideeën voor een
dementievriendelijke fietsroute en
wandeling. In de bibliotheek is een
speciale hoek met materialen voor en
over mensen met dementie. Komende
tijd zult u meer van het initiatief gaan
horen via de (sociale) media.
Voor meer informatie, kijk op face
book bij www.facebook.com/dementiev
riendelijkvalkenswaard/ of neem con
tact op via dementievriendelijk-valkens
waard@cordaadwelzijn.nl of
06 19373374
12
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Het heeft Zijne Majesteit behaagd …
Ook dit jaar regende het
lintjes in de gemeenten
Aalst-Waalre en Valkens
waard. Elk jaar worden
vooral vrijwilligers in het
zonnetje gezet, omdat zij
zich op een bijzondere
wijze en langdurig heb
ben ingezet voor de medemens en
onze lokale samenleving. Wij zijn ver
heugd dat drie PVGE-leden van onze
afdeling met trots voortaan als Lid in
de Orde van Oranje-Nassau door het
leven mogen gaan. Een welgemeende
gelukwens van het bestuur van onze
vereniging is daarom op zijn plaats.
Brigitte Steppé-Chevance uit Valkens
waard is bestuurlijk actief bij het Plat
form Gehandicapten Valkenswaard. Ze
is ook bestuurslid van het koor Sursum
Corda en als geboren Française biedt
ze ondersteuning aan Fransen in Ne

juni 2019

derland. Bovendien is ze na 9 jaar be
stuurslidmaatschap ook Lid van Ver
dienste bij de PVGE.
Frans Janssens uit Valkenswaard is
eveneens bestuurlijk actief bij het
Platform Gehandicapten Valkens
waard. Daarnaast is hij actief vrijwil
liger bij het Valkerij en Sigarenmakerij
Museum. Ook bij het Bloemencorso
Valkenswaard is hij geen onbekende.
Adri Zeegers uit Waalre geeft met
passie muziektherapie aan demente
rende ouderen bij het zorgcentrum
Hoevenakkers. Hij is ook een van de
drijvende krachten achter de Stichting
Hulp Moldavië Transnistrië om daar
met financiële middelen het leven
voor de allerarmsten leefbaarder te
maken en hulp te bieden. Wij felicite
ren deze gedecoreerden en bedanken
hen voor hun inzet voor onze samen
leving!

13
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JUBILEUM-UITNODIGING
herinnering

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 anders
doen. Daarom organiseren wij dit
jubileumjaar de Zomerbijeenkomst op een
bijzondere locatie: Kasteel Heeze. Het is
een van de belangrijkste rijksmonumenten
van Nederland, o.a. vanwege de unieke lig
ging van het geheel door een gracht
omgeven kasteel, te midden van een
prachtig natuurlandschap in de nabijheid
juni 2019

van de Strabrechtse Heide en de veelal
18de-eeuwse 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 Nederland.
U wordt ontvangen met koffie/thee en
wat lekkers erbij. De middag wordt
muzikaal opgeluisterd door de groep
14
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‘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 brengen aan de Engelse tuin en de
ijskelder. Na het borreluurtje sluiten we
de dag af met een heerlijk BBQ-buffet.

Programma:
13.30 uur

14.00 uur
14.15 uur
16.30 uur
17.45 uur
19.30 uur

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’
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 kunt u nog tot uiterlijk 22 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 nu nog met de bus naar Heeze willen komen geldt: eerst even bellen
of er nog plaats in de bus is. Daarna kunt u de betaling van € 28,50 vermeerderd met €
5,- vervoerskosten (dus totaal € 33,50) doen met vermelding van de opstapplaats in
Valkenswaard (bij de Mariakerk) of in Aalst (bij de Jumbo). In Waalre is door
herinrichting van de wegen geen opstapmogelijkheid. Over aankomst- en vertrektijden
van de bus wordt u dan nog teruggebeld.
NB: Alléén betalen is niet voldoende om in te schrijven; naam en toelichting op het
bankafschrift dienen duidelijk en volledig weergegeven te worden.
juni 2019
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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:
Tijd:
Waar:

