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Nederland is inmiddels gestegen tot
ruim 80 jaar. Vroeger, ongeveer 400
jaar geleden lag de levensverwach
ting rond de 30 jaar. Later vierden
mensen hun 50ste verjaardag, ook
wel Abraham zien genoemd, groots
omdat het geweldig was als je die
leeftijd bereikte. Weer wat later
voerde minister-president W. Drees,
in 1957, de AOW in voor 65-jarigen,
zodat men nog één of twee jaar van
een welverdiende rust kon genieten
na een arbeidzaam leven. Nu is de
levensverwachting tot ruim 80 jaar
gestegen en wie weet kan de mens
over 30 jaar wellicht 130 jaar wor
den. Er is zelfs een groep mensen,
transhumanisten genoemd, die een
eeuwig leven voorspelt, dus onster
felijkheid. De techniek zal, volgens
hen, zich zodanig ontwikkelen dat
eeuwig leven werkelijkheid wordt.
Maar zit de mens wel te wachten op
onsterfelijkheid? Wat betekent dat
voor de totale bevolking op aarde?
Ondanks alle gedachtespinsels over
onsterfelijkheid lijkt het beter dat de
mens op een daartoe gekomen mo
ment zijn/haar ogen sluit. Dat geeft
een ‘gerust’ gevoel. Nu zijn we weer
aan een nieuw kalenderjaar begon
nen. Hopelijk wordt het voor
iedereen in 2020 een PVGE-jaar:
P prettig
V verrassend
G gezellig
E enerverend
Jos Ossevoort, voorzitter

Onsterfelijkheid
Mensen zijn sterfelijk. Na
een korte of lange periode komt ie
dereen aan het einde van zijn/haar
leven. Maar het begrip ‘onsterfelijk
heid’ houdt de mens bezig. De mens
is in zekere zin onsterfelijk gezien
het feit dat de genen van de mens
worden doorgegeven in de kinderen.
In een ander geval probeert de mens
voort te leven bijv. in de kunst, met
het schrijven van een boek of het
maken van een schilderij. Al heel
lang poogt de mens met behulp van
de wetenschap de dood uit te stellen.
Vooral in de geneeskunde is men
druk in de weer om levensverlen
gende medicijnen te ontwikkelen. In
Californië worden (voor veel geld)
menselijke lichamen ingevroren en
bewaard in koelcellen, zodat in de
toekomst deze lichamen opnieuw
‘geboren’ kunnen worden. De we
tenschap heeft in de loop der jaren
een geweldige progressie doorge
maakt. De levensverwachting in
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Met K&C naar Pieter Bruegel de Oude
dinsdag 21 of woensdag 22 april
Pieter Bruegel werd geboren tussen
1525 en 1530, waarschijnlijk in
Breda of in Breugel en overleed in
1569. In 2019 herdacht België 450
jaar Pieter Bruegel. Hij werkte in
Mechelen, Italië en Antwerpen. Om
dichter bij het centrum van geld en
macht en dus potentiële klanten te
zijn, verhuisde Bruegel in 1563 naar
Brussel om zich in de Marollen te
vestigen. In die tijd was de buurt
rond de Kapellekerk allesbehalve
een volksbuurt. Het ruime huis
waarin hij woonde, lag in een van de
januari 2020

Vooraankondiging
rijkste straten van Brussel. In de 16e
eeuw was Brussel immers een van
de belangrijkste politieke centra van
Europa. Karel V had er zijn hoofd
residentie. Brussel was een echte
hub voor kunstenaars en de nieuwe
stedelijke adel. Zichtbare getuige
van zijn verblijf in Brussel is het
Bruegelhuis in de Hoogstraat 132 in
de Marollen. Het komt voor op één
van zijn schilderijen (‘Dood van de
Maagd’).
Brussel en het omliggende Pajotten
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land vormden een grote inspiratie
bron voor Bruegel: hij schilderde er
tweederde van een totaal van veertig
schilderijen. Een paar minuten lopen
van de Marollen, op de Kunstberg,
leefden zijn machtige beschermhe
ren. Tegenwoordig herbergt deze
wijk een belangrijk deel van het
werk van Bruegel: na het Kunsthi
storisches Museum in Wenen bezit
de Koninklijk Musea voor Schone
Kunsten van België de belangrijkste
schilderijencollectie van Bruegel en
de Koninklijke Bibliotheek bezit
niet minder dan 90 grafische werken
van zijn hand. Na zijn dood werd
Bruegel begraven in de Kapellekerk
in de Marollen. Om een indruk te
krijgen van deze levendige periode
in de geschiedenis van Brussel, is
een bezoek aan het Hallepoortmuse
um een absolute must!

beeldinhoud. Dit bezorgde hem de
bijnaam ‘de nieuwe Jeroen Bosch’.
Schilderijen als ‘Nederlandse
spreekwoorden’, ‘Kinderspelen’,
‘Dulle Griet’, ‘De Bruidsdans’ en
‘Luilekkerland’ zijn over heel de
wereld bekend en geliefd. De bij
naam Boerenbruegel dankt hij aan
de schilderijen waarin hij het boe
renleven afbeeldt. Zijn oudste zoon
Pieter Brueghel de Jonge ging door
het leven als ‘de Helse Brueghel’, de
tweede zoon Jan Brueghel de Oude
als ‘de Fluwelen Brueghel’.
Op 21 of 22 april gaan we met K&C
naar Brussel om kennis te maken
met deze Bruegel, een beroemde
Zuid-Nederlander. Het programma
voor die dag staat in de grondverf,
maar krijgt pas zijn definitieve vorm
nadat wij de mogelijkheden in Brus
sel zelf hebben verkend. Alle infor
matie over het programma zullen
wij zo spoedig mogelijk met u
delen. Reserveer nu alvast in uw

Bruegel staat bekend om zijn land
schappen en boerenlevens (zoge
naamde genreschilderijen). Al in de
16e eeuw erkenden Habsburgse ver
zamelaars de uitzonderlijke kwaliteit
en originaliteit van Bruegels
werken, die zij vervolgens
kochten. De populariteit van
Bruegel komt voort uit de
verbluffende composities, die
vaak moraliserend zijn en
heel veel personages neerzet
ten, waardoor de kijker wordt
uitgenodigd om na te denken
over de complexiteit van de
januari 2020

agenda: dinsdag 21 en woens
dag 22 april 2020!
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F r a n k r i j k - Va l l e i v a n d e L o i r e
maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Met deze reis zijn wij te gast in het dal
van de middenloop van de Loire, tussen
de monding van de Allier en die van de
Maine. Het is een bijzonder vruchtbaar
gebied en heeft met name in het westen
vanwege de maritieme invloeden een
aangenaam klimaat. Sinds de 12e eeuw
zijn er langs deze rivier en de
zijrivieren door de adel kastelen
gebouwd, die nu tot de belangrijkste
toeristische attracties van Frankrijk
behoren. Het lieflijke landschap rond
deze rivier wordt ook wel eens de ‘Tuin
van Frankrijk’ genoemd.
Tours met ca. 130.000 inwoners is
gelegen aan de Loire. De stad herbergt
o.a. een universiteit, een con
servatorium, een studiecentrum
betreffende de renaissance en een
academie voor schone kunsten. Verder
januari 2020

5 dagen

bezit de stad een groot aantal musea.
Ondanks de verwoestingen in de
Tweede Wereldoorlog bezit Tours nog
verscheidene historische gebouwen en
een groot aantal oude huizen, daterend
uit de 13e tot de 18e eeuw.
Brit Hotel Tours - Le Cheops
Het hotel is prima gelegen voor onze
uitstapjes in de Loire-vallei. Alle
kamers zijn voorzien van bad/douche,
wc, föhn, tv en airconditioning. Verder
beschikt het hotel over een lift, 24-uurs
receptie en huisbar. In het restaurant
wordt ‘s morgens een ontbijtbuffet
geserveerd en ‘s avonds gebruiken we
een driegangenmenu met ¼ liter wijn,
½ liter water en koffie inclusief.
Vertrekdatum maandag 24 augustus
Reissom en staffelprijzen:
4
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€ 536,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 566,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 604,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer € 128,00 p.p.
(17 kamers)
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voorzien
van bar, modern geluidssysteem
met DVD, panoramacamera, toilet
en airco
de verzorging op basis van half
pension, uitgebreid ontbijtbuffet,
driegangenmenu
tijdens diner ¼ liter wijn, ½ liter
water en koffie
alle kamers met bad/douche, wc,
föhn, tv en airconditioning
de excursies (inclusief de genoemde
entrees)
gratis wifi
entree abdij van Fontevraud met
Duits sprekende gids
entree tuinen Villandry met audio
guide
entree met audioguide kasteel
Chenonceau inclusief tuin
entree kasteel Angers met Apocalyps
en Nederlands sprekende gids
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren chauf
feur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet-genoemde maaltijden, dranken
en eventuele niet genoemde entrees
januari 2020

Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Valkenswaard,
Waalre en Aalst. Via Antwerpen, Gent
en Parijs rijden we naar Chartres waar
we een stop maken. Hier kunt u op
eigen gelegenheid het mooie centrum
ontdekken. Een van de bekendste
monumenten is de kathedraal NotreDame. De kathedraal is vooral bekend
door de gebrandschilderde ramen.
Verder zijn bezienswaardig het
bisschoppelijk paleis, het Museum voor
Schone Kunsten, de diverse stenen
bruggen over de rivier en de vele
monumentale woonhuizen in het
centrum. Na dit bezoek rijden we
verder naar Tours.
Dag 2: Vandaag maken we een
schitterende rondrit langs diverse
kastelen. Allereerst rijden we naar de
abdij van Fontevraud. Een Duitstalige
gids laat ons één van de meest
bezienswaardige kloostercomplexen
van Frankrijk zien. We rijden via het
sprookjeskasteel van Ussé en de
middeleeuwse burcht van Langeais naar
het kasteel Azay-le-Rideau. Dit 16de
eeuwse kasteel is een van de sierlijkste
kastelen van de Loire. Het werd
gebouwd op heipalen in een bocht van
de rivier de Indre. In Villandry
bezoeken we met audioguide de
fantastisch mooie Franse renaissance
tuinen
Dag 3: Vandaag brengen we een bezoek
aan Angers. Het oude deel van de aan
weerszijden van de Maine gelegen stad
ligt op de linkeroever. Bezienswaardig
zijn onder meer het 16de eeuwse
Maison d'Adam, de kerk Collégiale
Saint-Martin, de abdij Saint-Serge, de
op een hoogte gebouwde kathedraal
5
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Saint-Maurice en het oude slot van
Anjou. Dit oude slot met 17 brede
ronde torens ligt op een hoogte en is
opgetrokken uit ruwe leisteen. We
bezoeken het complex met als hoogte
punt de Apocalyps. De Apocalyps is
ongetwijfeld het mooiste wandtapijt
van de 14de eeuw. Het wandtapijt heeft
een lengte van 100 meter. Het is
geweven tussen 1373 en 1382 voor
Lodewijk I van Anjou. Het zou zijn
gebruikt voor de kathedraal van Angers.
De rondleiding duurt 2 uur en is met
Nederlands sprekende gids.
Dag 4: Na het ontbijt rijden we langs
de rivier de Indre naar Loches, waar we
het indrukwekkende kasteel passeren,
dat omringd is door een vestingmuur
van 2 kilometer. We gaan verder naar
één van de mooiste dorpjes van
Frankrijk: Chenonceaux. Hier bezoeken
we het mooiste en lieflijkste kasteel van
de Loirestreek. Dit kasteel is gebouwd
op zes bogen over de rivier Cher en
wordt ook ‘het kasteel van de zes
vrouwen’ genoemd. Naderhand kunt u
een wandeling maken in de mooie tuin.
Na dit bezoek rijden we terug naar
Tours. Hier kunt u op eigen gelegenheid
het mooie centrum bekijken.
Dag 5: Na het ontbijt nemen we

koffie-/borreluurtje

afscheid van Tours en keren we
huiswaarts. Als de verkeersdrukte het
toelaat, maken we onderweg in een
mooie plaats nog een stop. We besluiten
de reis met een afscheidsdiner.
Informatie:
Deze reis is georganiseerd in
samenwerking met EMA Reizen.
EMA Reizen stuurt u de rekening
toe.
De opstapplaatsen zijn: Mariakerk
Valkenswaard, parkeerplaats
achterzijde Albert Heijn Waalre en
supermarkt Jumbo Aalst.
Er gaat een begeleidster van de
Reiscommissie met u mee op reis.
De reissom is inclusief de fooi aan
de chauffeur.
Aanmelden: 17 januari t/m 30 april.
U kunt zich op twee manieren
aanmelden voor de reis:
 per post met het aanmeldingsformu
lier in deze Nieuwsbrief.
 reizen@pvge-awv.nl met alle
gegevens zoals gevraagd op het
aanmeldingsformulier.
Voor vragen:
Truus vd Vorstenbosch ( 040 2215140
Op de website www.pvge-awv.nl staat
een uitgebreide beschrijving van deze
reis.

Op elke derde vrijdag van de maand

Op vrijdag 21 februari en vrijdag 20 maart bent u weer
van harte welkom op het maandelijkse PVGE koffie-/bor
reluurtje in 't Oude Wandelpark Eindhovenseweg 264 in
Valkenswaard. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor eigen
rekening.
De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur.
januari 2020
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donderdag 27 februari

start nieuwe cyclus van ‘t Trefpunt.

Lezing door Henny Looren de Jong
Reis door Laos en Cambodja
Henny Looren de Jong zal dan een
lezing verzorgen over zijn reis door
Laos en Cambodja. Hierbij wordt de
Mekong-rivier gevolgd vanuit het
noorden van Cambodja tot bij de
monding dicht bij Vietnam. Dit
wordt gedaan via wandelingen en
vaartochten met lokale bootjes. Ja,
zelfs via een ondergrondse rivier.
We bezoeken kleurrijke bergstam
men, de Vlakte der kruiken, de
gigantische Lipphi-watervallen, de
Tad Yuang waterval, de mysterieuze
tempels van Angkor, maar ook de
resten van het grote Amerikaanse
bombardement en de Killing Fields
van de door het Pol Pot regime aan
januari 2020

gerichte
moord op 2 miljoen mensen.
Wanneer: donderdag 27 februari
Waar:
het AD-gebouw,
Koningin Julianalaan 12 in Aalst
Aanvang: 14.00 uur, zaal open van
af 13.30 uur. Toegang via
hoofdingang.
Toegangsprijs: € 4,-Na de lezing is er een gezellige nazit
onder het genot van een gratis
drankje. Eenieder die komen
wil, is van harte welkom.
Tot ziens op 27 februari.
Inlichtingen: Peter Oolbekkink:
 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com
7
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N e d e r l a n d – O o t m a r s u m – Tw e n t e
maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober
Twente: In de provincie Overijssel ligt
de landelijke streek Twente. Hier
vinden we veel natuurgebieden,
landgoederen en boerderijen. De
dorpen in deze regio hebben alle hun
eigen charme en cultuur. Het landschap
van Twente is heel divers. Het is groen,
glooiend en bosrijk. Er zijn rivieren en
zo nu en dan zien we een zandverstui
ving of een heidegebied.
Ootmarsum: De Twentse gastvrijheid
gaan we ervaren in het kunststadje
Ootmarsum. Het pittoreske stadje kent
een rijke historie. Begin 14e eeuw
werden stadsrechten verleend en werd
Ootmarsum met de aanleg van aarden
wallen en een dubbele rij grachten een
vestingstad. De opkomst van de mo
derne industrie is gelukkig aan Oot
marsum voorbijgegaan. In het straat
beeld zien we diverse kunstwerken en
authentieke vakwerkhuizen. Er zijn een
januari 2020
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aantal kunstateliers en musea gevestigd
rondom de katholieke Simon en Judas
kerk. Kortom, dit toeristische stadje in
het noordoosten van Twente heeft alles
in huis voor een fijne vakantie.
Stadshotel Ootmarsum¶¶¶
In het centrum van het eeuwenoude
stadje ligt Stadshotel Ootmarsum. In
2016 onderging het hotel een
grootschalige renovatie waardoor het
nu voorzien is van alle comfort. Het
hotel beschikt over mooie kamers
voorzien van douche, toilet en tv. Het
overgrote deel van de kamers is per lift
bereikbaar. Verder is het hotel voorzien
van receptie, gezellige huiskamer,
wintertuin, gezellig terras en een mooi
restaurant. In de ochtend staat er een
uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. In
de avond wordt een heerlijk driegan
gendiner uitgeserveerd.
Vertrekdatum maandag 28 september
8
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Reissom en staffelprijzen:
€ 443,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 474,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 514,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer € 36,00 p.p.
(maximaal 15 kamers)
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voorzien
van bar, modern geluidssysteem
met DVD, panoramacamera, toilet,
en airco
de verzorging op basis van halfpen
sion met ontbijtbuffet en driegan
gendiner
alle kamers met douche, toilet en tv
de excursies (inclusief de genoemde
entrees)
gratis wifi
koffie met appelgebak dag 1
kopje koffie bij aankomst en
kofferservice
optreden operettegezelschap in het
hotel
boottocht
entree Anton Pieck Museum
het afscheidsdiner
alle taxen – Calamiteitenfonds reserveringskosten
de diensten van uw ervaren
chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet-genoemde maaltijden, dranken
en eventuele niet genoemde
entrees
Reisprogramma:
Dag 1 Heenreis: Vanaf Valkenswaard Aalst - Waalre rijden we naar ons
januari 2020

