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beerde je onder de kraan op tempe
ratuur te krijgen.... ze begonnen
pijnlijk te tintelen. Ook waren de
vroegere winters beroemd om de
Tocht der Tochten, oftewel de Elf
stedentocht. De dag na zo’n Elfste
dentocht zag je foto’s in de krant
met schaatsers die veel weg hadden
van ‘ijsklompen’. Er werd ook niet
voor niets gesproken over ‘de hel
van het noorden’. Tegenwoordig
merk je alleen aan de daglengte dat
het nog winter is. En heel langzaam
is het steeds meer lente, haast onge
merkt. Ineens zie je krokussen, nar
cissen en zelfs madeliefjes bloeien.
Je kunt weer meer naar buiten. Je
kunt de tuin gaan verzorgen en ge
nieten van de zang van de vogels om
je heen. De fiets kan weer uit de
schuur om heerlijk te gaan fietsen of
als dat niet meer gaat, dan is wande
len, al dan niet met de rollator, een
mogelijkheid. Bewegen is erg goed
voor ons. Ik wens u allen een heel
fijn voorjaar toe met veel genot van
de steeds verder ontwakende natuur.
Jos Ossevoort, voorzitter

Wi n t e r ?
De laatste winter mag
eigenlijk geen winter heten. Geen
sneeuw en ijs en nauwelijks wat ha
gel. Neen, het was een echte kwak
kelwinter voor wat de natuur betreft.
Vroeger, toen had je pas echte win
ters. Koud en met veel sneeuw en
ijs. We vermaakten ons met sneeuw
ballen gooien, sneeuwhutten bou
wen en glijbanen maken. Ook werd
er veel geschaatst. Je leerde het ach
ter een stoel, eerst op botjes, later op
schaatsen met veters. Toen waren
schaatsen ook niet zo gemakkelijk
onder te binden. Je trok de veters
strak aan, maar tijdens het schaatsen
lieten de veters los of de veters zaten
zo slap dat je snel naast je schaatsen
stond. Je moest de kou trotseren
door onder je trui en hemd kranten
te doen. Uiteraard droeg je hand
schoenen. Maar … ondanks dat alles
kwam je thuis met ijskoude handen
en voeten. Je danste in het rond om
warm te worden en je vingers pro

Best PVGE-lid,
U krijgt de gebruikelijke Nieuwsbrief dit keer in tweevoud.
Wij zouden het heel fijn vinden als u één exemplaar wilt geven aan
iemand in uw buurt die nog geen PVGE-lid is. Misschien uw
buurman/buurvrouw, een vriend of vriendin. Wij willen graag meer
senioren kennis laten maken met onze PVGE. En wellicht kunt u als
onze ambassadeur daar een enthousiast verhaal bij vertellen!
april 2020
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 De Trefpuntbijeenkomst van 30 april
vervalt.
** update 13 maart **
 Het koffie-/borreluurtje vervalt op 17 april
Het bestuur heeft zich beraden over maatre
en 15 mei.
gelen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus.  De 8-daagse reis naar Duitsland (3 t/m 10
Wij volgen de richtlijnen van de experts (het
mei) wordt verplaatst naar 19 t/m 26
RIVM en de GGD). De belangrijkste hygië
juli.
nische maatregelen die u kunt nemen om
 Er wordt nog geen datum vastgesteld voor
verspreiding van het coronavirus te voorko
de zomerbijeenkomst. We wachten af
men, zijn u inmiddels bekend. Ook raden
hoe e.e.a. zich ontwikkelt.
wij aan om onnodige fysieke contacten
 De clubactiviteiten (met name de buiten
zoveel mogelijk te vermijden. Landelijke
activiteiten zoals wandelen en fietsen)
veiligheidsinstanties adviseren om evene
kunnen in principe doorgaan mits de
menten van meer dan 100 personen niet
richtlijnen van RIVM/GGD in acht
door te laten gaan om verspreiding van het
genomen worden. Hou daarover contact
virus zoveel mogelijk te vertragen.
met de clubcoach. Blijf thuis als u zich
Maatregelen
niet lekker voelt.
Voor de PVGE Aalst-Waalre en Valkens
Op de hoogte blijven
waard betekent dit concreet:
We plaatsen dit bericht in de Nieuwsbrief,
 De kennismakingsbijeenkomst voor
maar beseffen dat de inhoud wellicht
nieuwe leden (18 maart) vervalt en
verouderd is tegen de tijd dat u dit leest.
wordt verplaatst naar een nog te bepalen Daarom raden wij u aan om regelmatig onze
later moment.
website te bezoeken voor de actuele status.
 De dagreis naar Keukenhof (26 maart)
Mocht de situatie er toe leiden om binnen de
vervalt.
PVGE verdere maatregelen te treffen dan
 De K&C excursie naar Brussel wordt
zullen wij u dat laten weten via Nieuws
verplaatst van 21 april naar dinsdag 8
FLITS!, website en clubcoördinatoren.
september.

