
Voor iedereen van 50-plus

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Nieuwsbrief

September 2019

september 2019 www.pvge-awv.nl

www.pvge-awv.nl



september 2019 www.pvge-awv.nl

I n h o u d  a l f a b e t i s c h
Activiteitenkalender pag.21
Bezoek aan Huijbregts Groep in Helmond pag. 3
Boekbespreking: De goede zoon, Rob van Essen pag.20
Collage Zomerbijeenkomst pag.12
Fysio Fitness Franssen pag. 7
Koffie-/borreluurtje pag. 7
Korting voor leden pag.23
Kroniek pag. 6
Met K&C naar Den Haag pag.10
Met K&C naar een presentatie over restaureren pag.14
Met K&C naar Leiden, verslag pag. 8
Met K&C naar TivoliVredenburg Utrecht pag.15
Najaarsbijeenkomst pag.16
Rabo ClubSupport, versterk de PVGE-kas, doe mee pag.18
Roemenië, reisimpressies pag. 4
Terugblik van de meerdaagse reizen 2019 pag. 9
Trefpunt, lezing over Sicilië pag. 2
Vaste activiteiten pag.22
Wandelingetje+koffie op zondagmiddag pag.19
Welkom nieuwe leden … pag. 9
Zevende lustrum pag. 1

I n h o u d  o p  p a g .  n r.
Zevende lustrum pag. 1
Trefpunt, lezing over Sicilië pag. 2
Bezoek aan Huijbregts Groep in Helmond pag. 3
Roemenië, reisimpressies pag. 4
Kroniek pag. 6
Fysio Fitness Franssen pag. 7
Koffie-/borreluurtje pag. 7
Met K&C naar Leiden, verslag pag. 8
Welkom nieuwe leden … pag. 9
Terugblik van de meerdaagse reizen 2019 pag. 9
Met K&C naar Den Haag pag.10
Collage Zomerbijeenkomst pag.12
Met K&C naar een presentatie over restaureren pag.14
Met k&c naar Tivoli-Vredenburg Utrecht pag.15
Najaarsbijeenkomst pag.16
Rabo ClubSupport, versterk de PVGE-kas, doe mee pag.18
Wandelingetje+koffie op zondagmiddag pag.19
Boekbespreking: De goede zoon, Rob van Essen pag.20
Activiteitenkalender pag.21
Vaste activiteiten pag.22
Korting voor leden pag.23



Z e v e n d e  l u s t r u m
PVGE Aalst-Waalre en 

Valkenswaard viert zevende lustrum
35 jaar geleden om precies te zijn op 
16 februari 1984 werd de PVGE 
Vereniging voor senioren afdeling 
Aalst-Waalre en Valkenswaard 
opgericht. De afdelingsvereniging 
maakt deel uit van de organisatie van 
de hoofdvereniging te weten: Philips 
Vereniging van Gepensioneerden 
Eindhoven en omstreken. Het doel 
daarbij was en is het stimuleren van 
een goed leefklimaat van de leden door 
belangenbehartiging en coördinatie van 
het welzijnsbeleid in brede zin. Een 
hele mond vol, maar het wil zeggen dat 
met de gemeente en andere instanties 
overlegd wordt over het welzijn van 
onze leden. Daarnaast houdt het ook in 
dat er allerlei vormende en ontspan
nende activiteiten voor de leden wor
den georganiseerd. Ook het bevorderen 
van solidariteit en contacten tussen de 
leden hoort daarbij.
Was 1984 een bijzonder jaar?
35 jaren geleden. Dat is in het jaar 
1984. Een bekend jaar, een bijzonder 
jaar. George Orwell had in 1948 een 
boek geschreven met als titel: 1984. 
Een zeer bekende uitspraak uit dit 
boek: Big brother is watching you.  
Gezien de moderne middelen, zoals 
iPhone, computer, robot, krijgt hij 
zowaar gelijk. 1984 is ook een jaar 
waarin op 24 januari de eerste Apple 
Macintosh werd verkocht. Nog enkele 
feiten uit dat jaar ter herinnering:
• Op 8 februari werden de Olympische 

Winterspelen voor het eerst in een 
Oostblokland gehouden, nl. 
Joegoslavië, in Sarajevo.    

• Op 1 april werd ASML opgericht.
• Op 5 april overlijdt de beroemde 

radioreporter Theo Koomen.
• Op 14 april stopt de beroemde band 

Doe Maar.
• Op 27 juni verslaat Frankrijk Spanje 

met 2-0 tijdens de Europese 
voetbalkampioenschappen.

• Op 5 augustus wordt de eerste ma
rathon voor vrouwen gehouden op de 
Olympische Spelen in Los Angeles, 
waar de Zwitserse Gabriela 
Andersen-Schiess strompelend en 
zwalkend binnenkwam.

• Op 11 augustus zegt Ronald Reagan 
bij wijze van grap dat hij de Sovjet-
Unie zal bombarderen. Desondanks 
wordt hij later in het jaar herkozen.

• Op 8 oktober bereikt Bart Vos als 
eerste Nederlander de top van de 
Mount Everest.

• En op 16 oktober ontvangt Desmond 
Tutu de Nobelprijs voor de Vrede.