koffieadres. Tijdens de koffie met
gebak kunt u kennismaken met uw
reisgenoten. Vervolgens rijden we naar
het aan de IJssel gelegen Deventer. Als
lid van het middeleeuwse
handelsverbond de Hanze beleefde de
stad in de 14e en 15e eeuw haar
‘gouden jaren’. Er zijn maar weinig
steden in Nederland die zo veel
monumenten kunnen tonen als
Deventer. Na een ruime stop rijden we
naar ons hotel. Hier worden we
welkom geheten met een lekker kopje
koffie. Na de kamerverdeling volgt het
diner.
Dag 2 Verkenningstocht: Na het ontbijt
maken we een mooie rondrit door de
omgeving. De verkenningstocht gaat
door het afwisselende glooiende
landschap en we zien goed
onderhouden Twentse boerderijen.
Onderweg bezoeken we een heel klein
bijzonder kerkje. In de middag heeft u
vrije tijd in Ootmarsum. U kunt dan op
eigen gelegenheid lunchen. In het
centrum is het altijd gezellig. ‘s
Avonds genieten we van een optreden
van een operettegezelschap in het
hotel.
Dag 3 Vechtdal: In de voormiddag
bezoeken we de monumentale stad
Coevorden. Deze historische stad
behoort tot een van de mooiere steden
van Nederland. De geschiedenis van
Coevorden wordt gevormd door
diverse veldslagen en belegeringen. Na
een bezetting door de Spanjaarden in
de 16e eeuw lukte het prins Maurits
om de stad te bevrijden. Tijdens deze
veldslag ging een groot deel van de
stad in vlammen op. De monumentale
9
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gebouwen die we vandaag de dag zien,
dateren van na de belegering. In de
namiddag staat een mooie twee uur
durende boottocht met de "Queen of
Vechtvalley" over de Overijsselse
Vecht op het programma. Via een
mooie route rijden we terug richting
Ootmarsum.
Dag 4 IJsselsteden: Na het ontbijt
rijden we naar de Overijsselse
hoofdstad Zwolle. De stad Zwolle kan
zich beroemen op een rijk en afwis
selend verleden. De ligging van de stad
aan de IJssel was bepalend voor de
functie die zij door de eeuwen heen
vervulde. Vandaag de dag heeft Zwolle
een zeer gezellig historisch centrum
met een ruim winkelaanbod. Na het
gezellige Zwolle rijden we naar het
IJsselstadje Hattem, een oud Hanze
stadje op de linkeroever van de IJssel
tegenover Zwolle. De binnenstad is
aangewezen als beschermd stadsge
zicht en herbergt vele monumenten. Zo
ook het Anton Pieck Museum. Anton
Pieck was reeds op jonge leeftijd een
succesvol kunstenaar. Hij noemde
zichzelf een ambachtsman vanwege
het vakmanschap tekenen. Anton Pieck
gaf extra dimensie aan zijn werk,
waardoor het zeker kunst genoemd
mag worden.
Dag 5 Huiswaarts: Na het ontbijt
nemen we afscheid van het vriende
lijke personeel van Stadshotel Ootmar
sum. We brengen vandaag nog een
bezoek aan Doesburg. Deze historische
plaats is gunstig gelegen op de plek
waar de Oude IJssel in de Gelderse
IJssel stroomt. Hierdoor kende
januari 2020

Doesburg een sterke groei. In 1237
ontving Doesburg stadsrechten. Het
lidmaatschap van de Hanze (sinds
1447) bracht de nodige welvaart.
Vandaag de dag is Doesburg een rustig
provinciestadje waar men aangenaam
kan verpozen. Het patrimonium van de
stad vinden we vooral terug rondom de
Martinikerk en in de Kerkstraat.
Deze mooie reis wordt besloten met
een goed verzorgd driegangendiner.
Daarna wordt u naar uw opstapplaats
teruggebracht.
Informatie:
Deze reis is georganiseerd in
samenwerking met EMA Reizen.
EMA Reizen stuurt u de rekening
toe.
De opstapplaatsen zijn: Mariakerk
Valkenswaard, parkeerplaats
achterzijde Albert Heijn Waalre en
supermarkt Jumbo Aalst.
Er gaat een begeleidster van de
Reiscommissie met u mee op reis.
De reissom is inclusief de fooi aan
de chauffeur.
Aanmelden: 17 januari t/m 30 april.
U kunt zich op twee manieren
aanmelden voor de reis:
 per post met het aanmeldingsfor
mulier in deze Nieuwsbrief.
 reizen@pvge-awv.nl met alle
gegevens zoals gevraagd op het
aanmeldingsformulier.
Voor vragen:
Truus vd Vorstenbosch
( 040 2215140
Op de website www.pvge-awv.nl staat
een uitgebreide beschrijving van deze
reis.
10
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HET DAF MUSEUM
donderdag 13 februari 13.30 uur
Op donderdagmiddag 13 februari
bent u van harte welkom in het DAF
Museum aan de Tongelresestraat 27,
5613 DA Eindhoven. Nog niet zo
lang geleden is het DAF Museum na
een uitbreiding heropend door prof.
mr. Pieter van Vollenhoven. Het is
een uniek museum, waar je vanuit
de eerste werkplaats van ‘meneer
Huub’ door de hele geschiedenis van
DAF loopt. De eerste Dafjes tot de
Formule 3-wagens vind je boven.
En beneden maakt u kennis met de
geschiedenis van de trucks, waaron
der de Dakar- en de racetrucks. Een
bezoek aan dit museum is de moeite
waard.
De middag ziet er als volgt uit:
13.30 uur: ontvangst en start rond
leiding
15.00 uur: einde rondleiding en tijd
voor een kop koffie/thee met
iets lekkers
januari 2020

middaguitstapje
Kosten: € 13,-- p.p. zonder
museumkaart en € 6,-- p.p. met
museumkaart
Aanmelden kan tot 30 januari bij:
mevr. Will Balemans
 040 2213382 of
 reizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u
het bedrag heeft overgemaakt, na
aanmelding per tel. of per e-mail,
op rek. nr. NL 62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE afdeling
Aalst-Waalre en Valkenswaard
onder vermelding van DAF
Museum en uw naam.
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Duitsland-Thüringerwald-Schmalkalden
zondag 03 t/m zondag 10 mei

8 dagen

Thüringer Wald (Thüringer Woud) is
een gebied in het oostelijk deel van
Duitsland. Het is het grootste
aaneengesloten woud van het land met
een lengte van 60 kilometer en een
breedte van 35 kilometer. Oude steden
en romantische dorpen met eeuwenoude
vakwerkhuizen, sprookjesachtige
burchten en kastelen nodigen ons uit.
We vinden er bekende steden als
Eisenach, de woonplaats van de
hervormer Luther en de geboorteplaats
van Bach, Weimar, met herinneringen
aan dichters als Schiller en Goethe,
Erfurt, de meer dan 1200 jaar oude
bloemenstad én onze vakantieplaats
Schmalkalden, een goed uitgangspunt
voor het maken van mooie excursies.
Schmalkalden – Thüringer Wald
Onze vakantiebestemming Schmal
kalden met ca. 20.000 inwoners is
gelegen op de zuidwestelijke helling
van het Thüringer Wald aan het riviertje
de Schmalkalden. Het stadje is
ongeveer 1200 jaar oud en bezit een
januari 2020

vrijwel intact gebleven omwalling en
fraaie vakwerkhuizen. Verder vind je er
de gotische kerk St. Georg en het 16e
eeuwse slot Wilhelmsburg. In het fraaie
centrum vinden we de nodige winkels
en talrijke gezellige restaurantjes met
leuke terrassen.
Hotel Jägerklause 
We vinden ons fijne familiehotel
Jägerklause aan de rand van Schmal
kalden. Het ligt idyllisch te midden van
het Thüringer Wald en op ca. 15
minuten lopen van het prachtige
centrum. Alle comfortabele kamers zijn
voorzien van douche, wc, (deels)
telefoon en tv. Verschillende kamers
beschikken over een balkon. Met
uitzondering van een aantal
éénpersoons kamers, die zich op de 1ste
etage bevinden, zijn alle kamers met de
lift bereikbaar. Verder beschikt het hotel
over een huisbar, Gaststube en een
gezellig terras. In de ontbijtzaal vindt u
‘s morgens een extra uitgebreid
ontbijtbuffet en in het restaurant wacht
12
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ons ‘s avonds een 3-gangen keuzemenu.
Verder wordt er éénmaal tijdens ons
verblijf een grillavond georganiseerd in
het grillrestaurant van het hotel.

alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren
chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dranken
en eventuele niet genoemde entrees
Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Aalst – Waalre –
Valkenswaard. Met regelmatige stops
rijden we naar Kassel. We maken
allereerst een stop bij het standbeeld
van Hercules, het symbool van Kassel.
Hier genieten we van het uitzicht over
de stad en het park Wilhelmshöhe.
Daarna rijden we naar het centrum waar
we een ruime stop maken. Na dit
bezoek rijden we verder naar ons hotel
in Schmalkalden.
Dag 2: Omstreeks 10.30 uur gaan we
op pad. In de ochtend brengen we een
bezoek aan Meiningen met lunchpauze.
Meiningen is een stad vol kunstzin en
één van de verrassingen in het
Thüringer cultuurlandschap. Na dit
bezoek maken we een mooie rondrit
door het Thüringer Woud. Tijdens deze
mooie route komen we voorbij de
wintersportplaats Oberhof. We maken
daar een korte fotostop. Later op de
middag bezoeken we de glasstudio van
Herbert Reuss, die ons zijn
glasblaaskunsten zal vertonen. Via een
andere mooie route rijden we terug naar
Schmalkalden.
Dag 3: Vandaag beginnen we met een
bezoek aan Erfurt. Erfurt was reeds in
de 8e eeuw een belangrijke nederzetting