De PVGE en het coronavirus

koffie-/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand

Op vrijdag 17 april, vrijdag 15 mei en*) vrijdag 19 juni
bent u van harte welkom op het maandelijkse PVGE
koffie-/borreluurtje. Vanaf vrijdagmiddag 17 april hebben
we een nieuwe locatie: Bosherberg Harba Lorifa,
Heerkensdreef 20 5552 BG in Valkenswaard (achter
zwembad De Wedert). In deze bosherberg hebben
we meer rust en ruimte, maar vooral een betere
geluidskwaliteit, waardoor we elkaar beter kunnen
verstaan. De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur,
al kent gezelligheid soms geen tijd.
*) Vervallen wegens coronavirus.
april 2020
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Pieter Bruegel I: Dans der bruid

Met K&C naar Bruegel en Magritte in Brussel
Dinsdag 21 april dinsdag 8 september'
Pieter Bruegel de Oude en René
Magritte, twee Belgische kunstschilders
die verwondering oproepen, verwarring
veroorzaken en nieuwsgierig maken.
Pieter Bruegel maakte deel uit van de
humanistische kringen rond de
cartograaf Christoffel Plantijn en
schrijver Dirck Coornhert. Zijn
tekeningen en prenten zijn baanbrekend

en zijn schilderijen waren begeerd bij
de hogere klassen, onder andere de
Habsburgers. Bruegel beschrijft zijn tijd
en past daarmee in de rij van
onderzoekers uit het humanisme, die
ernaar streefden hun kennis te vergroten
en gegevens verzamelden over alles om
zich heen. Hij was een geniaal
kunstenaar, die zijn observaties op een

' I.v.m. coronavirus verplaatst naar dinsdag 8 september. Het programma zal dan
hetzelfde zijn, de tijden kunnen enigszins worden aangepast. Wie zich voor 21
april al aanmelde en heeft betaald, blijft op de deelnemerslijst staan. Wie op 8
september niet meegaat, kan dat vóór 15 april aan ons melden ( 040 2010980).
Betalingen worden dan teruggestort
april 2020
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uitzonderlijke manier gestalte wist te
geven. De populariteit van Bruegel
komt voort uit de composities, vaak
moraliserend, die de kijker uitnodigen
om na te denken over de complexiteit
van de beeldinhoud. Het bezorgde hem
de bijnaam 'de nieuwe Jeroen Bosch’.
Pieter Bruegel (‘de Boerenbruegel’) had
twee schilderende zoons, Pieter
Brueghel de Jonge (‘de Helse
Brueghel’) en Jan Brueghel (‘de
Fluwelen Brueghel’).
René Magritte behoort, met Salvador
Dalí, Max Ernst en Juan Miró, tot de
belangrijkste vertegenwoordigers van
het surrealisme. De stroming dankt haar
naam aan Guillaume Apollinaire die het
begrip in 1917 gebruikte voor een
literaire expressievorm die het realisme
overschrijdt. Al snel experimenteerde
men ook in andere kunstvormen met
het begrip surrealisme. Waar Dali
fantasiewezens en visioenen schilderde,
bracht Magritte de toeschouwer in
verwarring door allerlei verschillende
elementen uit de werkelijkheid op het
doek te combineren. Bij nadere
beschouwing blijkt zo’n voorstelling
onmogelijk in het echt te kunnen
bestaan. De titels van Margritte’s
werken verhogen het raadselachtige
karakter van zijn schilderijen. Met Ceci
n’est pas une pipe, een iconisch
schilderij in de moderne kunst, wilde
hij zeggen: dit is niet een pijp, maar een
schilderij van een pijp. Hij profileerde
zich hiermee tevens als voorloper van
conceptuele kunst.