• Een bewogen jaar, waarin de 
oprichting van de PVGE een feit 
werd.

Tegenwoordig geven we de letters 
PVGE een moderne betekenis: 

P voor prettig
V voor verrassend
G voor gezellig
E voor enerverend

Ik wens u namens de PVGE nog heel 
veel mooie jaren toe in de hoop dat de 
letters PVGE nog vaak van toepassing 
mogen zijn.

Jos Ossevoort
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donderdag 19 september

Lezing over Sicilië
In de 3e Trefpuntbijeenkomst van 
dit jaar wordt een lezing gehouden 
door Aleks Veldhoen over Sicilië. 
Een eiland midden in de 
Middellandse Zee dat een boeiende 
vakantiebestemming is. Een eiland 
waar Grieken, Romeinen, Arabieren 
en Normandiërs geheerst hebben en 
hun sporen hebben nagelaten. Op 
cultureel gebied, maar ook door de 
import van druiven, citroenen, 
sinaasappels en suikerriet. Een 
eiland waar ook een groot deel van 
de bevolking is geëmigreerd naar 
met name de VS wegens de enorme 
armoede in de 19e en 20e eeuw.
Met foto’s en muziek gaat u mee op 

een rondreis over dit eiland, een 
duurzame droomreis met lage CO2-
belasting.
Waar: Agnus Dei-gebouw, 

Kon. Julianalaan 12, 
Waalre

Wanneer: donderdag 19 sept., om 
14:00 uur. Vanaf 13:30 
is de zaal open

Bijdrage: €4,- per persoon 
(inclusief drankjes)

Aanmelden: niet nodig
Introducés: welkom!
Informatie: Peter Oolbekkink, 

 040 2214527 of  
 peter.oolbekkink@
gmail.com
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Op 6 juni brachten 30 leden van de PVGE een bezoek aan Huijbregts 
Groep in Helmond. Gezien de reacties ....................................................

Wat een knapperds!! Het was verrassend!!
Groeten, Truus

Hallo Will,
Dank voor de foto. Ook wij vonden het een 
geslaagde middag. Dank je wel. En tot de 
volgende keer.
Groeten, Henk en Corine de Moree

Dankjewel,
Leuke herinnering aan een interessante 
excursie,
Carina Schils

Beste Will,
Ik vond het een grandioze middag. Een 
interessant bedrijf en een duidelijke uitleg 
door de dames. Ook goed verstaanbaar, 
mede door het gebruik van de "hoortoestel
letjes". Zo wil ik wel meer middaguitstap
jes. Heb je al bedrijven in de planning 
staan?
Groetjes, Marianne Köpp-Derksen

Dag Will, 
Nog eens bedankt voor de leuke, 
interessante middag! en de bijlagen� �� �
Hartelijke groet, Wilma van der Leeuw

Geachte directie,
Op donderdag 6 juni 2019 hadden wij het 

voorrecht om onder leiding van mevr. Will 
Balemans van De PVGE afd.  Aalst-
Waalre-Valkenswaard een excursie mee te 
maken naar uw bedrijf in Helmond! Mijn 
vrouw en ik hebben verwonderd gestaan 
van alles wat wij daar mochten zien en de 
up-to-date geavanceerde techniek en 
hygiëne die ons daar vertoond werd! Wij 
hebben er ontzettend van genoten en het 
bezoek heeft een onvergetelijke indruk op 
ons gemaakt!
Verder willen wij een compliment maken 
voor de vriendelijke ontvangst en de 
deskundige begeleiding door de dames 
Sabine en Anne.
Ook hebben wij het zeer op prijs gesteld, 
dat de directeur zelf, ondanks zijn drukke 
werkzaamheden, een paar minuutjes van 
zijn kostbare tijd aan ons gezelschap 
besteed heeft!
Verder waren wij, als fervente bridgers, 
aangenaam verrast door het spel 
speelkaarten, dat wij als herinnering aan 
het bezoek kregen.
Wij willen iedereen, die meegewerkt heeft 
aan het welslagen van deze middag 
hartelijk danken.
Met vriendelijke groeten,
Jeanne en Hans Huijbregts, Eindhoven

......................................................................was het een geslaagde middag! 
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R O E M E N I E
REISIMPRESSIES van 13 t /m 23 juli  van de REIZIGERS  

• Mooie reis, met iets te veel bus.
• Prachtige rit door de binnenlanden van Europa.
• Leukste was: rijden, rijden in een wagentje! En toen eten bij moeder de 

vrouw (met schortje).
• Mooie bezienswaardigheden gezien, goed uitgekozen. Compliment aan 

chauffeur Theo hoe hij de bus manoeuvreerde en Maria voor de 
verzorging.

• Genoten van deze reis, alles goed verzorgd. Veel verschillende kerken 
gezien.

