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moeten daar heel zuinig op zijn.
Vrijheid is niet gemakkelijk, want
vrijheid wil niet zeggen dat men
maar alles zelf kan doen en zelf kan
beslissen. Vrijheid kent haar gren
zen. En grenzen bepalen de ruimte
die men in kan nemen. Een mens
heeft behoefte aan ruimte:
➢ een innerlijke ruimte
➢ een externe ruimte
In een innerlijke ruimte kan hij zijn
ideeën ontwikkelen en aan zelfont
wikkeling doen. Een ruimte waar hij
zich vrij voelt om te doen en te la
ten. Hij voelt zich daar zelf verant
woordelijk voor. Hij is daar veilig.
Niemand kan hem daar vangen.
Rosanne Herzberger zegt: “vrijheid
om je eigen waarheid erop na te
houden” (= individualisme). Maar er
is ook een externe ruimte. De ruimte
die we met elkaar innemen. Waar
gezamenlijk regels, wetten
opgesteld zijn, om geen chaos te
creëren. Ruimte waar je rekening
met elkaar moet houden, een geza
menlijke verantwoordelijkheid (col
lectivisme). Gelukkig beïnvloeden
deze twee ruimtes elkaar. Op welke
wijze staat eenieder vrij, maar het
zou goed zijn dat de externe ruimte,
de gemeenschap, er beter van wordt.
Van groot belang is wel dat mensen
elkaar de ruimte moeten geven, zo
dat we gezamenlijk tot grotere pres
taties komen, die ten goede komen
aan de gemeenschap.
Jos Ossevoort, voorzitter

Vr i j h e i d
75 jaar geleden is er een begin ge
maakt met de bevrijding van Neder
land in de Tweede Wereldoorlog. Op
17 september was het plaatsje
Mesch, dicht bij Maastricht, als eer
ste plaats bevrijd. De geallieerden
poogden met het vormen van een
corridor een omsingeling te maken
en zo de Duitsers van achteren aan
te vallen. Al snel zou blijken dat
Operatie Market Garden, zoals de
aanval van de geallieerden werd ge
noemd, niet zou slagen. Het grootste
deel van Nederland moest wachten
tot het jaar erop: 1945. Zoals u wel
gemerkt zult hebben, zijn er vele
festiviteiten die aandacht besteden
aan het verkrijgen van de vrijheid 75
jaar geleden. Deze festiviteiten zijn
niet alleen uit dankbaarheid voor de
geallieerden, maar ook voor alle Ne
derlanders, zodat zij blijven beseffen
dat vrijheid niet zo gewoon is én dat
vreemdelingen voor onze vrijheid
hebben gevochten en/of gesneuveld
zijn. Vrijheid is een groot goed. We
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Met K&C naar TivoliVredenburg
Zondag 2 februari 2020
Het Utrechtse TivoliVredenburg is
ontstaan door uitbreiding van het
Muziekcentrum Vredenburg van
architect Hertzberger. Met de bouw
van vier nieuwe zalen, voor Jazz,
Pop, Dance en Kamermuziek, kwam
het bijzondere Muziekpaleis van de
grond. Hier gaan wij genieten van
werken van Beethoven en Richard
Strauss, uitgevoerd door het NPO
(Nederlands Philharmonisch Orkest)
onder leiding van Marc Albrecht.
Solist is Christian Tetzlaff. Het
Vioolconcert van Ludwig van Beet
hoven is het meest bekende en
meest gespeelde vioolconcert. Het is
een werk vol muzikale ideeën en
een krachtmeting tussen orkest en
violist. Richard Strauss, wiens
november 2019