08.00 uur Vertrek vanaf de Jumbo,
Hortensialaan 2, Aalst.
Koffiestop in Antwerpen.
11.00 uur Rondleiding in 3 groe
pen (2 Bruegel, 1 Magritte).
12.45 uur Lunch op eigen gelegen
heid en vrije tijd. Geniet van de
schitterende Grote Markt op 15
minuten afstand of van het
Warandepark en het Koninklijk
Paleis op 7 minuten afstand.
15.00 uur Rondleiding in 3 groe
pen (1 Bruegel, 2 Magritte).
16.45 uur Vertrek voor het diner in
Mechelen.
17.30 uur Diner in restaurant Groot
Seminarie.
19.30 uur Vertrek naar huis.
21.00 uur Waarschijnlijke aan
komst thuis.
Aanmelden weer mogelijk bij:
 k-en-c@pvge-awv.nl (voorkeur)
 040 2010980 (bij afwezigheid:
040 2015387)
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 76,00 (koffie/gebak, museum,
diner, organisatie, bus, attentie
chauffeur). Rekening: NL70 RABO
0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van ‘Brus
sel’ en ‘vlees, vis of vegetarisch’.
Let op: De omgeving van het muse
um, de Kunstberg, is heuvelachtig.
Het wegdek is echter goed.
Begeleiders op de reis: Therese
Hanneman en Leo Brabander

Programma
07.45 uur Vertrek vanaf de
Mariakerk, Warande 8, V'waard.
april 2020
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Margritte: Le joueur secret
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ZOMERBIJEENKOMST
De Evenementencommissie is al wel gestart met de voorbereidingen van
de Zomerbijeenkomst, maar - in overleg met het bestuur - zijn in verband
met de huidige coronaproblematiek nog geen vaste afspraken gemaakt
over de locatie en de activiteiten tijdens de bijeenkomst. Daarom treft u in
deze Nieuwsbrief nog geen vooraankondiging aan van de datum en de
plaats van de Zomerbijeenkomst. Wij hopen u echter in de volgende
Nieuwsbrief te kunnen melden wanneer de bijeenkomst gehouden wordt en
wat we dan gaan doen. Zodra er meer informatie beschikbaar is laten wij
dit weten via een NieuwsFLITS! en de website. De Evenementencommissie

EEN BEZOEK AAN ’T SLAKKENHUYS IN OSPEL
vrijdag 29 mei Middaguitstapje
Iedereen weet wat een slak is.
Maar wat is een escargot? Tijdens
een bezoek aan ‘t Slakkenhuys in
Ospel aan de Meijelsedijk 57 wordt
u meegenomen in het verhaal over
wat er op een slakkenkwekerij
gebeurt en krijgt u antwoord op al
uw vragen. U komt onder meer te
weten hoe ze worden gekweekt en
hoe ze opgroeien. Maar ook hoe ze
uiteindelijk belanden op uw bord als
heerlijke lekkernij.
Wat kunt u verwachten op deze
vrijdag 29 mei?
13.30 uur: aankomst en ontvangst
met koffie/thee met
Limburgse vlaai
14.00 uur: start van de rondleiding
16.00 uur: tijd voor een