•  Prettige manier om eens iets van het land Roemenië te zien.
•  Te veel in de bus.
• De reis was de lange ritten en het rolstoelduwen waard!
• Fijne reis, goed georganiseerd. Maria, Theo en Johan bedankt voor jullie 

goede begeleiding. Wel veel kilometers gereisd.
• Mooie reis met veel kilometers. Geweldige begeleiding van Maria, Johan 

en Theo.
• Mooie reis, wel te grote afstanden tussen de bezienswaardigheden en wel 
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erg veel kerk.
• Heel mooie indrukwekkende reis, beetje veel hooi op de vork. Voor 

sommige mensen duidelijk te vermoeiend. Voor mij zeer informatief, 
bedankt voor de duidelijke uiteenzettingen door de gidsen. Bedankt en 
hopelijk tot een volgende keer.

• Wel een lange busreis, nog nooit zoveel dikke “pootjes” gezien!
• Leuk was het onverwachte bezoek aan Limburg an der Lahn, een kers op 

de taart!
• Goed georganiseerd, zorgvuldig uitgevoerd en heel gezellig. Dikke 

pootjes door de lange busritten.
• Fijne reis met goed en plezierig gezelschap. De vele kilometers nemen we 

op de koop toe, was van tevoren ook wel in te schatten. Het waren fijne 
dagen.

• Fijn gezelschap, had graag wat meer cultuur gezien dan alleen de vele 
kerken. De afstanden naar de diverse steden waren wel heel lang. 
Jammer. Verder een fijne reis gehad.

• Interessante reis, echter niet geschikt voor mensen met loopmoeilijkheden.
• De schoonheid van Roemenië heeft ons overtroffen.
• Mooie landen om te bezoeken. Te lange zit in de bus. Prettig 

reisgezelschap en goede hotels.
• Fijne reis, bijzonder land. Interessante excursies met prima gidsen. 

Busafstand van hotel naar excursies veel te groot. Leuk gezelschap. 
Prima verzorging van Maria en Theo.

• Ben blij het gezien te hebben. Wel veel in de bus zitten. De gidsen waren 
erg goed. Veel genoten.

• Roemenië was een mooie ervaring. Veel gezien maar wel veel km. in de 
bus in Roemenië. Het PVGE-gezelschap maakte die uren meer dan 
goed.

• Met veel zaken val ik in herhaling en neem ze maar over. Wij hebben een 
heel ander beeld van Roemenië gekregen. Het is niet alleen een arm 
land, je ziet ook veel beter gesitueerden. De auto’s die je ziet zijn over 
het algemeen groter dan in Nederland. Maar de mensen kennen ook 
gezelligheid, zoals op de terrassen van Sibiu.

• Boedapest, geweldig.
• Een reis met een gezellig gezelschap en een paar interessante 

bezienswaardige hoogtepunten, al viel het lange in de bus zitten soms 
niet mee.
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☆ KRONIEK ☆

Zomerbijeenkomst Kasteel 
Heeze, 10 juli
Al heel ruim voor half twee 
waren vele leden neergestreken 
op de binnenplaats van het kas
teel. Het weer leek ons goed 
gezind en de voorzitter hoopte 
in zijn praatje dat iedereen een 
leuke middag zou hebben. Ook 
refereerde hij aan ons 35-jarig 
bestaan, een koralen feest, het 
zevende lustrum. Daarna sprak 
de baron over de geschiedenis 
van het kasteel. Het oudste ge
deelte, Eymerick, dat Hemel
rijk betekent, is gebouwd in de 
Middeleeuwen. De oudste fun
damenten had men ontdekt 
doordat de kastanjeboom op de 
binnenplaats een paar jaar ge
leden was omgewaaid. De ba
ron verhaalde de geschiedenis 
van de bewoners van het kas
teel en vertelde dat zijn familie 
vanaf 1760 het kasteel be
woont tot op de dag van van
daag. Na het praatje van de ba
ron gingen de mensen in groe
pen van vijftien een gedeelte 
van het kasteel bezichtigen. De 
kamers die men zag, waren in 

verschillende stijlen samenge
steld. Opvallend was de badka
mer. Het is de oudste badkamer 
van Nederland. Het water 
moest met emmers uit de 
gracht gehaald worden en dan 
kon men via een speciale trap 
afdalen naar de badkamer om 
te genieten van het bad. In de 
gangen en kamers hingen veel 
schilderijen o.a. van de familie 
Van Tuyll van Serooskerken en 
er stonden veel kisten en kas
ten en heel veel serviezen. Na 
de rondgang konden de men
sen genieten van een heerlijk 
BBQ-buffet. En het geheel 
werd afgesloten met een kopje 
koffie of thee. Tijdens het BBQ 
-buffet  ging het iets regenen, 
maar dat was gelukkig niet 
veel en van korte duur. Even 
dromden de mensen samen in 
het koetshuis, maar al snel ging 
men weer naar buiten. Rond 
zeven uur gingen de mensen 
naar huis. Het was een geslaag
de dag. Bedankt  Evenemen
tencommissie en allen die aan 
deze dag hebben meegewerkt 
om die goed te laten verlopen.
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Foto’s van de Zomerbijeen
komst kunt u bekijken via:  
tinyurl.com/pvge-2019-zomer
Fietstocht, 25 juli 2019
Op donderdag 25 juli, de dag 
waarop de temperatuur steeg 

tot een recordhoogte van 40,7 
graden, werd de fietstocht 
afgeblazen. De mooie tocht die 
Paul Compen had uitgezet over 
de heide, bewaren we voor de 
volgende keer.      Jos Ossevoort
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koffie-/borreluurtje Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 20 september, vrijdag 18 oktober en vrijdag 15 
november bent u weer van harte welkom op het maande
lijkse PVGE koffie-/borreluurtje in 't Oude Wandelpark 
Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. De drankjes en 

eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. De middag duurt van 14.30 
tot 16.30 uur. Voor eventueel vervoer kunt u bellen naar 
Diny van Kemenade:  040 2130588 of 06 4672 6075