werk wordt gezien als hoogtepunt
van de late romantiek, schildert in
"Symphonia Domestica" een dag en
een nacht in het gezin Strauss. Het
NPO speelt symfonieën op het
hoogste niveau en wordt gezien als
een van de beste operaorkesten.
Christian Tetzlaff kan groots en
meeslepend spelen, maar vooral de
intimiteit valt op. “Ook als ik het
Vioolconcert van Beethoven voor de
157ste keer speel, wil ik dat de men
sen de muziek kunnen voelen, niet
dat ze mij bewonderen”. De inleiding op het concert wordt verzorgd
door Emanuel Overbeeke, als pro
grammamaker werkzaam bij de
Concertzender.
2
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Programma
12.15 Vertrek vanaf de Mariakerk,
Valkenswaard
12.30 Vertrek vanaf de Jumbo,
Aalst
13.30 Aankomst TivoliVredenburg
14.15 Inleiding concert
15.00 Aanvang concert
17.00 Einde concert
17.30 Vertrek naar Zaltbommel
18.30 Diner in restaurant De
Verdraagzaamheid
20.00 Vertrek naar huis
20.45/21.00 Verwachte thuiskomst
Aanmelden, zo spoedig mogelijk
 k-en-c@pvge-awv.nl (voorkeur)
 040 2010980 (of 040 2015387)

Wilt u bij aanmelding doorgeven of
u bij het diner kiest voor vis of voor
vlees. Indien u zich na de
vooraankondiging van dit concert al
had aangemeld, hoeft u dat niet
opnieuw te doen.
Betaling na akkoord aanmelding
€ 70,00 (concertticket, diner +
1 drankje, organisatie, bus, attentie
chauffeur). Rekening:
NL70 RABO 0118820788, t.n.v.
PVGE afd. AWV KenC, onder
vermelding van ‘concert’.
Begeleiders op deze reis
Therese Hanneman en Bep
Broekhuijse

☆ KRONIEK ☆
Fietstocht, 22 augustus.
Dit keer ging de fietstocht over
de Strabrechtse Heide. Het was
een mooie dag, de zon scheen
heerlijk en het waaide niet al te
hard. De fietstocht die nu werd
gereden was een uitgestelde
fietstocht, omdat het toen snik
heet was. Eigenlijk was het
niet zo erg dat deze tocht was
uitgesteld, want nu was de hei
de in bloei en geweldig mooi.
De mensen hebben zichtbaar
genoten van deze tocht. Het
enige nadeel was dat in de pers
een bericht was verschenen dat
november 2019

de heide zo mooi in bloei
stond, waardoor het best wel
druk was op de fietspaden.
Maar er bleef gelukkig tijd en
ruimte genoeg over om goed te
kunnen kijken.
Fietstocht, 12 september.
Het was een winderige dag en
de bewolking hing dreigend
boven de fietsers. Maar de
stemming was goed en de tocht
leidde de fietsers naar het zui
den. Via België voerde de
tocht.
Trefpuntlezing, 19 september.
3
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Dit was de derde trefpuntbij
eenkomst van 2019, georgani
seerd door het Trefpuntteam.
Alex Veldhoen hield een lezing
over Sicilië van 14.00 - 15.15
uur. Er waren 53 aanwezigen,
waarvan nagenoeg de ene helft
uit Valkenswaard en de andere
uit Waalre en Aalst. Er waren
ook enkele leden van andere
afdelingen. Na de lezing was er
een drukbezochte nazit, waar
van de laatsten deze verlieten
om 16.30 uur, waaruit een
geslaagde bijeenkomst blijkt.
Foto’s zijn te zien op:
https://tinyurl.com/pvge-2019sicilie
Seniorenmarkt
Valkenswaard, 21 september.
Elk jaar in september is er een
Seniorenmarkt in Valkens
waard in De Hofnar. Er staan
allerlei standjes met wetens
waardigheden en aanbiedingen.
Ook de lokale vereniging
Aalst-Waalre-Valkenswaard
van de PVGE is daar aanwe
zig. Het was een gezellige mid
dag. Bij onze stand was het van
tijd tot tijd behoorlijk druk en
hebben we vele ouderen kun
nen vertellen wat de PVGE
november 2019