april 2020

proeverijtje met een glas
wijn, bier of fris.
Kosten: € 17,-- p.p.
Aanmelden: kan tot 20 mei bij:
mevr. Will Balemans
 040 2213382 of
 reizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u
het bedrag heeft overgemaakt, na
aanmelding per telefoon of per
e-mail, op rek. nr. NL 62 RABO
0155706055 t.n.v. PVGE AalstWaalre en Valkenswaard onder
vermelding van “slakkenhuys” en
uw naam.
Hebt u geen vervoer, dan kunt u dat
bij uw aanmelding aangeven. Dan
proberen we dit voor u te regelen.
7
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Peter Oolbekkink, werd in de verga
dering benoemd tot bestuurslid.
Fijn, Peter, dat je ons bestuur komt
versterken. Na een pauze met een
drankje, verzorgd door onze dames
van Trefpunt, volgde een muzikaal
tweede deel. Het prachtige spel van
harp en fluit door duo SphinX werd
zeer goed ontvangen en was zeer
afwisselend. Na afloop van dit
mooie miniconcert konden de leden
nog gezellig samen zijn.
27 februari – Trefpunt
In het eerste Trefpunt van 2020
heeft Henny Looren de Jong in ruim
een uur een verslag gegeven over
zijn reis door Laos en Cambodja.
Hij nam ons mee van de start in het
noorden van Laos via dorpen en
stadjes en de Mekong rivier naar het
zuiden in Cambodja. Er is een goede
indruk gekregen van de landen en
over de wijze waarop de mensen
daar leven. Naast weinig grote rijk
dom, is er - naar Nederlandse be
grippen - een leven in enorm veel
armoede. Indrukwekkend waren de
massa’s menselijke skeletten; een
overblijfsel uit de tijd van Pol Pot en
de Rode Khmer. Daarna de nazit,
waar druk gebruik van is gemaakt.
De laatsten vertrokken om 16.30
uur. Er waren 47 mensen op deze
lezing afgekomen, onder wie 2 nietPVGE-leden.
Jos Ossevoort en Peter Oolbekkink

☆ KRONIEK ☆
19 februari - Algemene Ledenver
gadering (ALV)
Ondanks het minder goede weer wa
ren er 90 leden aanwezig. De sfeer
was ontspannen en de voorzitter
ging vlotjes door de agenda. Onze
penningmeester gaf een goede uit
eenzetting over de financiën, die al
goedgekeurd waren door de kas
commissie. Belangrijk was het be
sluit met betrekking tot de nieuwe
statuten. Onze secretaris loodste de
vergadering vakkundig door de
nieuwe statuten die unaniem werden
aangenomen. Ook nam het bestuur
afscheid van Riet Boonstra, die na
vele jaren belangeloze inzet, het nu
toch wat rustiger aan wil gaan doen.
Riet werd beloond met de zilveren
speld van verdienste en een mooie
bos bloemen. Aspirant bestuurslid,
april 2020
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Zandsculpturenfestijn in Garderen
e n be z oe k ti ngi e te ri j
Dagtocht woensdag 17 juni
Sinds 2008 wordt er jaarlijks in Gar
deren op de Veluwe een zandsculp
turenfestijn gehouden. Het thema dit
jaar is ‘75 jaar bevrijding’. De zand
beelden, zowel binnen als buiten,
zullen u verbazen. De beelden wor
den opgebouwd in de periode van
januari tot april. Eerst worden er
houten rechthoekige bekistingen in
elkaar gezet, net als bij beton stor
ten. Deze bekistingen worden laag
voor laag gevuld met zand en water.
Na het mengen wordt iedere laag
april 2020

goed aangestampt met een sleuven
stamper. Als de kist vol is, kan de
volgende lege kist erop en het recept
wordt herhaald. Als alle kisten zijn
aangestampt wordt vervolgens de
bovenste kist verwijderd. Er staat
dan bovenop een hard blok van zand
waarin gesneden wordt. De onderste
bekistingen gebruikt men als een
trap om omhoog te kunnen klim
men. Professionele zandsculptuur
bouwers uit de hele wereld werken
hieraan mee en men werkt van
10