Met K&C naar Leiden
Verslag

Na de introductiemiddag voor nieu
we leden maakte ik op 4 juni mijn 
eerste uitstapje met de PVGE naar 
Leiden. De eerste stop was voor kof
fie en gebak in Ridderkerk en ver
volgens begonnen we aan een rond
wandeling door Leiden. Zo bewon
derden we het prachtige stadhuis en 
wandelden we over het Rapenburg 
met indrukwekkende gebouwen; we 
zagen o.a. de universiteit en het be
kende zweetkamertje en ook be
zochten we kort de Hortus Botani
cus. Als dank voor het verzet tegen 
de Spanjaarden schonk Willem van 
Oranje aan Leiden de universiteit en 
sindsdien bestaat er nog steeds een 
relatie tussen ons koningshuis en de

ze stad. We kregen te horen waar de 
diverse Oranjes tijdens hun studie 
gewoond hadden en later ook waar 
het mannelijke gedeelte daarvan zijn 
pilsjes dronk. Na de lunch begonnen 
we aan een boottocht en uiteindelijk 
werden we bij Van der Valk in 
Leiden afgezet waar we nog een 
lekker diner voorgezet kregen.
Mijn complimenten voor de K&C-
commissie die dit georganiseerd 
had. Zelfs de voorspelde regenbuien 
bleven uit; of de commissie daar 
ook de hand in had? Kortom, smaakt 
naar meer.               Marjo Schurgers

Foto’s van dit uitstapje staan op:  
tinyurl.com/pvge-2019-leiden
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van de meerdaagse reizen 2019
donderdag 24 oktober 10.15 uur (zaal open om 10.00 uur)
Locatie: Ontmoetingscentrum De Pracht 
De Pracht 2,  5583 CW Waalre (kerkdorp Aalst)

Hierbij nodigen wij onze reizigers en andere belangstellenden uit 
om tijdens een gezellig samenzijn terug te kijken op de drie 
meerdaagse reizen van dit jaar: Frankrijk: Elzas - Vogezen
Roemenië: Sibiu - Transsylvanië
Nederland: Rijs - Friesland

Op deze ochtend zal van 
de reizen een fotopresen
tatie worden gegeven. De 
deelname is gratis. Wij 
zorgen voor een kopje 
koffie of thee.
Aanmelden:
 reizen@pvge-awv.nl of 
 040 2215140
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WELKOM NIEUWE LEDEN

Dhr. A.J.F. van Daal Valkenswaard
Mevr. M.M.A. van Daal Valkenswaard
Mevr. M.H.J. Dapper-Smidt Eindhoven
Mevr. M.A.G. Elders-Goijarts Eindhoven
Dhr. C.J.H. Heijink Waalre
Dhr. P.A.T.J. Hendrickx Valkenswaard
Mevr. S. Kuiken Waalre
Mevr. A.C.P.M. Linsen-Rijk Waalre
Mevr. J. Peeters Waalre
Mevr. G.M.L.M. Snellen-van Grunsven

Valkenswaard



M e t  K & C  n a a r  D e n  H a a g
Dinsdag 22 oktober

Het Gemeentemuseum is een van 
Europa’s grootste kunstmusea met 
een toonaangevende collectie mo
derne beeldende kunst, mode en toe
gepaste kunst. Het Art Deco ge
bouw, met de markante gele bak
steen, de ruimtelijkheid, de stralende 
lichtinval en het moderne kleurge
bruik, is een van de belangrijkste 
topstukken van het museum. Archi
tect Berlage zelf meende dat het zijn 
allerbeste werk zou worden. Het 
werd een van de mooiste museum
gebouwen van Europa, zeer gewaar
deerd bij bezoekers, kunstenaars en 

architecten. Het museum is de inter
nationale thuishaven van Piet Mon
driaan. Met 300 van zijn kunstwer
ken ontvouwt zich Mondriaans ont
wikkeling van figuratieve naar ab
stracte kunst, te midden van voor
gangers en tijdgenoten als Monet, 
Picasso en Kandinsky. In de tijdelij
ke tentoonstelling ‘Monet – Tuinen 
van verbeelding’ zijn veertig top
stukken van Monet bijeengebracht. 
Het schilderij ‘Blauweregen’ uit de 
eigen collectie is het stralende mid
delpunt. Bij het zien van ‘Waterle
lies’, met al die kleurexplosies en 
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spiegelingen, weet je nooit waar wa
ter begint en lucht ophoudt. Het zijn 
werken die een belangrijke impact 
hadden op kunstenaars als de ab
stract expressionisten Rothko en 
Pollock.
In het museum kunnen wij kiezen 
uit 3 rondleidingen:
1- het  Art Deco gebouw,
2- Mondriaan & De Stijl
3- Monet. 
Op het landgoed Clingendael ligt de 
Japanse Tuin, rond 1910 aangelegd 
door Barones Van Brienen, ook wel 
freule Daisy genoemd. Per schip 
reisde de freule naar Japan en bracht 
lantaarns, een watervat, beeldjes, 
bruggetjes en misschien zelfs het 
paviljoen naar Nederland. Het erf
goed van de freule is nu een plaats 
van rust en bezinning. De sfeer in de 
tuin wordt mede bepaald door een 
schitterende moslaag, stenen lan
taarns en watervaten met afbeeldin
gen van Boeddha of in de vorm van 
een lotusbloem. Zittend in het pavil
joen kun je volop genieten van de 
tuin in herfsttooi. 
Programma
08.00 uur Vertrek vanaf de 