Vertrekdatum zondag 3 mei
Reissom en staffelprijzen:
€ 719,00 p.p. bij 40 t/m 50 personen
€ 767,00 p.p. bij 35 t/m 39 personen
€ 829,00 p.p. bij 30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer € 70,00 p.p.
(17 kamers)
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voorzien
van bar, modern geluidssysteem
met DVD, panoramacamera, toilet,
en airco
de verzorging op basis van half
pension, uitgebreid ontbijtbuffet, 3gangen keuzemenu en 1x grill
avond in het grillrestaurant
alle kamers met douche, wc, (deels)
telefoon en tv
de excursies (inclusief de genoemde
entrees)
gratis wifi
welkomstdrankje
bezoek glasblazer
entree met rondleiding zoutmijn in
Merkers
entree Point Alpha met rondleiding
bezoek Duitse Bratwurstmuseum,
met rondleiding en Bratwurst
entree boomkroonpad en
tentoonstelling
entree met rondleiding
Tobiashammer
entree met rondleiding Schloss
Arolsen
het afscheidsdiner
januari 2020
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en is bekend als de meer dan 1200 jaar
oude bloemenstad. De stad is zeer rijk
aan historische monumenten. Het
belangrijkst is de Dom, met zijn
beroemde gebrandschilderde ramen.
Naast de Dom, op dezelfde heuvel, ligt
de Severikirche. De stad kent vele oude
vakwerkhuizen. Bezienswaardig en
uniek voor Europa is de 120 meter
lange met huizen bebouwde en
bewoonde Krämerbrücke. ‘s Middags
brengen we een bezoek aan Weimar, de
voormalige hoofdstad van Thüringen.
Het Goethe Nationalmuseum en het
Schillerhaus verwijzen naar de rijke
geschiedenis rond bekende dichters en
componisten uit vervlogen tijden.
Dag 4: Vandaag brengen we een bezoek
aan de kalizoutmijn in Merkers. Tijdens
een ca. 2,5 uur durende rondleiding
komt u alles te weten over het ‘witte
goud’. Gehuld in speciale kleding dalen
we af in de mijn. Op een diepte van ca.
500 meter stappen we in speciale voer
tuigen en de belevenistour kan begin
nen. We zien zalen tot 250 meter lang,
de Kristallgrotte met zoutkristallen, de
grootste onderaardse bagger ter wereld
en een museum. Verder bezoeken we
vandaag museum/monument Point
Alpha. Hier ervaart u tijdens een rond
leiding de verschillen tussen DDR en
WDR gedurende de Koude Oorlog.
Tijdens onze rondleiding zien we een
reconstructie van de grensovergang met
alle zekerheidselementen en observatie
posten.
Dag 5: Na het ontbijt rijden we via een
mooie route naar Mühlhausen voor een
bezoek aan het Duitse Bratwurstmuse
um. Hier komen we tijdens een interes
sante rondleiding alles te weten over de
januari 2020

geschiedenis en traditie rond de Thürin
ger Bratwurst. Een heerlijke Bratwurst
van de grill maakt dit bezoek compleet.
Na dit bezoek gaan we naar Hainich.
Hier bezoeken we het boomkroonpad.
Met een lift komen we comfortabel op
het 24 meter hoge pad. Het boomkroon
pad biedt de bezoekers een buitengewo
ne natuurbelevenis. Het diorama in de
markante toren biedt informatie over de
geschiedenis van het bos en het natio
naal park. Verder kunt u een bezoek
brengen aan een interactieve tentoon
stelling over de inheemse flora en
fauna.
Dag 6: Vandaag gaan we naar het
plaatsje Ohrdruf waar we de Tobias
hammer bezoeken, ‘s werelds oudste
mechanische smederij. Hier werd in
1482 voor het eerst met waterkracht
ijzer geplet. Ook is hier Duitslands
machtigste stoommachine te bewonde
ren, die maar liefst 12.000 paarden
krachten sterk is. Daarna rijden we
terug naar Schmalkalden waar we de
rest van de middag vrij zijn.
Dag 7: Deze ochtend zijn we vrij in
onze vakantieplaats Schmalkalden. ‘s
Middags brengen we een bezoek aan
Eisenach. De stad is bekend als geboor
teplaats van Johann Sebastian Bach en
als woonplaats van Maarten Luther.
Kasteel Wartburg werd in 1080 voor het
eerst genoemd en staat sinds 1999 op de
Werelderfgoedlijst. Hier vertaalde
Maarten Luther het Nieuwe Testament
vanuit het Grieks in het Duits. De stad
telt vele bezienswaardigheden waaron
der het barokke Thüringer Museum, het
laatgotische raadhuis en de Georgen
kirche, waar Luther preekte en waar
Bach werd gedoopt. Museum Bachhaus
14
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Gaat u mee?

de begeleiding aanwezig en
drinken we samen een kopje
koffie
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
Voor inlichtingen en eventueel
vervoer: Truus en Wil van de
Vorstenbosch  040 2215140.

Eens in de maand gaan we op zon
dagmiddag een frisse neus halen
tijdens een kleine boswandeling. We
doen dit vanuit bosherberg HARBA
LORIFA in Valkenswaard. Nadat we
lekker in beweging zijn geweest, is
het goed toeven in de bosherberg.
We drinken daar samen een kopje
koffie of een ander drankje. De kos
ten hiervan zijn voor eigen rekening.
Datum: zondag 26 januari, zondag
23 februari, zondag 29 maart
(steeds op de laatste zondag van
de maand); ook bij slecht weer is
januari 2020
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 19 februari
in het AD-gebouw, Kon. Julianalaan 12, 5582 JV Aalst-Waalre
Vanaf 13:00 uur ontvangst met koffie en registratie deelnemers (aan
melden vooraf is niet nodig). Aanvang vergadering 13.30 uur. Na de
ALV (rond 14:30 uur) volgt een optreden waarna nog kan worden
nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

AGENDA
De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 februari te lezen op onze
website. Ga naar: www.pvge-awv.nl
Klik daar op de tab ‘De afdeling’ en dan op ‘Algemene Ledenvergadering’
LET OP: vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte vergaderstukken
verstrekt worden tijdens de ALV. Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken
van te voren leest en eventueel zelf print.
We maken een beperkt aantal afdrukken: van tevoren af te halen bij de secretaris:
De Vrieshof 6, Waalre
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 februari 2019.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2019.
5. Financiën.
5.1. Financieel jaarverslag 2019.
5.2. Verslag Kascontrolecommissie.
5.3. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4. Voorstel begroting 2020.
5.5. Contributie 2020.
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1. Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VR-vergaderingen in
2019.
6.2. Quo Vadis hoofdvereniging. Vanaf 2019 verandert de structuur van de
PVGE. U ontvangt een toelichting.
6.3. Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad: vooruitlopend op de
statutenwijziging stelt het bestuur voor de volgende leden voor een periode
van drie jaar te benoemen als afgevaardigden van de PVGE-AWV: Eric
januari 2020
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Ideler, Ton Kivits en Peter Oolbekkink. Tegenkandidaten kunnen zich
melden bij de secretaris 1.
6.4. Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale organen.
7. Statutenwijziging van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.
De structuur van de PVGE en haar afdelingsverenigingen is in de afgelopen
jaren veranderd. Voorgesteld wordt om dit in nieuwe statuten te verankeren,
zowel op het niveau van de Hoofdvereniging als op het niveau van de
afdelingsverenigingen. Het bestuur stelt u voor de statuten van de PVGE AalstWaalre en Valkenswaard te wijzigen en nu opnieuw vast te stellen. Het concept
van de voorgestelde statuten is beschikbaar via onze website vanaf 15 januari.
8. Activiteiten zonder clubverband.
8.1. Evenementencommissie: jaarverslag 2019 en programma 2020.
8.2. Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2019 en programma 2020.
8.3. Commissie Reizen: jaarverslag 2019 en programma 2020.
8.4. Jaarverslagen 2019 overige activiteiten.
a) Trefpunt.
b) Aandacht zieken en eenzamen.
c) HUBA.
9. Activiteiten in clubverband.
Jaarverslag 2019 en presentatie van het activiteitenplan 2020.
10. Lid van Verdienste.
Volgens ons reglement kan een lid van verdienste voorgedragen worden.
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster is Ton Kivits. Hij stelt zich verkiesbaar voor een
nieuwe periode.
Kandidaat-bestuurslid is Peter Oolbekkink.
Het bestuur stelt voor hen te (her)benoemen.
Andere kandidaten kunnen zich uiterlijk 11 februari melden bij de secretaris 2.
Riet Boonstra treedt af en is niet herbenoembaar.