allemaal doet. Hopelijk wordt
daardoor weer een aantal men
sen lid van de onze vereniging.
Hartelijk dank aan de mensen
die meegeholpen hebben om
de Seniorenmarkt weer tot een
succes te maken: Bep, Frans ,
Corinne en Henk.
Afsluiting van het
fietsseizoen, 10 oktober.
Het was een echte herfstdag.
Het waaide flink en het tempo
daalde snel als de fietsers tegen
de wind in moesten fietsen. Bij
deze laatste tocht van het sei
zoen was de opkomst groot. De
tocht ging naar Sterksel, waar
de zelf meegebrachte lunch
genuttigd mocht worden in het
café onder genot van een kopje
koffie. Na de fietstocht werd
het seizoen afgesloten in de
kantine van de voetbalclub in
Valkenswaard. Het werd een
gezellige middag. Paul bedan
kte iedereen voor hun inzet en
Paul werd bedankt voor zijn
vele werk. Fijn om te horen
was dat volgend jaar Paul ver
sterking krijgt van Jan Mer
mans, die samen met Paul de
fietsclub gaat leiden.
4
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Najaarsbijeenkomst,
30 oktober.
De ruim 130 leden werden bij
aankomst verwelkomd door
onze voorzitter Jos Ossevoort.
Na koffie, thee en lekkers, ver
zorgd door het Trefpuntteam,
begaven we ons naar de mu
ziekzaal. In zijn welkomst
woordje memoreerde de
voorzitter dat deze bijeenkomst
de afsluiting was van de vie
ring van ons alweer 7de lus
trum. Met de goede herinne
ring aan hun vorige optreden vele jaren geleden - heeft de
Evenementencommissie het
mondharmonicakwartet Fata
Morgana - nu ook internatio
naal actief - voor een tweede
optreden uitgenodigd om ons
lustrum muzikaal af te sluiten.
Het programma was zeer geva
rieerd, klassieke klassiekers en
moderne klassieke nummers

met, ik denk als hoogtepunt,
hun bewerking van Toledo
waar het Spaanse temperament
van afspatte. Ongelofelijk wat
een rijkdom aan klanken uit
vier mondharmonica’s gehaald
kan worden; hoe dat kan werd
duidelijk door de presentatie
met uitleg van de diverse mo
dellen. Het lustrumbuffet van
cateraar Chef GJ was op zijn
specialiteit eveneens zeer
gevarieerd en zeer smakelijk.
Dank aan de Evenementen
commissie, Hans de Pooter en
Reinier Schipper, aan de dames
van het Trefpuntteam en de
vele andere PVGE-vrijwilli
gers die terug kunnen kijken op
een geslaagde Najaarsbijeen
komst. Foto’s zijn te zien op:
https://tinyurl.com/pvge-2019najaar
bijdragen van Jos
Ossevoort, Peter Oolbekkink
en Jos Nieuwenhuis

Uitnodiging voor het kerstdiner
donderdag 19 december om 19.00 uur (restaurant open vanaf 18.30 uur)
Kerst is het gezelligheidsfeest bij
uitstek. In de koude en donkere win
termaanden is het de ideale tijd om
als familie en vrienden bij elkaar te
zijn, samen te praten, samen te zin
gen, te eten en/of te drinken. Daar
om wordt u uitgenodigd om te ko
men dineren in het restaurant van
Zalencentrum De Graver, Kerst
roosstraat 20 in Valkenswaard. We
gaan genieten van een ambachtelijk,
met verse producten bereid culinair
driegangendiner.
Kosten: € 40,-- p.p. vanaf 45 per
sonen, bij minder wordt er een toe
slag berekend. Het diner is incl. een
consumptie: bier / fris / wijn en een
kop koffie of thee.
Aanmelden kan vanaf 18 novem
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ber tot 4 december bij mevr.
W. Balemans, bij voorkeur
 reizen@pvge-awv.nl of
 040 2213382.
Wilt u bij aanmelding aangeven of
uw voorkeur uitgaat naar vis, vlees
of vegetarisch?
Uw aanmelding is compleet als u
het bedrag van € 40,-- heeft
overgemaakt op rek.nr. NL 62
RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE
Aalst-Waalre-Valkenswaard onder
vermelding van ‘kerstdiner’ +
naam deelnemer(s) + uw voorkeur.
Wie heeft er een mooi kerstverhaal
of gedicht dat tijdens het dineren
voorgelezen of voorgedragen kan
worden?
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NieuwsFLITS!- doet die het goed?
Sinds eind 2017 sturen wij per
e-mail naar alle leden van onze af
deling op onregelmatige tijden een
NieuwsFLITS!. Inmiddels zijn er ruim
20 verstuurd. We sturen een
NieuwsFLITS! als er een dringend
bericht of nieuwtje is dat niet meer
op tijd in de reguliere Nieuwsbrief
meegenomen kan worden.
We hebben nu 1148 leden en
gastleden.
Van 74% (= 849 leden) weten we
het e-mailadres en die krijgen alle
maal de NieuwsFLITS!. De Nieuws
FLITS! wordt binnen 24 uur na het
verzenden al door de meeste ont
vangers gelezen. De organisatoren
van de activiteiten die via die flits
verzonden worden, hebben ons
laten weten dat ze steeds binnen
een paar dagen een grote respons