Mariakerk in Valkenswaard.
08.15 uur Vertrek vanaf De Jumbo, 

Hortensialaan 2, Aalst.
10.15 uur Koffie/thee/water en 

gebak bij Restaurant Gember
11.00 uur Rondleiding in het 

Gemeentemuseum. 
12.30 uur Vrije tijd en lunch in het 

Restaurant van het Gemeentemu
seum, Restaurant Gember, of het 
Restaurant van Museon.

14.00 uur Vertrek naar de Japanse 
Tuin op Landgoed Clingendael.

14.30 uur Wandeling door de 
Japanse Tuin. 

16.15 uur Vertrek naar Wassenaar.
17.00 uur Grillbuffet bij Van der 

Valk in Wassenaar.
18.45 uur Vertrek naar huis.
21.00 uur Waarschijnlijke aankomst 

thuis.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk.

 k-en-c@pvge-awv.nl   (voorkeur)
 040 201 09 80 (bij afwezigheid: 

040 201 53 87)
Vermeld welke rondleiding uw 1e en 

welke uw 2e keuze is. 
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 59,00 Met Museumkaart
€ 73,00 Zonder Museumkaart 
(Inbegrepen: koffie/gebak, museum, 

diner met twee drankjes, organi
satie, bus, attentie chauffeur).

Rekening: NL70 RABO 
0118820788, t.n.v. PVGE afd. 
AWV K&C, onder vermelding 
van uw naam en “Den Haag”. 

Let op! De Museumkaart meene
men. In de Japanse tuin kunt u 
een wandeling maken van 2 km. 
of 4 km. Een deel van de tuin is 
moeilijk begaanbaar.
Deze activiteit is toegankelijk 
voor alle PVGE-leden.

Begeleiders op de reis
Piet Setz en Leo Brabander
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Met K&C naar een presentatie over restaureren
Donderdag 12 december

In april van dit jaar hebben wij de 
restauratieateliers van de Universi
teit van Antwerpen bezocht. Tijdens 
een uniek kijkje achter de schermen 
kregen wij bewondering voor de 
zorg waarmee conservatoren en res
tauratoren werken om erfgoed en 
kunstcollecties in stand te houden. 
Wij hebben twee restauratoren, bei
de afgestudeerd als Master of Arts 
aan de Universiteit van Antwerpen, 
bereid gevonden het restauratiepro
ces uitvoeriger te beschrijven. 
Suzanne Peters is expert in houten 
en polychrome objecten, Jitske van 
Groenland in schilderijen en lijsten. 
Tijdens een presentatie schilderen 
zij alle aspecten van conservatie/res
tauratie, werkzaamheden die groot 

en veelzijdig vakmanschap vereisen. 
Het doel van conservatie/restauratie 
is cultureel erfgoed duurzaam te 
kunnen behouden. Dat betekent: het 
minimaliseren van schade en verval, 
maar ook het voorkomen van verlies 
van kennis over culturele objecten. 
Bij actieve conservering wordt 
daadwerkelijk ingegrepen in de con
ditie van een object. Zo’n behande
ling kan bestaan uit: reiniging, con
solidatie van loszittende onderdelen 
en schimmelbestrijding. Bij restau
ratie wordt het object teruggebracht 
naar een staat, waarin het zich in de 
loop der geschiedenis heeft bevon
den. Soms kan daarbij worden geko
zen voor een gedeeltelijke of gehele 
reconstructie. Bij preventieve con
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servering worden de omstandighe
den waarin het erfgoed zich bevindt, 
geoptimaliseerd: het omgevingskli
maat, procedures voor de hantering 
en opslag van objecten. 
Voor de echte liefhebbers: misschien  
hebt u thuis een houten object, een 
beeld(je) bijvoorbeeld of een schil
derij dat er niet heel fris meer uit
ziet. Breng het mee en overleg met 
Suzanne of Jitske over de mogelijk
heden en de zin van een eventuele 
restauratie.

Datum: Donderdag 12 december
Plaats: Gemeenschapscentrum De 

Pracht, De Pracht 2, Aalst
Tijd: Presentatie: 11.00 uur tot 

uiterlijk 12.30 uur.
Aansluitend een eenvoudige 
lunch en de mogelijkheid voor 
een gesprek met de inleiders.