www.pvge-awv.nl

boven naar beneden. Als de sculp
tuur klaar is wordt er - als het beeld
buiten staat - een beschermlaag
overheen gespoten. Hierdoor ont
staat een hard laagje waardoor het
sculptuur beschermd is tegen de re
gen. Er staan ook sculpturen binnen.
Verder zijn er een beeldentuin, mu
seum, showroomdorp/lifestylewin
kel en houtsculpturen. Als we aan
komen in Garderen beginnen we
met koffie/thee met appelgebak en
aansluitend is de entree in het zand
sculpturenfestijn. Na de lunch bren
gen we een bezoek aan Tingieterij
‘t Oude Ambacht in Alphen (Gelder
land), waar we een demonstratie
krijgen over het tingieten. Er is ook
een showroom met vele artikelen in
tin. We sluiten de dag af met een
diner. Omstreeks 21.00 uur ver
wachten we weer terug te zijn.
Vertrektijd: bij voldoende deelna
me vertrekken we woensdag 17 juni

april 2020

om 8.00 uur bij de Mariakerk,
Warande 8 in Valkenswaard en om
8.15 uur bij Jumbo, Hortensialaan 2
in Aalst.
Reissom: € 75,75 per persoon. Bij
de reissom zijn inbegrepen: busreis,
koffie/thee met appelgebak, entree
Zandsculpturenfestijn, lunch,
bezoek aan de tingieterij, diner en
attentie voor de chauffeur.
Aanmelden en informatie:
Maria Van Hauwe  040 2016618
of:  reizen@pvge-awv.nl
Aanmelden vóór 27 mei. Uw aan
melding is compleet als u boven
staand bedrag uiterlijk 3 juni hebt
voldaan op rek. nr.
NL62RABO0155706055 t.n.v.
PVGE-AALST-WAALREVALKENSWAARD o.v.v. dagtocht
Garderen en uw naam.
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze reis bereikbaar op
06 29895501
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Met Kunst & Cultuur naar TivoliVredenburg
Verslag van 2 februari
In de prachtig gerestaureerde zaal
van architect Herman Hertzberger in
het muziekcentrum TivoliVreden
burg staan Beethovens Vioolconcert
en de Sinfonia Domestica van
Richard Strauss op het programma.
Het Nederlands Philharmonisch Or
kest staat onder leiding van dirigent
Marc Albrecht, solist is Christian
Tetzlaff. Emanuel Overbeeke leidt
het concert in.
Ludwig van Beethoven, een ruste
loos mens die worstelde met zijn
doofheid, stond in hoog aanzien als
pianovirtuoos, componist en peda
goog. Zijn (enige) Vioolconcert was
zo vernieuwend dat het bij de eerste
uitvoering slecht werd ontvangen.
Teleurgesteld werkte Beethoven het
om tot pianoconcert. Pas jaren later
is men het gaan zien als het beste
vioolconcert aller tijden, geen geza
pig onderonsje maar een spannende
krachtmeting tussen orkest en
violist.
Het Nederlands Philharmonisch Or
kest, Marc Albrecht en Christian
Tetzlaff hadden er zichtbaar plezier
in. Dat plezier, de afwisselend frivo
le en krachtige klanken van het or
kest en het geniale spel van de solist
brachten de zaal in vervoering. Een
aangename ervaring was ook weer
dat een concertuitvoering details
openbaart die op CD niet opvallen,
april 2020

zoals de rol van de fagotten die de
achtergrond warm kleuren. Tetzlaff
speelde niet de gebruikelijke caden
za van Fritz Kreisler maar verraste
met een eigen versie. De onopval
lende Tetzlaff, die zichzelf typeert
als laatbloeier, staat al meer dan
twintig jaar aan de absolute top. Hij
zegt: “Mijn liefde voor muziek is
allesbepalend in mijn leven. Al speel
ik Beethovens Vioolconcert voor de
157ste keer, ik kan er steeds op
nieuw enthousiast over zijn. In dit
virtuoze, maar ook intieme concert,
legt de onbehouwen Beethoven zijn
innerlijke emoties bloot en neemt hij
je mee naar de gevoelige mens die
hij eigenlijk was. Ik wil dat de luis
teraars dit via de muziek kunnen na
voelen, niet dat ze mij bewonderen.”
De Sinfonia domestica van Richard
Strauss wordt vandaag gespeeld
door een bezetting van 44 violen, 11
cello’s, 8 contrabassen, 38 blaasin