krijgen. Dus kunnen we wel stellen
dat de NieuwsFLITS! een groot
succes is.
Een overzicht van alle verstuurde
NieuwsFLITS! berichten staat op
onze website waar u ze kunt nale
zen. Maar beter is natuurlijk die
berichten zelf per e-mail te ontvan
gen. Krijgt u de NieuwsFLITS! niet,
geef dan uw correcte e-mailadres
door aan ledenadministratie@pvgeawv.nl en doe dat ook als u van emailadres wisselt.
Tip: heeft u geen e-mail? Maar wel
een zorgzaam familielid of kennis
die voor u de PVGE e-mail wil ont
vangen en aan u door wil geven?
Geef dan dat e-mail adres door!
U wilt de NieuwsFLITS! toch niet
missen?

WELKOM NIEUWE LEDEN
Dhr. J.A.M. Brevé
Mevr. J.H.A. den Hartog
Mevr. C.E.M. Isterdael-Claes
Dhr. F.H. Janssen
Mevr. S.L. Kho
Mevr. A.J.C.M. Kuijpers
Mevr. N.M.E. Lakeman
Mevr. H.W.A. van Luyt-v.d. Louw
Mevr. J.A.C.M. Pastoor
Dhr. J.J. Soontiëns
Dhr. J.K.A.M. Staals
november 2019
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REIZEN vooruitblik
donderdagmiddag 6 februari
Hierbij nodigen wij iedereen van har
te uit op de informatiebijeenkomst
van de afdeling REIZEN. Op deze
middag worden de reisplannen voor
2020 gepresenteerd:
8-daagse reis Duitsland – Thü

Wanneer: op donderdagmiddag 6
februari om 14.00 uur (zaal open om
13.30 uur)
Programma:
na de verwelkoming en de algemene
informatie worden de busdagtoch
ten en een aantal middaguitstapjes
aan u gepresenteerd door de
Reiscommissie
na de pauze laat EMA REIZEN u
kennis maken met de nieuwe
meerdaagse reizen
Voordat iedereen huiswaarts keert, is
er nog gelegenheid om vragen te
stellen aan de Reiscommissie en EMA
REIZEN. De deelname is gratis,
maar in verband met de organisatie
s.v.p. aanmelden bij:
Truus van de Vorstenbosch

ringer Wald - Schmalkalden van
03 t/m 10 mei. We bezoeken o.a.
de cultuursteden Erfurt, Weimar
en Eisenach, de kalizoutmijn van
Merkens en ’s werelds oudste
mechanische smederij uit 1482 in
Ohrdruf. Verder genieten we van
mooie tochten door het Thüringer
Wald met als kers op de taart het
boomkroonpad in Hainich (met lift).
5-daagse reis Frankrijk - Vallei
van de Loire van 24 t/m 28 au
gustus, We bezoeken o.a. kasteel
Chenonceau, kasteel Cheverny,
kasteel Angers, de abdij van
Fontevraud en de kathedraal van
Chartres. Bij al deze bezoeken
wordt u verwelkomd door een gids
(Chenonceau met audioguide).
Korte reis in een rustig tempo.

 040 2215140 of
 reizen@pvge-awv.nl
De uitgebreide reisbeschrijvingen
staan vanaf half december op de
website www.pvge-awv.nl
De eerste Nieuwsbrief van 2020
met daarin de beschrijving van de
reizen kunt u vanaf 17 januari in
uw brievenbus verwachten. Vanaf
dat moment kunt u zich aanmelden
voor deze reizen.