Aanmelden:
 k-en-c@pvge-awv.nl    

(voorkeur) of
 040 2010980 (bij afwezig
heid: 040 2015387)
Meldt u snel aan, er zijn slechts 
50 plaatsen beschikbaar.
Deze activiteit is toegankelijk 
voor alle PVGE-leden

Betalen: € 15,00 naar
NL70 RABO 0118820788, 
t.n.v. PVGE afd. AWV K&C, 
onder vermelding van uw naam 
en ‘Restauratie’.
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MET K&C NAAR TIVOLIVREDENBURG UTRECHT
Vooraankondiging

Op zondag 2 februari willen we naar Muziekcentrum TivoliVredenburg 
in Utrecht. We gaan naar een matinee-uitvoering door het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, onder leiding van chef-dirigent Marc Albrecht. 
Het programma is boeiend en gevarieerd.

1. Ludwig van Beethoven - Vioolconcert met Christian Tetzlaff als solist
2. Richard Strauss - Sinfonia Domestica

Bent u liefhebber, reserveer dan alvast de datum: zondag 2 februari 2020.
De prijs (inclusief diner) zal max. € 70,00 bedragen.
Nadere informatie volgt later.

Aanmelden: 
We hebben 50 tickets gereserveerd. U kunt zich nu al aanmelden.

 k-en-c@pvge-awv.nl  (voorkeur)
 040 2010980 (bij afwezigheid: 040 2213898)



N A J A A R S B I J E E N K O M S T
De Evenementencommissie nodigt u uit namens het bestuur voor 

de Najaarsbijeenkomst van ons 35ste verenigingsjaar op 
woensdagmiddag 30 oktober in het AD-zalencomplex, 

Kon.Julianalaan 12 te Waalre

Het thema van deze middag is:

EEN MUZIKAAL ONTHAAL
Na de opening gaan we naar de grote zaal, waar Fata Morgana voor u zal 
optreden en aan het einde van de middag sluiten we af met een gezellig 
etentje.
Mondharmonicakwartet Fata 
Morgana is geen luchtspie
geling, u kunt het beter ver
gelijken met een wervelwind. 
Het kwartet zet met vier 
mondharmonica’s een com
plete sound neer en speelt 
eigen arrangementen van 
veelal bekende melodieën.
FATA MORGANA werd in 
1980 opgericht. Inmiddels 
heeft het kwartet meer dan 350 uitvoeringen verzorgd in Europa en de 
Verenigde Staten, waarvan enkele voor tv en enige tientallen voor radio. 
Zij hebben ook meerdere malen deelgenomen aan competities bij 
internationale mondharmonica festivals. 

De inwendige mens wordt ten slotte deze middag zeker niet vergeten. 
De koffie, de thee en de drank(jes) worden verzorgd door onze Tref
punt-organisatoren. Het extra aangekleed luxe buffet wordt u aange
boden door ChefGJ, die inmiddels onze vertrouwde cateraar is.

september 2019 16 www.pvge-awv.nl



Programma:
14.00 uur: Opening van de zaal en 

ontvangst en registratie. 
Na de registratie kunt u 
op uw gemak genieten van 
een kopje koffie of thee. 

14.45 uur: Opening door de 
voorzitter.

15.00 uur: Mondharmonica-kwartet 
Fata Morgana.

16.15 uur: Een drankje halen aan de 
bar.

17.00 uur: Aanvang buffet, verzorgd door GertJan Willems.
18.30 uur: Sluiting bijeenkomst.

Meldt u op tijd aan want het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is 
als gevolg van voorschriften van de brandweer beperkt tot 140 !

Inschrijving (bij voorkeur per e-mail) via: 
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl 

 040 2214119
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 26 
oktober, uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 
27,50 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 
RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE Aalst-Waalre/Valkenswaard met 
duidelijke vermelding van ‘Najaarsbijeenkomst’ en de naam van de 
deelnemer(s).

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 
bij aankomst in de hal van het AD-gebouw in Waalre.
Bent u geen (gast)lid van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, dan 
kunt u zich aanmelden vanaf 1 oktober (mits er nog plaats is) en betaalt 
u een hogere bijdrage t.w. € 38,-
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Versterk de PVGE-kas door deelname aan Rabo ClubSupport
(Alleen voor leden van Rabobank De Kempen)

Rabobank De Kempen organiseert ook dit 
jaar weer de Rabo ClubSupport  (voor
heen Clubkas Campagne) waarmee zij 
verenigingen en stichtingen in De Kempen 
met in totaal € 270.000 ondersteunt. Het 
totaalbedrag wordt verdeeld over alle deel
nemende verenigingen en stichtingen naar 
rato van het aantal op de vereniging uitge
brachte stemmen. Ook de PVGE-afdeling 
Aalst-Waalre en Valkenswaard doet mee. 

Nu de PVGE van de gemeenten Waalre 
en Valkenswaard geen subsidie meer 
ontvangt, is het van groot belang dat we 
onze kas op deze manier versterken en 
dat zoveel mogelijk stemmen door leden 
van de Rabobank op de PVGE worden 
uitgebracht! In 2017 leverde de Clubkas 
Campagne de PVGE € 393 op en 2018 € 
327. Laat het in 2019 meer zijn!