1 Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor de VR voordragen.
Kandidaten voor de vertegenwoordiging in de VR dienen uiterlijk 11 februari bij het
secretariaat aangemeld te zijn.
2 Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor het bestuur
voordragen. De voordracht dient, voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden en
een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór
aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden
ingediend. Tot die tijd kan ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter
benoeming.
januari 2020
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Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering
Na de pauze van de ALV is het tijd
voor ontspanning. Wij hebben dit
keer gekozen voor een muzikaal
intermezzo door het Duo SPHINX,
gevormd door harpiste Inge Frimout
en fluitiste Mariël van den Bos. Inge
Frimout studeerde aan het Konin
klijk Conservatorium in Den Haag
bij Edward Witsenburg. Zij geeft
concerten met harp en zang en is
met haar elektrische harpen regel
matig te gast op festivals. Zij geeft
leiding aan het Blue Planet Harp
Ensemble (een harp-orkest voor
kinderen en jongeren tot 21 jaar);
Inge is componiste en uitgever van
harpmuziek. Haar ensemblewerken
‘Flidias and the Magic Harp’ en
‘Blue Planet’ worden van Amerika
januari 2020

tot Australië door harpisten ge
speeld. De première van haar werk
‘Whispering Caves’ werd in de Grot
ten van Valkenburg uitgevoerd door
het Blue Planet Harp Ensemble en
bracht een groot bedrag op voor
End Polio Now.
Met Mariël van den Bos, eerste
fluitiste van het Metropole Orkest,
vormt zij het Duo Sphinx. Mariël en
Inge spelen sinds 2016 samen. Ze
hebben een zeer gevarieerd reper
toire met hun fluit-harp ensemble;
ze spelen niet alleen klassieke mu
ziek, maar ook jazz standards
- waarbij Mariël improviseert - en
Ierse liedjes, waarbij Inge zingt en
Mariël diverse tin whistles bespeelt.
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LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 2044145

AANMELDINGSFORMULIER
VERTREKDATUM:
BESTEMMING:

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020
FRANKRIJK – LOIRE

1. HR./MEVR._________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________
2. HR./ MEVR.________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________WOONPLAATS:_______________________
OPSTAPPLAATS:____________________
TELEFOON:________________________
GSM:_____________________________
SOORT KAMER:___________________________________
WILT U EEN REISVERZEKERING
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING

JA/NEE
JA/NEE

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

DE AANMELDINGSTERMIJN IS TOT 30 APRIL 2020
januari 2020
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KEUKENHOF - A WORLD OF COLOURS
donderdag 26 maart

dagtocht

Keukenhof het fleurigste dagje uit.
Met meer dan 7 miljoen bloembol
len en met wel 800 verschillende
tulpen wordt een dagje Keukenhof
een hele belevenis. Keukenhof ligt
ten noordwesten van Lisse in de pro
vincie Zuid-Holland en trekt meer
dan 1 miljoen bezoekers uit de hele
wereld. Het park is 32 hectare groot
en is geopend in 1950. In die tijd
zag je vaak een touringcar rijden
met vóór op de bus een slinger met
bloemen. Naast alle prachtige bloe
men die in bloei staan, kan u ook ge
nieten van spectaculaire bloemen
shows, verrassende inspiratietuinen
januari 2020

en dit jaar de tentoonstelling
A World of Colours. Hiervoor zijn
op 4 oktober jl. de eerste bloembol
len geplant. In 3 maanden tijd wor
den meer dan 7 miljoen bollen ge
plant.
Vanuit Valkenswaard en Aalst rijden
we richting Keukenhof waarbij we
onderweg stoppen voor koffie/thee
met gebak. Na de koffie rijden we
naar Lisse. In Keukenhof kunt u op
eigen gelegenheid rondkijken. Via
goed onderhouden en gemakkelijk
begaanbare paden kunt u genieten
van de miljoenen bolgewassen,
prachtige waterpartijen, oude bomen
20
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en bloeiende heesters. Later in de
middag rijden we naar het restaurant
waar we de dag afsluiten met een
driegangendiner.
Vertrektijd: bij voldoende deelna
me vertrekken we op donderdag 26
maart om 08.15 uur bij de Maria
kerk, Warande 8 in Valkenswaard en
om 08.30 uur bij de Jumbo, Horten
sialaan 2 in Aalst.
Reissom: € 72,50 per persoon. Bij
de reissom zijn inbegrepen de bus
reis, koffie/thee met gebak, entree
Keukenhof, het diner en een attentie
voor de chauffeur. De lunch is niet

inbegrepen.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of  reizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 28 februari. Uw
aanmelding is compleet als u boven
staand bedrag uiterlijk 7 maart hebt
voldaan op rek.nr.
NL62RABO0155706055 t.n.v.
PVGE-AALST-WAALREVALKENSWAARD o.v.v. dagtocht
Keukenhof en uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
06 29895501.

Vo o r u i t b l i k R e i z e n
donderdagmiddag 6 februari

Herinnering
Hierbij willen we u herinneren aan de
informatiebijeenkomst van de afdeling REIZEN
op donderdagmiddag 6 februari.
Op deze middag worden de reisplannen voor 2020 door EMA-Reizen
gepresenteerd:
8-daagse reis Duitsland - Thüringer Wald - Schmalkalden van 03 t/m 10 mei.
5-daagse reis Frankrijk - Vallei van de Loire van 24 t/m 28 augustus,
5-daagse reis Nederland -Ootmarsum- Twente van 28 sept. t/m 02 okt.
Waar: Ontmoetingscentrum De Pracht. Adres: De Pracht 2, 5583 CW Waalre
(kerkdorp Aalst).
Wanneer: op donderdagmiddag 6 februari, 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).
De deelname is gratis. In verband met de organisatie s.v.p. aanmelden bij:
Truus van de Vorstenbosch  0402215140 of via  reizen@pvge-awv.nl
januari 2020
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☆ KRONIEK ☆
Trefpunt 7 november
Dit was de laatste Trefpunt bijeen
komst van het jaar. Dit keer was
Emile Weijters, oud-voorzitter van het
IVN Waalre-Valkenswaard, uitge
nodigd voor de lezing. Na het ge
bruikelijke kopje koffie of thee nodig
de Peter Oolbekkink de mensen uit
om plaats te nemen in de kerkzaal van
het AD-gebouw. De lezing ging over
de sterrenhemel. Het was een lezing,
waarbij Emile ons heel wat over de
noordelijke sterrenhemel wist te
vertellen zonder expliciet alle
sterrenbeelden te benoemen. Veel
aandacht ging uit naar de poolster, de
ster die voor ons stilstaat, terwijl alle
andere sterrenbeelden draaien. De
lezing werd met volle overgave
gepresenteerd en de mensen hadden
veel aandacht voor de aangereikte
kennis. De middag werd afgesloten
met een gezellige nazit. Bedankt
leden van het Trefpuntteam. Jullie
waren weer voortreffelijk.
Kerstpakketten
Ook dit jaar hebben we meer dan 50
kerstpakketten mogen uitdelen aan
onze 90+’ers. Het was weer erg ple
zierig om dit te mogen doen. Vele
ouderen waardeerden het kerstpakket
en vonden het initiatief erg leuk.
Daarnaast kwamen talloze verhalen
naar boven over de kinderen en klein
kinderen. Maar soms vertelden zij dat
ouder worden gepaard gaat met
afscheid nemen van vrienden en
familieleden. Ondanks het verdriet
januari 2020

gaven zij aan nog zin te hebben in het
leven.
Het bestuur hoopt ook volgend jaar
deze geste te kunnen voortzetten.
Kerstdiner 19 december
Bijna 50 mensen hebben dit jaar
deelgenomen aan het Kerstdiner. De
gasten werden verwelkomd door
gastvrouw Will Balemans. Zij heeft
het weer voor elkaar gekregen om een
feestelijk diner te organiseren.
Hartelijk dank. Het werd een gezel
lige avond. Er werd volop met elkaar
gepraat en tussen de gerechten door
werden gedichten voorgelezen over
het kerstgebeuren. Op het eind kreeg
men een kerstkaart met het volgende
gedicht:
Ik weet iets goeds van jou
Zou niet de wereld beter zijn
als iedereen die ik ontmoet zeggen zou:
ik weet iets goeds van jou
en dan spontaan iets goeds zou doen…
Zou het niet fantastisch heerlijk zijn
als elke handdruk zeggen zou
- van harte en oprecht gemeend ik weet iets goeds van jou
Zou niet het leven mooier zijn
als men het goede steeds prijzen zou.
Want werkelijk: bij al het kwaad
is er zoveel goeds in mij en jou…
Zou het niet een fijne houding zijn
als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij
en ik, ik weet iets goeds van jou…
Bijdrage van Jos Ossevoort
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LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 2044145

AANMELDINGSFORMULIER
VERTREKDATUM:
BESTEMMING:

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020
NEDERLAND - OOTMARSUM

3. HR./MEVR._________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________
4. HR./ MEVR.________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________WOONPLAATS:_______________________
OPSTAPPLAATS:____________________
TELEFOON:________________________
GSM:_____________________________
SOORT KAMER:___________________________________
WILT U EEN REISVERZEKERING
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING

JA/NEE
JA/NEE

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

DE AANMELDINGSTERMIJN IS TOT 01 JUNI 2020
januari 2020
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Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei
Vanaf 1 maart mag u aangifte doen
voor de inkomstenbelasting over het
jaar 2019. Vanaf die datum kunt u
ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte
(VIA)” downloaden van de site van
de Belastingdienst. De aangifte moet
uiterlijk 1 mei 2020 door de belas
tingdienst ontvangen zijn (of voor
de datum genoemd in de aangifte
brief). Indien u door bijzondere
omstandigheden niet op tijd aangifte
kunt doen moet u voor 1 mei 2020
uitstel aanvragen. Sinds 2019 kan
dit niet meer via de Belastingtele
foon maar moet hiervoor het formu
lier “Aanvraag Uitstel aangifte in
komstenbelasting” opgestuurd wor
den. Dit formulier is te vinden op de
site van de Belastingdienst. Indien u
hulp hierbij nodig heeft kunt u de
belastinginvuller benaderen.

hoger is dan € 35.000 voor
alleenstaanden en € 50.000 voor
partners
er sprake is van een eenvoudige
aangifte (geen inkomsten uit box
2 zakelijke belangen).
Er wordt een bijdrage in de onkos
ten gevraagd van € 12,-. Leden met
hogere inkomens kunnen terecht bij
professionele belastinginvullers.
Voor vragen over huur- en/of
zorgtoeslag en over de voorlopige
aanslagen kunt u ook bij ons terecht.
De belastinginvullers zullen voor u
een machtiging aanvragen om de
invulling op de site van de Belas
tingdienst te kunnen doen. Met deze
machtigingscode kan de invuller
vooraf de “Vooraf Ingevulde Aan
gifte” downloaden.

HULP NODIG BIJ DE BELAS
TINGAANGIFTE? DE PVGE
STAAT VOOR U KLAAR!

U wordt verzocht de volgende
documenten beschikbaar te hebben
(zover van toepassing):
Brief Belastingdienst met mach
tigingscode
Jaaropgaven SVB (AOW), Pensi
oenfondsen en lijfrenteverzeke
raars over 2019
Jaaropgaven 2018 van bank- en
spaarrekeningen of afschriften
met saldi per 01-01-2019
Kopie aangifte inkomstenbelas

Ook dit jaar zijn twee leden van uw
afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der
Leest.
Als lid van de PVGE kunt u van de
Belastingservice gebruik maken als
u de AOW gerechtigde leeftijd
heeft bereikt
het totaal belastbaar inkomen niet
januari 2020
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ting 2018
en voor zover van toepassing:
WOZ-beschikking (peildatum
01-01-2018) en jaaropgave 2019
van de hypotheekverstrekker
Rekeningen van buitengewone
uitgaven in verband met ziekte
in 2019
Bewijsstukken van giften aan
ANBI erkende instellingen
gedaan in 2019
Geldige dieetverklaring arts
Beschikkingen huur- en zorgtoe
slag 2019 en 2020

Als u gebruik wilt maken van de
Belastingservice kunt u contact
opnemen met:
Gerrit van der Leest,
 040 2230540 of:
 gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE
afdeling Aalst-Waalre en Valkens
waard
Als u in 2019 al gebruik gemaakt
heeft van deze service hoeft u niet te
bellen of te mailen, de belastinginvullers zullen vanaf medio
februari contact met u opnemen
voor een afspraak in maart of april.

Nieuwe lente, nieuw fietsseizoen!
Hoewel het nog winter is, wordt binnen de fietsclub van de PVGE AalstWaalre en Valkenswaard al vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. Op
donderdag 12 maart a.s. houden we voor onze clubleden weer onze
jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst als voorbereiding op het nieuwe seizoen
en blikken we tevens terug op het afgelopen seizoen. De clubleden
ontvangen nog persoonlijk een uitnodiging met vermelding van de
locatie, het tijdstip en een agenda.
Mocht u het ook leuk vinden om met een groep te fietsen, onderweg te
picknicken, een terrasstop te houden en gezellig wat te praten, neem
dan contact op met een van de onderstaande coaches die u kunnen
informeren over alle gegevens van de fietsclub en over de vermelde
bijeenkomst. U bent als geïnteresseerde welkom op deze bijeenkomst om
de sfeer binnen de club op te snuiven en kennis te maken met de andere
leden. Gelieve u dan wel even aan te melden. We zorgen voor koffie met
iets lekkers.
Coaches:
Paul Compen
 paulcompen43@gmail.com
 040 2216087
januari 2020

Jan Mermans
 j.mermans@onsbrabantnet.nl
 06 38830597
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K&C - Interessante presentatie over restaureren
Verslag

donderdag 12 december

Ruim dertig geïnteresseerden wer
den in De Pracht hartelijk verwel
komd. Jiske van Groenland en Su
zanne Peters, beiden restauratoren,
afgestudeerd als Master of Arts aan
de Universiteit van Antwerpen, kwa
men een presentatie geven. Jiske
over de schilderkunst en polychro
mie en Suzanne als expert in hout
restauratie en conservatie. Aan de
hand van foto's van objecten die zij
gerestaureerd hebben, werd uitleg
gegeven. Aan kunstwerken is door
stof, brand, rook, luchtvochtigheid,
schimmels, verkeerd bewaren, veel
schade toegebracht en is heel veel
moois verloren gegaan. Hoe kun je
een werk restaureren en zo bewer
ken dat het hersteld kan worden en
januari 2020

behouden kan blijven? Dit vraagt
heel veel vakkennis en onderzoek.
Een uitgangspunt is dat ieder werk
uniek is. Ieder kunstwerk vraagt dus
speciale aandacht en moet bestu
deerd worden, bv. de constructie, het
materiaal. De kennis hiervoor nodig
is: kunsthistorische kennis, ambach
telijke kennis, scheikundige vaardig
heden, materiaal en gereedschap
kennis. Bij een onderzoek wordt
ieder object in detail geanalyseerd
met röntgenapparatuur of micro
scoop, het wordt gefotografeerd en
beschreven. Al deze gegevens wor
den vastgelegd voordat met de res
tauratie begonnen kan worden. Jiske
liet in haar presentatie zien hoe
nauwkeurig stof en rookresten, bv.
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met een wattenstaafje, worden ver
wijderd en wat een studie het vraagt
om precies in te schatten hoe een
scheur in een doek kan worden ge
naaid of gelijmd. Ook Suzanne ver
telde vol enthousiasme hoe ze als
meubelmaker is doorgegroeid tot
restaurateur, zich de kennis van
houtsoorten en polychromie heeft
eigen gemaakt. Het spreekt voor
zich dat het heel intensief en nauw
keurig werk is om een houten voor
werp te restaureren, vaak zelfs te
kopiëren. In het verleden was men
vrij in de manier van werken maar
in 1964 bij het Charter van Venetië
werden richtlijnen opgesteld. Weten
schappelijke en technische kennis
werden vereist en principes van re

versibiliteit en duurzaamheid wer
den vastgelegd. De gasten waren
uitgenodigd zelf een schilderij, een
houten beeld of voorwerp mee te
brengen. Na de lunch werd hier toe
lichting op gegeven. Ieder was heel
benieuwd meer te horen over het
eigen bezit. Dit deel was dan ook
zeer geanimeerd. We kijken terug op
een geslaagde bijeenkomst en ieder
is wat wijzer geworden over kost
bare dingen in huis. Duidelijk werd
door de dames gesteld dat zij restau
rateurs zijn en geen taxateurs. Over
de waarde van de kunstwerken zijn
we niet geïnformeerd, mogelijk een
uitnodiging aan het bestuur om daar
eens een gelegenheid voor te organi
seren.
Annemieke Sas

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. C.J.M. Aangenendt
Dhr. H.I.B.M. Arends
Mevr. M.C. Arends-Schouten
Dhr. P.A. Balm
Dhr. A.S.H. Beaten
Dhr. H.J. van Betten
Mevr. M.M. van Betten-Smit
Mevr. T.A.C. van der Bruggen-Broens
Mevr. F.M.J. Gerrets-Dekkers
Dhr. G.J.Th. Hol
Mevr. M.J.H.J. Korst-Staayen
Dhr. Th.H. Nieuwenhuijsen
Mevr. E.M. Nieuwenhuijsen
Dhr. T.H.F.M. Vos
Mevr. W.M.C. Vos
Mevr. P.H.M. van Weegberg-van Daal
januari 2020
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Wijziging statuten voor een veranderende PVGE
Op de agenda van onze algemene
ledenvergadering van 19 februari
staat het onderwerp ‘statutenwijzi
ging’. We geven hieronder een
beknopte toelichting.
Historie
De PVGE is opgericht in 1948 voor
Philips-gepensioneerden in Eindho
ven en omstreken. Nadat lange tijd
alles gecentraliseerd was in Eindho
ven, ontstonden er eind 90-er jaren
lokale afdelingen die zich ontwik
kelden tot eigen verenigingen met
een eigen bestuur en eigen clubs,
evenementen en lokale belangenbe
hartiging. Zo is de PVGE-afdeling
Aalst-Waalre en Valkenswaard op
gericht in 1984. Ook werd de PVGE
toen opengesteld voor senioren
zonder een Philips achtergrond.
Om recht te doen aan die veranderde
situatie werden de statuten van de
PVGE en alle afdelingen in 2006
bijgesteld. De afdelingen werden
zelfstandige verenigingen met eigen
statuten en de ‘oude’ PVGE werd de
hoofdvereniging met bijgestelde sta
tuten. In al die statuten was geregeld
dat de hoofdvereniging in beleid en
regelgeving leidend was en de afde
lingsverenigingen volgend, dat je lid
werd van de hoofdvereniging en
daarna ook automatisch lid van de
afdelingsvereniging van waar je
woonde.
januari 2020