Ook in 2020 is er weer een korte
reis in een rustig tempo. Deze reis
is gepland in de maand september
en is nog in voorbereiding.
Waar: Ontmoetingscentrum De Pracht.
adres: De Pracht 2, 5583 CW Waalre
(kerkdorp Aalst).
november 2019

8

www.pvge-awv.nl

Een slachtoffer: maar hoe bereikt u de familie?
Het zal u maar overkomen: u bent
onderweg naar een afspraak en on
derweg raakt u betrokken bij een on
geluk. De klap is dermate ernstig dat
u niet aanspreekbaar bent voor om
standers. Grote kans dat 112 het eer
ste nummer is dat zij bellen. Maar
wat als de hulpdiensten ter plaatse
zijn? Wie moeten zij uit uw omge
ving bellen om hem of haar op de
hoogte te stellen van het ongeluk?
Daar komt bovenop dat tegenwoor
dig vrijwel iedereen een screen lock
heeft ingesteld op zijn mobiele tele
foon. Zonder de juiste pincode,
wachtwoord of patroon is uw
smartphone vergrendeld en
onbruikbaar voor anderen.
ICE-nummer
Fabrikanten hebben hiervoor geluk
kig een oplossing bedacht: een ICE-
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nummer. ICE staat voor In Case of
Emergency. Simpel gezegd een
noodnummer, waarmee een contact
persoon gewaarschuwd kan worden
als u een ongeluk hebt gehad. Een
noodnummer is vanaf het vergren
delscherm te bereiken. Uw mobiele
telefoon ontgrendelen is dus geen
noodzaak om deze persoon te
bellen.
Wees verstandig en stel het nood
nummer in
Een noodnummer instellen, kan wel
eens het verschil tussen leven en
dood betekenen. Of in ieder geval de
geruststelling geven dat er iemand in
uw omgeving gebeld kan worden als
u iets overkomt. Daarom is het ver
standig om er een in te stellen op uw
smartphone. U stelt het telefoon
nummer van uw contactpersoon in
als officieel noodnummer (ICE).
Voor ieder besturingssysteem
werkt dat instellen net een beetje
anders, dus hoe doet u dat
precies? Op de website van
NieuweMobiel.nl wordt helder
met een stappenplan uitgelegd
hoe je een ICE-nummer instelt.
Ga daarvoor naar:
https://tinyurl.com/noodnummer
Hopelijk hoeft het noodnummer
nooit gebruikt te worden, maar
als het toch nodig is ….

9
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Met K&C naar Almere

woensdag 14 augustus

Verslag
Om precies acht uur vertrokken we
uit Valkenswaard en nadat in Aalst
de rest van ons gezelschap was inge
stapt togen we naar Grand Café De
Verdraagzaamheid in Zaltbommel,
waar we ‘s avonds ook zouden dine
ren. Na een lekkere kop koffie met
gebak ging het zeer voorspoedig
verder naar onze reisbestemming
Almere, waar we om kwart over elf
werden opgewacht door onze, van
oorsprong Zuid-Limburgse, stads
gids Marie-Josée Röselaers. Zij ver
telde ons zeer bevlogen over het
ontstaan en de ’geschiedenis’ van
Almere, als een streek waar mensen
november 2019