Afstand:

zondag 30 juni- zondag 28 juli- zondag 25 augustus (laatste
zondag van de maand)
13.30 uur
we treffen elkaar op het terras van bosherberg HARBA
LORIFA, Heerkensdreef 20,
5552BG Valkenswaard
Harba Lorifa bevindt zich achter Sportpark Den Dries en
zwembad De WEDERT.
maximaal 3 km
Na afloop drinken we
samen een kopje
koffie. De kosten
hiervan zijn voor eigen
rekening.
Voor inlichtingen:
Truus en Wil van de
Vorstenbosch
 040 2215140

juni 2019
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Reisimpressies Elzas/Vogezen van 06 t/m 10 mei
Dit schreven de reizigers op een schrijfblok dat door de bus ging:
Mooie dagen, veel gezien, gezellig gezelschap.
We konden de dag rustig starten door de korte afstanden tijdens het verblijf.
De sfeer in de bus was gezellig, de dagen waren bijzonder.
Kaysersberg met de kasteelruïne was erg de moeite waard.
Voor mij was de stad Colmar een hoogtepunt.
De ooievaars, de kaas en de wijn.
Drieluik in Musée Unterlinden was indrukwekkend.
Het Isenheimer altaar, heel mooi gerestaureerd en prachtig gepresenteerd in een
mooi oud kerkgebouw. Erg onder de indruk van het schilderij De Dodenwagen.
Genoten van zon en regen, in het bijzonder van de vele lieve mensen.
Rondrit Straatsburg met goede rondleiding; kathedraal van Metz heel apart.
Natte voeten lopend onder de paraplu; Maria in een kring van kaarsen in
Straatsburg.
Als gasten mee met de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard. Het is een
bijzondere ervaring geweest om dit gedeelte van Frankrijk te mogen
verkennen. Bedankt voor de gastvrijheid en de leuke ontmoetingen.
Weer een heerlijke PVGE reis, alleen al door de saamhorigheid. Veel gezien en
juni 2019
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veel plezier gehad. Complimenten voor Isidoor en Truus en Wil voor de
begeleiding.
Hoogtepunten de Notre-Dame in Straatsburg en de kaas- en wijnproeverij.
Geslaagde reis met veel leuke mensen om me heen, was heel gezellig onder
elkaar.
Leuke reis, goede chauffeur, fijn gezelschap en complimenten aan Truus.
Zeer oude en moderne bouwkunst. Heel veel genoten van de stad Colmar en het
Unterlinden museum. De oude stad Straatsburg, Kaysersberg en Eguisheim
met hun ooievaars. Heel erg genoten van de sfeer onderling.
Wat ik het fijnste vond: de gesprekken met de alleengaanden. Geweldig, dat
vond ik heel kostbaar om mee te maken.
Ik heb veel aan de begeleiding gehad. Ook van Wil. Hij wist ons altijd weer de
goede kant op te sturen!
Graag sluit ik me aan bij al die fantastische beschrijvingen met betrekking tot
deze bijzondere reis. Alles verliep naar wens en in uitstekende harmonie.
Bedankt aan alle medewerkers die deze reis uitstekend hebben voorbereid en
begeleid.

’t Cursushuys:
Kennisbank voor vrijwilligers en mantelzorgers in de regio
We zijn gewend dat elke gemeente
een eigen cursusaanbod heeft, maar
sinds kort hebben drie welzijnsorga
nisaties een laagdrempelig cursus
platform opgezet voor de hele regio:
‘t Cursushuys. Dit richt zich op
vrijwilligers en mantelzorgers, met
cursussen en trainingen. Het doel is
dat iedereen gemakkelijk kan deel
nemen en het is dankzij de steun van
o.a. de Rabobank en het Oranje
fonds dat het overgrote deel van het
aanbod gratis is. Enkele gratis cur
sussen zijn:
• Herkennen en omgaan met
juni 2019

•
•
•
•
•
•

mensen met autisme.
Fotograferen met je mobiel.
Geheugenkracht (bij beginnende
geheugenproblemen).
Slikken of stikken: slikproblemen
bij ouderen.
Mantelzorger? Je staat er niet
alleen voor!
Dementie heb je niet alleen.
Euthanasie.