12
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strumenten, 3 slagwerkers en twee
harpen. Het ziet er nogal groots uit
voor een huiselijke symfonie, maar
dat past bij Richard Strauss die ooit
schreef: ‘Ik vind mezelf net zo inte
ressant als Napoleon of Alexander
de Grote’. In de Sinfonia domestica
toont Strauss vol trots zijn huiselijk
geluk. Iedereen komt voorbij; zijn
vrouw en kind, maar ook andere
familieleden en vrienden. In talloze
taferelen laat hij zonder gêne alles
horen, van ontroerende liefde en
kinderpret tot familiaire ongemak
ken en echtelijke twisten. Het is een
symfonie, waarmee het Nederlands
Philharmonisch Orkest en chef-diri
gent Marc Albrecht op hun top kun
nen musiceren. De muziek is kleur

rijk en weelderig, het verhaal is niet
te volgen. Gelukkig vindt Strauss dit
geen probleem. Het verhaal diende
vooral als inspiratiebron, hij wil dat
wij de muziek waarderen om de mu
ziek. En die had het karakter van
een rijke Italiaanse maaltijd met een
evenwichtige variatie aan gepronon
ceerde smaken, verrassende accen
ten en weldadige rustpunten.
De reis naar huis voerde langs Zalt
bommel, waar wij in restaurant De
Verdraagzaamheid, ooit gebouwd
als Heeren Sociëteit voor leden van
alle vooraanstaande families uit
Zaltbommel, aanzaten aan het diner.
Moge een naar ieders oordeel ge
slaagde middag nog lang naklinken.
Leo Brabander

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. A.M.Th. Ackermans
Mevr. M.A. Ansorg-Blommestein
Dhr. P.C.J.M. van Asten
Dhr. H.W. Bax
Dhr. H. Coolen
Mevr. A. Coolen-Jorissen
Mevr. A.M.G. Dankers-Maatje
Dhr. P.J.G.M. van Dooremalen
Mevr. G.M.J. van Dooremalen-Vermeij
Mevr. M.L.C. van Engelen
Mevr. E.H.M. van Holten-Vos
Mevr. J.A.C. van Hooft
Dhr. Th.F. van Lente
Mevr. D.T.C. van Lente-van Kan
Dhr. R. Lorenz
Mevr. H.W.M. van der Meulen
april 2020

Nuenen
Veldhoven
Luyksgestel
Valkenswaard
Waalre
Waalre
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Waalre
Valkenswaard
Waalre
Leende
Leende
Waalre
Waalre
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Dhr. B. Murphy
Valkenswaard
Mevr. M.G.A. Murphy-Steegers
Valkenswaard
Dhr. J.M. van Oers
Waalre
Mevr. C.C. van Oers
Waalre
Mevr. F.R. Pesuwarissa-van Diepen Waalre
Dhr. R.H.W. Salters
Waalre
Mevr. E.A.M. Salters-Pouwels
Waalre
Dhr. A.W. Schippers
Waalre
Mevr. W. Wilzing
Westerhoven
Mevr. P.G.V. Wirtz
Waalre
Dhr. P.H. Woerlee
Valkenswaard
Mevr. R. Woerlee-Weber
Valkenswaard
Dhr. H.M.J. van Wunnik
Valkenswaard
Mevr. P.E.M. van Wunnik-Lotstra Valkenswaard
Dhr. J. van Zanten
Waalre
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WANDELINGETJE OP ZONDAGMIDDAG
Wie op de laatste zondag van de maand even
de deur uit wil voor een gezond boswande
lingetje en een praatje is van harte welkom
om mee te wandelen. We vertrekken om half
twee bij Bosherberg Harba Lorifa aan de
Heerkensdreef in Valkenswaard (achter
zwembad De Wedert). We lopen max. 3 km
in een rustig tempo. Na de wandeling praten we gezellig wat na
onder het genot van een kopje
koffie, thee of een ander
drankje. Ook iets voor u?
Gewoon komen, aanmelden is
niet nodig.