‘woonden’, die teruggaat tot 4000
voor Christus. Het Almere van onze
tijd is vanaf 1976 uit het niets opge
bouwd, op wat eens de bodem van
het IJsselmeer was, als een polynu
cleaire stad en de eerste bewoners
vestigden zich in Almere Haven. De
stad heeft nu al meer dan 200.000
inwoners, wat moet uitgroeien tot
350.000! Het heeft een hypermodern
winkelcentrum en de vijf kernen,
stadsdelen, zijn: Almere Haven,
Almere stad, Almere Buiten, Almere
Hout en Almere Poort. Na de ont
vangst met koffie en het verhaal van
Marie-Josée, hebben we op eigen
12
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gelegenheid rondgewandeld en
geluncht in het stadshart, slechts vijf
minuten van het station (er zijn 6
stations in Almere!). Drie stadsgid
sen hebben ons daarna in kleinere
groepen in het centrum rondgeleid.
Een fascinerend geheel, met zeer
spraakmakende architectuur, waar
onder de bibliotheek, HET parade
paardje onder de Nederlandse bibli
otheken. Bekende architecten als
Rem Koolhaas en de Engelse Willi
am Allsop behoorden al tot de oor
spronkelijke plannenmakers, die
voorafgaande aan en tijdens het ont
staan van de stad overal ter wereld
hebben rondgekeken en het groe
iende inwonertal gelegenheid heb
ben gegeven tot inspraak. Tot slot
volgde nog een uitgebreide bustour
die vooral ook liet zien hoe groot,
ruim van omvang, groen, rijk aan
bomen en gevarieerd het geheel en
de verschillende stadsdelen zijn. Zo
zijn er grachtengordels (nabootsing
van Amsterdam), Tiny Houses in het
Homeruskwartier, vrije bouw met
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een ratjetoe aan huizen, niet voor
niets ‘klein België’ genoemd. Een
wijk die ‘Duin’ heet, aangelegd op
een kunstmatig duinlandschap van
anderhalf miljoen zandzakken waar
op helmgras wordt geplant, met hui
zen gebouwd van stenen in gevari
eerde duinzand-kleuren. Ter accen
tuering verrijzen hier ook drie
woontorens. Elk stadsdeel heeft zijn
eigen voorzieningen aan scholen,
zorginstellingen, etc. Het grote Fle
voziekenhuis werkt nauw samen
met het AMC. De bus maakt ergens
een stop bij een van de voorbeelden
van Land Art-werk van Daniel
Libeskind. In Flevoland staan negen
landschapskunstwerken van wereld
beroemde kunstenaars. De rondrit
met de bus eindigt bij de jachthaven,
waar we afscheid nemen van MarieJosée, onze voortreffelijke stadsgids.
Zij is een enthousiaste ambassadrice
voor haar stad! Het weer was ons
gelukkig de hele dag goedgezind en
de verwachte files bleven uit. Na
een lekkere maaltijd in ‘De Ver
draagzaamheid’ in Zaltbommel wa
ren we om kwart voor negen terug
in Valkenswaard en niet veel later in
Aalst. Al bij al een zeer geslaagde
dag die velen van ons met andere
ogen heeft doen kijken en ervaren
hoe creatief er aan Almere is ge
werkt, met een fascinerend resultaat!
Foto’s staan op:
tinyurl.com/pvge-2019-almere
Frans en Janny Verhagen
13
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SUPERSENIOREN in FRIESLAND
Verslag

reis van 8 t/m 12 september

foto: Jacqueline Bottema

Wat doe je als Commissie Reizen als
meerdere trouwe reisgenoten zeg
gen: ”Dit was mijn laatste reis. Het
gaat niet meer”. Van een probleem
een uitdaging maken en een reis
voor supersenioren organiseren!
De reis naar Friesland was zo ont
worpen, dat het voor 85-plussers
(veelal met rollator) te doen was. Dit
is gelukt.
We vertrokken meestal pas om 10
uur. Het hotel in Gaasterland was
goed begaanbaar en de uitstapjes
vereisten geen lange wandelingen,
maar wel buskilometers. Belangrijk
was dat de ruim 30 deelnemers een
november 2019

groep werden, waarin men oog had
voor een handje helpen waar dit zin
vol was. Truus en Maria van de
Commissie Reizen gaven hierbij een
zeer goed voorbeeld. De eerste ex
cursies sloten perfect aan bij onze
leeftijd. Iedereen heeft of had wel
rotanmeubelen in huis en weet nu
dat die uit Noordwolde komen. Het
Ot en Sien museum met zijn vele
platen van Jetzes riep oude herinne
ringen op. Natuurlijk ontbrak het
water niet. Drie keer kwamen we
over de Afsluitdijk, die op zich al
een dagtocht waard is. We door
kruisten de Friese meren, voeren
14
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twee uur op het Lauwersmeer en be
reikten Texel per veerboot. Neder
land heeft schitterende oude steden
waar veel te zien is. Zo werden we
door het centrum van Leeuwarden
gegidst met zijn herinneringen aan
de Friese Nassaus en kon iedereen
op eigen wijze Dokkum en Enkhui
zen verkennen. Velen werden getrof
fen door de wijdheid en rust van
Friesland. De boerderijen liggen
verspreid tussen de weilanden. We
zagen veel koeien, waaronder zelfs
Lakenvelders en genoten van de
vele tinten groen en de prachtige
wolkenluchten. Onze bereisde
chauffeur John informeerde ons