Wil je weten welke cursussen voor
2019 gepland staan, ga dan naar
www.cursushuys.nl/agenda
19
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Met K&C naar Antwerpen – verslag
Op zaterdag 27 april, ja Koningsdag,
gingen we met K&C naar Antwer
pen. De weersvoorspellingen waren
niet best en de temperatuur was
laag, maar de stemming bij de
PVGE-leden opperbest. Het werd
een bijzondere dag. Ontvangst op de
Universiteit van Antwerpen voor
een bezoek aan de restauratieate
liers, een plek waar je normaal geen
toegang toe hebt. Deze zaterdag was
een 'open dag' voor studenten die
geïnteresseerd zijn in een bachelors/
masters opleiding in de richting van
restauratie van cultureel erfgoed.
Voor ons een eenmalige gelegenheid
om mee te kijken en te luisteren. Er
komt meer bij kijken dan waar je in
eerste instantie bij stilstaat. Bij 4
ateliers, zij noemen het 'labo's',
kregen we groepsgewijs uitleg, o.a.
juni 2019

over restauratie van schilderkunst,
wandfresco's, houten beelden (een
paard), glas in lood en aardewerk en
tegels. De vragen die gesteld en
beantwoord moeten worden door de
studenten in opleiding zijn: ‘Laten
we het zo, maken we het schoon of
gaan we herstellen. In welke sociale
context moeten we dit voorwerp
plaatsen. Welke technieken gaan we
gebruiken. Hoe de preventie, veilig
heid en toxicologie van het te res
taureren voorwerp’. Studenten wer
ken groepsgewijze aan opdrachten.
In een werkstuk over de keuzes die
gemaakt zijn, geven zij verantwoor
ding waarom zo gewerkt is. Erg on
der de indruk verlieten wij de uni
versiteit. Een stuk wijzer over wat er
allemaal komt kijken bij restauratie
van kunst en erfgoed.
20
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Na de lunch reden we naar het Red
Star Line Museum. Een 'nieuw' mu
seum sinds 2013 dat het verhaal ver
telt van de gelijknamige rederij en
de verhalen van de 2 miljoen passa
giers (ook wel landverhuizers ge
noemd) uit de ongeveer 100 jaren
emigratie naar Amerika. Familiege
schiedenissen of persoonlijke herin
neringen. De vlucht voor oorlog en
geweld. (Een beroemde passagier
was Einstein). Of door armoede ge
dreven naar een beter leven in Ame
rika. Twee derde van de emigranten
waren Joodse vluchtelingen. Een
100-jarige geschiedenis die juist op
dit moment als héél
actueel wordt ervaren.
Het Red Star Line
Museum bestaat uit 4
gebouwen, 3 histori
sche 'loods' gebouwen
van 1894 en een
nieuw gebouw, de to
ren. Deze toren is een
vervanging van de ou
de schoorsteen gezien
als herkenningspunt
voor de landverhui
zers waar ze zich
moesten melden. Het
Amerikaans architec
tenbureau dat ook het
museum op Ellis
Island in Amerika,
aankomstplaats van
alle emigranten uit
Europa, heeft ge
juni 2019

bouwd, heeft in Antwerpen de res
tauratie van de gebouwen op zich
genomen. Dit museum heeft voor
het gebouw en voor de inrichting en
de wijze van vertolking van het ver
haal van de landverhuizers, vluchte
lingen, emigranten al vele prijzen in
de wacht weten te slepen. Een aan
rader voor een bezoek aan Antwer
pen. Hulde voor de K&C mensen
die deze daguitstap bedacht hebben.
We sloten deze bijzondere dag af
met een fantastische maaltijd in
Casteren. Zie voor meer info:
www.redstarline.be
Carina Schils, Valkenswaard
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VOORAANKONDIGING

NAJAARSBIJEENKOMST 2019
De datum voor de Najaarsbijeenkomst in het jaar dat wij als afdeling
35 jaar bestaan, is vastgesteld op:
woensdagmiddag 30 oktober 2019 in het zalencomplex van het
AD-gebouw.
Voor het middagprogramma hebben wij
Mondharmonicakwartet FATA MORGANA
gecontracteerd. Het belooft weer een
leuke muzikale middag te worden.
Het buffet ter afsluiting van de middag
wordt als vanouds verzorgd door GertJan Willems, bekend als Chef-GJ.
Reserveer deze datum woensdagmiddag
30 oktober 2019 vast in uw agenda. In de volgende Nieuwsbrief vindt
u meer informatie over het programma, de eigen bijdrage en de wijze
van aanmelden.