Hoe werkt het? 
De stemming vindt plaats vanaf vrijdag 
27 september t/m vrijdag 11 oktober 
2019. Vooraf krijgen alle leden van de 
Rabobank per post of e-mail een 
persoonlijke uitnodiging met code om hun 
stem uit te brengen. 
In het geval dat u nog geen lid van Rabo
bank bent, maar daar wel een rekening 
hebt: dat is zo verholpen. U hoeft zich 
slechts aan te melden, lidmaatschap is 
kosteloos. Ieder lid krijgt 5 stemmen die 
uitsluitend op een beveiligde manier via 
internet uitgebracht mogen worden. Ieder 
lid mag maximaal 2 stemmen op eenzelfde 
vereniging (dus PVGE) uitbrengen. U 
moet vijf stemmen uitbrengen, waarvan 
maar twee op de PVGE. De overblijvende 
stemmen kunt u ook gebruiken om te 
ruilen (ik stem op jouw club als jij op de 

PVGE stemt).De Rabobank heeft besloten 
dat iedere vereniging in maar een van de 
25 dorpskernen uit De Kempen 
geregistreerd kan staan. Om te stemmen 
moet u de verenigingsnaam zoeken in de 
juiste dorpskern. Voor alle leden van onze 
vereniging, of ze nu woonachtig zijn in 
Aalst, Borkel en Schaft, Dommelen, 
Valkenswaard, Waalre of elders in De 
Kempen geldt voor deze stemming: 
naam:  PVGE
gevestigd in de dorpskern:  Waalre
Volg de instructies in de Rabobank brief en 
stem op de PVGE te Waalre!
Voor het geval u niet per internet wilt of 
kunt stemmen kunt u uw brief met stemco
de overdragen aan een familielid of beken
de, bijvoorbeeld een hieronder vermeld lid 
van de PVGE. U kunt daarbij desgewenst 
een instructie geven hoe de overige drie 
stemmen gebruikt moeten worden. Om een 
nog grotere bijdrage aan onze kas te krij
gen, kunt u ook familieleden en vrienden 
vragen op de PVGE te Waalre te stemmen.

Voor het overdragen van stemcodes en 
verdere inlichtingen kunt u in de periode 
van vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 
oktober (ook bij de Trefpunt bijeenkomst 
op 19 september 2019) terecht bij:

 Aalst: Hans de Pooter, Laarstraat 57, 
5582 HL Waalre, tel: 040-2218298

 Aalst: Paul Compen, Anna Paulownalaan 
24, 5583 BE Waalre, tel: 040-2216087

 Waalre: Ton Kivits, Pastoor van der 
Heijdenstraat 5, 5583 TL Waalre, tel: 
06-11436353

 Valkenswaard: Frans Segers, Parallelweg 
Noord 20, 5553 CA Valkenswaard, tel: 
040-2017214
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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 25 augustus, zondag 29 september, zondag 27 okto
ber, zondag 24 november (laatste zondag van de maand)

Tijd: 13.30 uur
Waar: 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.

Afstand: 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
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De goede zoon
Rob van Essen

Een naamloze hoofdpersoon, onge
veer 60 jaar oud, heeft zijn vader al 
begraven en doet nu boodschappen 
voor zijn moeder, die zelf niet meer 
in staat is de boodschappen te doen.
Door zijn studie kunstgeschiedenis, 
die hij niet heeft afgerond, is hij via 
een studentenbaantje terecht geko
men bij het Archief van Amsterdam. 
Daar leert hij Lennox, Guido en De 
Meester kennen. De hoofdpersoon is 
een schrijver die een aantal plotloze 
thrillers heeft geschreven. Hij wordt 
gevraagd om de jeugd van De Mees
ter, die ook Bonzo wordt genoemd, 
te bedenken. Dit alles is twintig ja

ren geleden gebeurd. In het heden 
heeft hij net zijn moeder begraven. 
Bovendien is zijn laatste manuscript 
door de uitgever geweigerd. Op
nieuw komt de hoofdpersoon in aan
raking met Lennox, die hem mee wil 
nemen naar Bonzo, wiens geheugen 
deels verdwenen is. Hij moet Bonzo 
helpen het geheugen op te frissen. 
De hoofdpersoon stemt toe. Lennox 
neemt hem mee op reis door onbe
kende oorden. Het regent veel, er 
zijn bosbranden en modderstromen. 
Tijdens de reis ontdekt de lezer dat 
een deel van het verhaal speelt in de 
toekomst. Langzamerhand wordt 
ook duidelijk waarom de hoofdper
soon op reis gaat. Niet alleen om het 
gedeeltelijk verdwenen geheugen te 
helpen repareren, maar hij wordt 
ook gevraagd voor een geheim pro
ject: mensen voorzien van een nieu
we identiteit. Hij zal daarvoor naar 
een klooster worden gebracht en als 
het project beëindigd is, zal hij te
ruggebracht worden naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. Na enkele 
dagen met Lennox in een auto te 
hebben gereden op weg naar het 
einddoel, wordt hij op een ochtend, 
zonder Lennox, in een zelfrijdende 
auto gezet. De auto blijkt niet alleen 
zelfrijdend te zijn, maar kan ook 
praten en weet alles over zijn verle
den. Daardoor ontstaan bij de hoofd
persoon allerlei flashbacks m.n. de 
vele bezoekjes aan zijn moeder. Hij 
heeft haar twintig jaar bezocht. Hij 
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is een goede zoon. Uiteindelijk 
wordt hij afgezet voor het klooster. 
Daar ontmoet hij Guido, die hem 
helpt met het project. De hoofdper
soon wordt begeleid naar de kelder 
van het klooster, waar hij een kap op 