over wat we zo
onderweg tegen
kwamen. Zijn
vrouw Jean zorgde
prima voor de
droge keel. Maria
en Truus hadden
zich goed voorbe
reid en gaven achtergrondinformatie
over de reisdoelen. Na vijf dagen
hadden we het gevoel een week weg
te zijn geweest, zoveel indrukken
deden we op.
Klaas Bottema
Foto’s van deze reis staan op:
https://tinyurl.com/pvge-2019friesland

Rabo ClubSupport 2019
Op 17 oktober was Frans Segers, als
vertegenwoordiger van de PVGE, in
Valkenswaard om de Rabo Club
Support cheque in ontvangst te ne
men. Wat was zijn
verrassing groot toen hij
het bedrag zag dat we
zouden ontvangen. Dit
jaar was het een cheque
van € 692,64, het dubbele
van wat we vorig jaar
mochten ontvangen. Dit
fraaie resultaat hebben we
te danken aan onze leden
die dit jaar zo vaak op
onze PVGE gestemd
hebben. Iedereen heel erg
november 2019

bedankt voor het stemmen en de
Rabobank voor deze gift. Wij
kunnen dit bedrag in ons
jubileumjaar goed gebruiken.
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Met Kunst & Cultuur naar Den Haag

22 oktober

Verslag
De afdeling K&C had het weer(!)
goed voor elkaar. De eerste groep
vertrok om 08.00 uur vanuit Val
kenswaard om een kwartier later
aangevuld te worden in Aalst. De
chauffeur was een ‘oude bekende’,
waardoor iedereen zich direct al in
de stemming voelde. De bus stond
precies op tijd voor het Kunstmuse
um in Den Haag. Na de koffie met
gebak werd de groep gesplitst in een
drietal deelgroepen: Mondriaan,
Monet en het Art Deco gebouw. Zelf
behoorden Annie en ik tot diegenen,
die de schilderijen van Monet gin
gen bekijken. Dit was geen slechte
keus. De rondleidster was én gedre
ven én kundig, waardoor we een
mooi beeld kregen van de opbouw
van zijn werken. Het was erg druk in
het museum maar dankzij het goed
werkende audiosysteem was alles
prima te volgen! Van de andere
november 2019

groepen vernamen wij dat ook zij
enthousiast waren. Na de vrije lunch
in één van de restaurants van de
musea (Kunstmuseum, Museon of
Fotomuseum) vervolgden we de rit
naar het landgoed Clingendael.
Helaas zat het weer niet echt mee,
waardoor een wandeling door zowel
de Japanse tuin als over het land
goed een beetje in het water viel. Bij
mooi weer zeker aan te raden. Toen
we weer in de bus stapten op weg
naar het diner, klaarde het op en
scheen de zon! Het diner – in de
vorm van een grillbuffet – vond
plaats bij Van der Valk in Wassenaar.
Daarna ging het huiswaarts over een
niet al te volle snelweg. Het was
voor ons niet de eerste keer dat we
deelnamen aan een dagje K&C en
weer viel ons de prima georgani
seerde dag op van K&C. Deze keer
met dank aan Bep, Leo en Piet.
Mart en Annie van der Linden
16
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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:

zondagmiddag 27-10, dennenkegelzwam
zondag 24 novem vondst van Gérard Hillemans

ber, zondag 26 januari, zondag 23 februari (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. Ook
bij slecht weer is de
begeleiding aanwezig en
drinken we samen een
kopje koffie.
Voor inlichtingen: Truus
en Wil van de Vorsten
bosch  040 2215140
november 2019
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Wees onzichtbaar
Murat Isik
Het boek is verdeeld in drie delen,
die elk geen titel hebben. Het boek
gaat over een Turks jongetje, dat op
groeit in de Bijlmer. Hij kwam in de
jaren tachtig van de vorige eeuw op
jonge leeftijd via een oom in Duits
land. Zijn moeder, zus en hij gingen
met hun vader naar Nederland en
komen terecht in de Bijlmer. Hij
heeft geen prettige jeugd, want zijn
egoïstische vader, die overtuigd
communist is, tiranniseert het gezin.
Bovendien is het huwelijk van zijn
ouders geen gelukkig huwelijk. Zijn
moeder krijgt telkens te horen dat zij
een vogelbrein heeft. Er zijn veel
knallende ruzies. Op de lagere
school gaat het met de jongen rede
lijk, maar als hij op het VWO te
rechtkomt, door dreigende tussen
komst van zijn vader, wordt hij bijna
zes jaren lang gepest. Pas als er een
andere Turkse jongen bij hem in de
klas komt, verandert dat. Hij raakt
bevriend met hem en ontvangt daar
door bescherming. Na het VWO
gaat zijn vriend reizen en hij gaat
studeren aan de universiteit. Onder
tussen gaan zijn ouders, zijn zus en
hij verhuizen, de Bijlmer uit. In het
laatste deel van het boek kijkt hij
terug op de Bijlmer. Hij ontdekt dat
de Bijlmer positief is veranderd. Hij
herkent veel niet meer. In alle drie
november 2019

delen komt naar voren dat hij zo
onzichtbaar mogelijk wil zijn. Hij
wil niet opvallen. Om geen klappen
te krijgen, om niet gepest te worden
of om niet gekleineerd te worden,
gaat hij confrontaties uit de weg. Pas
op het eind neemt hij daadkrachtig
afstand van zijn vader, die door zijn
moeder voor de tweede keer, maar
nu definitief, de deur is gewezen.
Eindelijk vrij. Het boek geeft een
goed inzicht hoe moeilijk immigran
ten het in het begin van hun bestaan
in Nederland hebben. Vooral de kin
deren hebben het zwaar te verduren.
Het boek leest erg gemakkelijk en
blijft de hele tijd erg boeiend.
Jos Ossevoort
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Activiteitenkalender
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

Wandeltocht door Wandelpark V'waard en afsluiting. Vertrek 09.00 uur IVN

Wandelen

do 12 dec K&C

Presentatie over restaureren, De Pracht, Waalre, 11:00 uur

do 19 dec Middaguitst. Kerstdiner De Graver, 19.00 uur
vr 20 dec

Algemeen

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

do 26 dec Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 17 jan 2020
zo 29 dec Algemeen

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

2020
wo 8 jan

Algemeen

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers

vr 17 jan

Algemeen

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

zo 26 jan

Algemeen

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

zo 2 feb

K&C

Concert Ned. Philharmonisch Orkest, TivoliVredenburg, Utrecht

do 6 feb

Reizen

Vooruitblik reizen, De Pracht, Waalre, 14.00 uur

wo 19 feb Algemeen

Algemene Ledenvergadering

vr 21 feb

Algemeen

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

zo 23 feb

Algemeen

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

do 5 mrt

Nieuwsbrief Deadline voor inleveren kopij. Verschijning 27 mrt 2020

ma 9 mrt

Wandelen

Vertrek 09.00 uur

do 12 mrt Fietsen

Voorjaarsbijeenkomst, kantine SV Valkenswaard

wo 18 mrt Algemeen

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe leden. AD-gebouw Waalre, 14.00-16.30 uur

vr 20 mrt

Algemeen

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

zo 29 mrt

Algemeen

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

do 9 apr

Fietsen

Fietstocht 1. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.

di 14 apr

Wandelen

Vertrek 09.00 uur

vr 17 apr

Algemeen

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

zo 26 apr

Algemeen

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

zo 3 mei

Reizen

t/m zo 10 mei 8-daagse reis Duitsland - Thüringer Wald

ma 24 aug Reizen

t/m vr 28 aug: 5-daagse reis naar Frankrijk - Vallei van de Loire

september Reizen

een korte reis in een rustig tempo

november 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

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

november 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,  040 2985847, www.040fit.nl
PVGE-tarief: onbeperkt sporten van ma t/m vr 07:00-17:00, weekend
08:30-14:00 voor €16,99 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.
november 2019
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