Nieuwe realiteit:
lokale afdelingen leidend, de
‘koepel’ ondersteunend.
Na 2006 is er veel veranderd. De
afdelingsverenigingen ontwikkelden
zich verschillend, in aantal clubs,
soorten activiteiten en evenementen
en ook in de vorm en intensiteit van
belangenbehartiging. Sommige le
den wilden ook deelnemen aan acti
viteiten in andere afdelingsvereni
gingen, waar ze dan ‘gastlid’ wer
den. Sinds 2018 kan ieder zelf
kiezen van welke afdelingsvereni
ging je lid wordt. Het zijn ook de af
delingsverenigingen waar de meeste
initiatieven liggen. De hoofdvereni
ging wordt steeds meer als een af
stemmingsplaats voor de besturen
van de afdelingsverenigingen gezien
en wordt daartoe de koepelvereni
ging of simpelweg ‘de koepel’ ge
noemd. Formeel statutair is er echter
nog niets veranderd en doen wij al
lerlei dingen die niet in de statuten
staan.
Nog één keer de statuten aanpassen
Om de huidige werkwijze vast te
leggen opdat iedereen weet wat zijn
taken, bevoegdheden en mogelijkhe
den zijn en ook de buitenwereld een
juist beeld heeft, is het nodig de sta
tuten bij te stellen. In de voorgestel
de nieuwe statuten zijn de afdelings
verenigingen (voortaan lokale vere
nigingen genoemd) leidend. De
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koepelvereniging is dan de plaats
om af te stemmen, ondersteuning te
bieden in zaken die beter gezamen
lijk gedaan kunnen worden (admini
stratie, PR) en zaken te organiseren
waar we als lokale verenigingen sa
men moeten optrekken (welzijn,
pensioenen, provinciaal, e.d.). Elke
lokale vereniging wordt lid van de
koepelvereniging. Het bestuur van
de koepelvereniging bestaat uit ver
tegenwoordigers uit de lokale vere
nigingen, uit elke lokale vereniging
één. De Verenigingsraad met verte
genwoordigers uit de lokale vereni
gingen blijft bestaan in de koepel.
De PVGE-leden zijn géén lid meer
van de koepelvereniging maar alleen
lid van de lokale vereniging(en) van
hun keuze.
Voorstel statutenwijziging
Kort gezegd: er vindt geen verande
ring van de huidige situatie plaats,
maar de huidige situatie wordt vast
gelegd in de statuten. In onze alge
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mene ledenvergadering van 19 fe
bruari zullen we u vragen akkoord te
gaan met de nieuwe statuten voor de
PVGE Aalst-Waalre en Valkens
waard. In april zal aan de Vereni
gingsraad gevraagd worden akkoord
te gaan met de nieuwe statuten van
de koepelvereniging. De conceptstatuten staan op onze website
pvge-awv.nl. Kies de tab ‘De
vereniging’ en dan aan de linkerkant
‘Algemene Ledenvergadering’. We
realiseren ons dat het een ‘saai’ en
‘taai’ onderwerp is en we willen het
graag eenvoudig houden, maar de
notaris eist dat de ledenvergadering
zich er expliciet over uitspreekt. We
kunnen ons voorstellen dat er vooraf
vragen of opmerkingen zijn. Het zou
ons enorm helpen als u die van te
voren met de secretaris wilt
bespreken, zodat eventuele
onduidelijkheden vooraf kunnen
worden weggenomen.
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Zorghulp
Naar mate we ouder worden, kan het zijn
dat we steeds meer hulp, zorg nodig heb
ben. We kunnen het allemaal niet meer
alleen aan. Echter, de overheid wil dat we
wel zoveel mogelijk zelf oplossen én dat
we zelfstandig blijven wonen.
Hoe pak je dat nu aan?
Op welke zorghulp kunnen we rekenen?
1. Mantelzorg.
Wat is mantelzorg? Mantelzorg betekent
dat mensen uit je directe omgeving je
hulp bieden zonder betaling. Dat kunnen
familieleden zijn, maar ook vrienden,
kennissen, buren. Het is dus onbetaalde
zorg.
Sommige gemeenten geven wel eens een
zgn. mantelzorgcompliment in de vorm
van een cadeaubon of een leuke middag.
2. Aanvullende zorg.
Voor sommige mensen is het niet moge
lijk om mantelzorg te krijgen. Dan kan er
aanvullende zorg aangevraagd worden bij
de gemeente via de Wet Maatschappelij
ke Ondersteuning (Wmo). Deze zorg
wordt verleend na een opname in het
ziekenhuis of bij ouderdomsproblemen.
De gemeente bekijkt welke zorg men no
dig heeft. Iedereen die hiervan gebruik
maakt, betaalt een eigen bijdrage van
17,50 euro per vier weken. Voor de ge
meente Valkenswaard moet men zich
hiervoor melden bij het Wmo-loket. Voor
de gemeente Waalre kan men zich best
wenden tot het Centrum voor Maat
schappelijke Deelname (CMD): Goed
voor Mekaar. Medewerkers begeleiden
de aanvraag.
3. Wet langdurige zorg.
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Als men 24-uurs zorg nodig heeft, dan
krijgt men, via een zgn. indicatie, een
toezegging voor zorg vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz). Dan worden de
kosten vergoed met een PGB (persoons
gebonden budget) of er bestaat de
mogelijkheid dat men een VPT (Volledig
Pakket Thuis) krijgt. Voor deze zorg vraagt
de gemeente een eigen bijdrage op basis
van inkomen én vermogen.
4. Aanpassen (eigen) huis.
Veel senioren willen graag in de eigen
woning blijven wonen. Maar … dan
komen er vaak extra kosten, zoals een
traplift of het verwijderen van drempels.
Daarvoor geeft de gemeente vergoedin
gen via de Wmo of de Wlz. Wel even
aanvragen of men ervoor in aanmerking
komt. Gaat men grotere verbouwingen
ondernemen, dan moet men deze zelf
financieren.
5. Woning met zorg.
Als zelfstandig wonen te moeilijk wordt,
dan is verhuizen naar een serviceflat of
een aanleunwoning een mogelijkheid.
Naast de koop- of huurkosten komen dan
de zorgkosten erbij. En kan men zich veel
luxe permitteren dan is er de mogelijk
heid om in te trekken bij een organisatie
met een zorgvilla. In een dergelijke zorg
villa moet men al snel rekenen op een
bedrag van 1500 tot 3000 euro per
maand.
6. Verpleeghuis.
Bij een zware medische indicatie kan
men terecht in een verpleeghuis. Daar
moet men wel een eigen bijdrage
betalen, maar deze is gemaximaliseerd.
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De eerste vier maanden betaalt men tot
maximaal 862 euro per maand, daarna
betaalt men een hoger bedrag tot maxi
maal 2365 euro per maand. Wat men
precies moet betalen is na te gaan op de
website van het Centraal Administratie
Kantoor: hetcak.nl

Tot slot: komt u in de problemen, dan
kunt u zich het beste wenden tot de
gemeente. Schroom niet. De gemeente is
er voor u. Mocht u daarbij hulp willen
hebben, de PVGE staat klaar voor u.