zijn hoofd krijgt en een spuitje. Het 
boek eindigt dat hij wakker wordt.
Het is een bijzonder verhaal, dat je 
nieuwsgierig maakt hoe het zal aflo
pen. Misschien moet ik wel zeggen: 
een bizar verhaal.         Jos Ossevoort

Ac t i v i t e i t e n k a l e n d e r
zo 25 aug Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

do 29 aug Reizen Dagtocht Urk + bootreis

zo 8 sep Reizen t/m 12 sep: 5-daagse reis naar Friesland (rustig tempo)

ma 9 sep Wandelen Wandeltocht door St. Jansberg en Mookerheide. Vertrek 09.00 uur SKH

do 12 sep Fietsen Fietstocht 8. Vertrek 11.00 uur De Graver

do 19 sep Trefpunt Trefpuntlezing, AD-gebouw, 14.00 uur lezing over Sicilië

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

di 22 okt K&C Bezoek Den Haag: Gemeentemuseum + Japanse Tuin Clingendael

do 24 okt Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 15/17 nov

do 24 okt Reizen Terugblik meerdaagse reizen 2019, De Pracht, 10.15 uur

zo 27 okt Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

wo 30 okt Algemeen Najaarsbijeenkomst, AD-gebouw, 14.00 uur

do 7 nov Trefpunt 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

do 12 dec K&C Presentatie over restaureren, De Pracht, 11:00 uur

zo 2 feb K&C Concert Ned. Philharmonisch Orkest, TivoliVredenburg, Utrecht
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Hoe denkt men over bestuursleden? 
Besturen niet moeilijk? Toch.

Bestuursleden:
Als ze vriendelijk zijn en aardig, noemen we ze flauweriken.
Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze dictators.
Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen.
Als ze hard werken, zijn het uitslovers.
Als ze weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos.
Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring en weten ze niets.
Als ze oud zijn, weten ze het altijd beter.
Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het kletsmeiers.
Als ze niet praten, zijn ze verwaand en lopen naast hun schoenen.

Als ze met iedereen trachten op te schieten, zijn het allemans vriendjes.
Als ze zich alleen met bepaalde groepen bemoeien, doen ze aan vriendjespolitiek.
Als ze aan iedereen een inbreng gunnen, zijn ze bang en laf.
Als ze niets doen, zijn ze voor hun taak niet geschikt.
Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren.
Als ze wat door de vingers zien, zijn ze stekeblind.
Als ze ons in het werk betrekken, zijn ze te lui om het zelf te doen.
Als ze het niet doen, zijn het baantjesjagers en bang voor de concurrentie.

Conclusie:
Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomo, zo geduldig als Job, 
zo sluw als een vos. Zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een 
olifant, buigzaam als een riet, machtig als een eik en gevoelig als 
een kruidje-roer-me-niet. Bovendien moet hij of zij nog kunnen 
praten als Brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard.1

Naschrift PVGE redactie:
Dit stuk komt van een Vereniging van Eigenaren en is uiteraard humoris
tisch bedoeld. Hopelijk is het u duidelijk dat de ideale bestuurder niet 
bestaat en dat wij heel blij zijn met de inzet van iedereen die zich voor onze 
PVGE wil inzetten. Wilt u ons helpen in het bestuur, een commissie, een 
club of bij een evenement? Dan zullen wij u met open armen 

ontvangen! Doen!

1 Vaak hondsmoe met blaren op de tong.
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Japanse Tuin op het landgoed Clingendael (Met K&C naar Den Haag)
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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

Koffie/borrel
uurtje

Plaats: 't Oude Wandelpark, Eindhovenseweg 264, Valkenswaard
Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Info: Diny van Kemenade, d.vankemenade1@kpnmail.nl 

( 040 213 0588

Kunst & Cultuur Informatie: Bep Broekhuijse ( 040 201 0980

Nordic Walking

wekelijks een 6 km. wandeling vanaf "Harba Lorifa" om 10.00 uur,  
afwisselend 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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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

Ledenadministratie:

Will Balemans
Renier Sniederslaan 10
5582 ES Waalre
( 040 2213382
 ledenadministratie@pvge-awv.nl

Secretariaat:

Eric Ideler
De Vrieshof 6
5581 TW Waalre
( 040 2520497
 secretariaat@pvge-awv.nl

Bankrekening:

NL62 RABO 0155 7060 55
t.n.v. PVGE Aalst-Waalre / 
Valkenswaard

Volgende uitgave: vr 15 nov 2019

Laatste inleverdatum voor artikelen: do 24 okt 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.

Uitgave van: PVGE VERENIGING VOOR SENIOREN, PVGE AALST-WAALRE en VALKENSWAARD
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