Let op: nog niet aanmelden want we hebben eerst nog de
Zomerbijeenkomst in Kasteel Heeze op woensdag 10 juli.

V
Het vertrekpunt voor r e i z e n is in Aalst-Waalre
al enige tijd bij de Jumbo.
E
Om misverstanden te voorkomen, gaat
Kunst & Cultuur ook hiervandaan vertrekken
R
en niet meer bij ’t Stationskoffiehuis!
Dus: het vertrekpunt wordt de
T
JUMBO
R
Hortensialaan 2, Aalst-Waalre
E
K P U N T
juni 2019
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Activiteitenkalender 2019
do 20 jun Reizen

Dagreis Weerribben en Staphorst

vr 21 jun Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
zo 30 jun Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
ma 8 jul

Wandelen Wandeltocht bij de Maaij en de Liskes. Vertrek 09.00 uur IVN

wo 10 jul Algemeen Zomerbijeenkomst Kasteel Heeze
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

vr 19 jul

Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur

do 25 jul Fietsen

Fietstocht 5. Vertrek 11.00 uur SKH

zo 28 jul Algemeen

Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

do 1 aug Middaguitst. Bezoek de Tinteltuin, Eersel
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
wo 14 aug K&C

Bezoek Almere met lezing, stadswandeling, rondrit

vr 16 aug Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
do 22 aug Fietsen

Fietstocht 7. Vertrek 11.00 uur SKH

zo 25 aug Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
do 29 aug Reizen
zo 8 sep Reizen

Dagtocht Urk + bootreis
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

vr 20 sep Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
zo 29 sep Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
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

vr 18 okt Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
do 24 okt Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 15/17 nov
zo 27 okt Algemeen

Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

wo 30 okt Algemeen

Najaarsbijeenkomst, AD-gebouw

okt/nov

K&C

do 7 nov Trefpunt

Bezoek Den Haag
Trefpuntlezing, AD-gebouw, 14.00 uur

ma 11 nov Wandelen Wandeltocht nr Opwettense molen en Kl. Dommel. Vertr. 09.00 uur SKH
vr 15 nov Algemeen Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
zo 24 nov Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
di 10 dec Wandelen Wandeltocht door Wandelpark Vwrd en afsluiting. Vertrek 09.00 uur IVN
juni 2019
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Vaste activiteiten
Biljart

Plaats: Het Klooster in Waalre
Tijd: elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof 06 1003 5893

Bridge

Plaats : AD-gebouw in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker ( 040 221 2635

Fietsen

Informatie: Paul Compen ( 040 221 6087

PC ondersteuning

Plaats: PC-inloop in Het Klooster in Waalre uitsluitend op afspraak.
Tijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur behalve schoolvakanties.
Bezoek aan huis op afspraak
Informatie en afspraken: Volker Broniecki  volkerbroniecki@gmail.com

Handwerken

Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen.
Informatie: Mw. Jeanne Sanders-Daems ( 040 221 3497

Jeu de boules

Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen ( 040 221 7269

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

Informatie: Bep Broekhuijse ( 040 201 0980

Nordic Walking

wekelijks een 6 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om 10.00 uur, afwis
selend de ene week op woensdagmorgen en de andere week op
vrijdagmorgen
wekelijks op vrijdagmorgen een 5 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om
08.45 uur
Informatie: Frans Meeuwsen ( 040 204 0413

Reizen

Informatie: middaguitstapjes Will Balemans
( 040 221 3382
dagreizen
Maria Van Hauwe
( 040 201 6618
meerdaagse reizen Truus vd Vorstenbosch  040 221 5140

Tennis

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark "de Genneper Parken”, Eindhoven, French Court banen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Wil Drop ( 040 2215781

Trefpunt

Plaats:
AD-gebouw, Kon. Julianalaan 12, Aalst-Waalre
informatie: Peter Oolbekkink ( 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com

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,  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,  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,  040 2041885
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,  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,  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  085 4883616 of www.goedkopekeuringen.nl
PVGE-tarief: €35
➢ Rijbewijskeuring J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard,  040 2010426
PVGE-tarief: €35
➢ ZorgComfort de Kempen
Torenstraat 10-12, Valkenswaard,  040 2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
➢ PVGE: 5% korting op gehele assortiment
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