Jos Ossevoort

Kenni smaken met onze vereniging
Voor wie is deze
bijeenkomst bedoeld?
Voor iedereen die wil
kennismaken met alles wat
onze vereniging in AalstWaalre en Valkenswaard aan
activiteiten te bieden heeft.
Voor deze bijeenkomst worden
alle nieuwe leden speciaal
uitgenodigd, maar ook hun
partners zijn welkom. Van
harte welkom zijn ook alle
bestaande leden die zich
(opnieuw) willen oriënte
ren op de fantastische
mogelijkheden. En verder
heten wij natuurlijk iedereen
die overweegt bij ons lid te
worden van harte welkom.
Op het programma staat een
korte uiteenzetting over onze
activiteiten in een bloeiende
vereniging die op vele gebie
den actief is. Wij noemen u
onder andere: Belangenbehar
tiging, Reizen, Kunst & Cul
januari 2020

tuur, Middaguitstapjes, Tref
punt en de vele clubs, zoals
wandelen, fietsen, tennissen
en bridge. De coaches van
deze clubs zijn aanwezig en
willen aan u graag hun club
uitgebreid presenteren.
U krijgt volop de gelegenheid
gericht informatie in te winnen
over activiteiten waarvoor u
mogelijk belangstelling heeft.
Bij dit alles wordt de inwen
dige mens niet vergeten.
Wanneer: woensdagmiddag
18 maart om 14:00 uur
Waar: in het Agnus Deigebouw, Kon. Julianalaan
12 te Waalre
Aanmelden: bij het secreta
riaat (Eric Ideler)
voorkeur:
 secretariaat@pvge-awv.nl

 040 2520497
Wij zien u graag op de
informatiemiddag!
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Pachinko
Min Jin Lee
Het is een historische roman.
Het boek bestaat uit twee boe
ken.
Deel 1: Gohyang/Plaats van
herkomst 1910-1933. De moe
der van een Koreaans gezin
krijgt na enkele miskramen een
dochter: Sunja. Kort nadien
overlijdt vader. Moeder en
dochter beginnen een pension.
Zij moeten elke dag hard
werken en door de crisis kun
nen zij maar net alles betalen.
Als moeder ziekelijk wordt,
gaat de dochter naar de markt
voor de dagelijkse boodschap
pen. Zij ontmoet daar een rijke,
getrouwde Koreaan, die in
Japan woont. Hij is groothan
delaar. Hij wordt verliefd op
haar en verleidt haar. Zij raakt
zwanger. Op een dag wordt er
’s avonds laat aangeklopt door
een met TBC onder de leden
man. Ondanks dat er eigenlijk
geen plaats is, nemen moeder
en dochter hem in huis. Zij ver
zorgen hem. Hij is dominee op
weg naar zijn standplaats. Uit
dankbaarheid wil hij met de
januari 2020

dochter trouwen, omdat de rij
ke Koreaan niet met de dochter
kan trouwen. De dochter
trouwt met de dominee en gaat
met hem mee. In Osaka, Japan,
gaan zij wonen bij de broer van
de dominee, die ook, zoals la
ter bleek, de overtocht had be
taald. Daar wordt de jongen
Noa geboren. Later krijgen de
dominee en zijn vrouw ook
nog een eigen zoon Mozasu.
De woonomstandigheden zijn
slecht en op een dag wordt de
dominee opgepakt, omdat hij
volgens de politie geen eer
betoont aan de keizer.
Deel 2: Moederschap 19391962. Bijna dood komt de do
minee na vele jaren gevangen
schap terug bij het huis van
zijn broer, waar ook zijn vrouw
woont. Na een korte periode
overlijdt de dominee. Op een
dag komt Sunja haar verleider
tegen in Osaka. Hij vertelt haar
dat hij alles van haar weet en
ook van hun zoon. Hij komt
om te vertellen dat zij Osaka
moeten verlaten. De Amerika
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nen gaan de stad bombarderen.
Ze vertrekken naar het platte
land, waar zij drie jaren bij een
boer werken. Na terugkeer
gaan de jongens naar school.
De oudste zoon Noa kan goed
studeren en wordt voorbereid
op de universiteit. De jongste
zoon wil niet graag naar
school en wordt een
vechtersbaas. Na een gevecht
komt Mozasu terecht bij een
‘pachinko’, een gokpaleis.
Daar werkt hij zich op tot
eigen baas. Noa heeft moeite
met zijn afkomst en wil niets
meer met zijn ouders te doen
hebben, ondanks dat vader alle
kosten op zich heeft genomen.
Uiteindelijk maakt hij zijn
studie niet af en komt ook
terecht in een pachinko. Als
zijn moeder hem na vele jaren
terugvindt met behulp van zijn
vader, maakt hij zich van kant.
Het verhaal gaat nog verder,
omdat Mozasu gaat trouwen en
een zoon krijgt, die ook weer
in de problemen komt. Maar
… zoals de Japanners zeggen:
Sho ga nai, dat wil zeggen: er
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valt niets aan te doen. Het is
een goed leesbaar boek, dat de
historie van Korea met Japan
weergeeft. Bovendien geeft het
heel goed aan dat de haat
tussen Japanners en Koreanen
groot is. Eén zin vond ik heel
mooi verwoord: hij is een
mooiprater, het type man dat
nog in staat is timmerhout aan
een houthakker te verkopen.
Jos Ossevoort
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LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 2044145

AANMELDINGSFORMULIER
VERTREKDATUM:
BESTEMMING:

ZONDAG 03 MEI 2020
DUITSLAND – THÜRINGER WALD

5. HR./MEVR._________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________
6. HR./ MEVR.________________________VOORLETTER._____
GEB. DATUM______________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________WOONPLAATS:_______________________
OPSTAPPLAATS:____________________
TELEFOON:________________________
GSM:_____________________________
SOORT KAMER:___________________________________
WILT U EEN REISVERZEKERING
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING

JA/NEE
JA/NEE

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

DE AANMELDINGSTERMIJN IS TOT 10 MAART 2020
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Activiteiten
vr 17 jan
zo 26 jan
zo 2 feb
do 6 feb
do 13 feb
wo 19 feb
vr 21 feb
zo 23 feb
do 27 feb
do 5 mrt
ma 9 mrt
do 12 mrt
wo 18 mrt
vr 20 mrt
do 26 mrt
zo 29 mrt
do 9 apr
di 14 apr
vr 17 apr
di 21 apr
wo 22 apr
zo 26 apr
do 30 apr
zo 3 mei
ma 11 mei
do 14 mei
vr 15 mei
zo 31 mei
di 9 jun
do 11 jun
wo 17 jun
vr 19 jun
zo 28 jun
do 9 jul
ma 13 jul
vr 17 jul
do 23 jul
zo 26 jul
do 6 aug
di 11 aug

Algemeen
Algemeen
K&C
Reizen
Reizen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Trefpunt
Nieuwsbr.
Wandelen
Fietsen
Algemeen
Algemeen
Reizen
Algemeen
Fietsen
Wandelen
Algemeen
K&C
K&C
Algemeen
Trefpunt
Reizen
Wandelen
Fietsen
Algemeen
Algemeen
Wandelen
Fietsen
Reizen
Algemeen
Algemeen
Fietsen
Wandelen
Algemeen
Fietsen
Algemeen
Reizen
Wandelen
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Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Concert Ned. Philharmonisch Orkest, TivoliVredenburg, Utrecht
Vooruitblik reizen, De Pracht, Waalre, 14.00 uur
Middaguitstapje naar het DAF Museum, 13.30 uur
Algemene Ledenvergadering. AD-gebouw. 13.00 uur
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 -16.30 uur
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur
Deadline voor inleveren kopij; verschijning 27 mrt 2020
Naar Stevenbergen. Vertrek 09.00 uur vanaf IVN
Voorjaarsbijeenkomst, kantine SV Valkenswaard
Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe leden. AD-gebouw Waalre, 14.00 - 16.30 uur
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Dagtocht naar Keukenhof
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Fietstocht 1. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
Naar Lunetten en IJzeren Man. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Naar Pieter Bruegel in Brussel (of 22 april)
Naar Pieter Bruegel in Brussel (of 21 april)
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur
t/m zo 10 mei: 8-daagse reis naar Duitsland - Thüringer Wald - Schmalkalden
Naar Leudal. Dagtocht. Vertrek 09.00 uur vanaf IVN
Fietstocht 2. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Naar Oude Brandtoren, Reusel. Vertrek 09.00 uur vanaf IVN
Fietstocht 3. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
Dagreis zandsculpturen, Garderen
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Fietstocht 4. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.
Naar Venrode Zegenwerp St.Michelsgestel. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Fietstocht 5. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Dagreis Dordrecht
Naar Huis ter Heide, Tilburg. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH
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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
Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Koffie/borreluurtje
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

Een kleine boswandeling en een drankje na afloop.
Zondagmiddagwan Plaats:
bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
delingetje
Tijd:
elke laatste zondag van de maand om 13.30 uur
Informatie: Wil van de Vorstenbosch ( 040 221 5140
januari 2020
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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
Onbeperkt sporten van ma t/m vr 07:00-17:00, weekend 08:30-14:00 voor
€16,99 pm, minimale looptijd 3 mnd, eenmalig €10 voor klantenpas, geen
inschrijfgeld van €20
➢ Fysio Fitness Franssen
Hortensialaan 1, Waalre,  040 2215098, e-mail: dubbelef@iae.nl
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
15% korting op lidmaatschap en 50% korting op het eenmalig inschrijfgeld
➢ Cultuurcentrum De Hofnar
De Hofnar 10, Valkenswaard,  040 2074020, www.hofnar.nl
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,
€35
afspreken via  085 4883616 of www.goedkopekeuringen.nl
➢ Rijbewijskeuring J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard,  040 2010426
€35
afspraken ma-vr 10:00-16:00 uur
➢ ZorgComfort de Kempen
Torenstraat 10-12, Valkenswaard,  040 2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
5% korting op gehele assortiment.
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Nieuwsbrief
januari 2020
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 27 maart 2020
Laatste inleverdatum voor artikelen: 5 maart 2020
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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