SLECHT WEER: neem een spelletje
mee!! 29 maart, 26 april en 31 mei.

april 2020
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donderdag 30 april Gaat niet door
wegens coronavirus
Lezing:

Nieuwkomers in onze natuur; een lust of een last
Onder deze titel houdt Mari de Bijl
een lezing, waarin wordt ingegaan
op de aanwezigheid en groei van
niet-inheemse plant- en diersoorten.
Heel spectaculair zijn inmiddels de
aanwezigheid van de zee- en vis
arend in de Biesbosch en de
Oostvaardersplassen.
Andere nieuwkomers hebben zich
minder opvallend in ons landje
gevestigd, zoals de watercrassula.
Juist dit kleine plantje zorgt voor
enorme problemen, omdat het al
onze poelen en laagtes dreigt dicht
te groeien, wat ten koste gaat van
onze inheemse moerasplanten. En
wat te denken van de eikenproces
sierups? Een interessante diersoort
die zich in overvloedige aantallen in
ons land heeft gevestigd. Door de
intensivering, de klimatologische
veranderingen en het vrijlaten in
onze natuur van uitheemse dier- en
plantensoorten zijn er naast nieuw
komers ook soorten die ons land
verlaten. Hoewel hier niet de focus
op ligt, wordt er wel even aandacht
aan besteed.
Waar:
Agnus Dei-gebouw,
Kon. Julianalaan 12, Aalst
Wanneer: donderdag 30 april
Bijdrage: €4,- per persoon
april 2020

Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf
13.30 uur; toegang via
hoofdingang
Na de lezing is er een nazit tot 16.30
uur, onder het genot van een gratis
drankje. Eenieder die komen wil, is
welkom. Als het cornavirus over is.
Tot ziens op 30 april.
Inlichtingen: Peter Oolbekkink
 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com
15
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Biljarten
Het biljarten is al een tiental
jaren een activiteit van de PVGE,
waarbij op alle niveaus gespeeld
wordt en in allerlei spelsoorten,
van libre, driebanden, 10 over
rood, tot los van band.
Gezelligheid voert de boventoon
tijdens de maandagmiddagen,
met in de koffiepauze interessan
te thema’s.
Omdat Het Klooster een half jaar
dicht gaat en er daarna slechts
april 2020

één biljart beschikbaar blijft is de
biljartclub verhuisd. Er wordt
thans gespeeld in:
Biljartzaal De Graver,
Kerstroosstraat 20,
Valkenswaard
Iedere maandagmiddag vanaf
14.00 uur, behalve op feestda
gen. Kom eens langs om te zien
of het wat voor je is.
Inlichtingen:
Rob Westerhof 0610035893
18
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N o r d i c Wa l k i n g
Nordic Walking is een wandelactivi
teit, waarbij poles (stokken) gebruikt
worden. Dit heeft t.o.v. het normale
wandelen een aantal voordelen, zo
als een hoger energieverbruik, het
gebruik van meer spieren (arm- en
nekspieren), betere houding en voor
ons senioren een stabielere loop,
waardoor de kans op vallen aanzien
lijk kleiner is. Er zijn 2 groepen die
eenmaal per week ca. 90 minuten
lopen, “de vroege vogels” op vrijdag
vanaf 08.45 uur en “de hazen” af
wisselend op woensdag en vrijdag
vanaf 10.00 uur. Het verzamelpunt
is voor beide groepen het parkeer
terrein bij Hostel Harba Lorifa aan
de Pastoor Heerkensdreef 20 in
Valkenswaard. In de winter en bij
slecht weer wordt er gewandeld in
de bossen achter Harba Lorifa. In de
zomer blijven verzamelpunt, dag- en
tijdschema hetzelfde, maar wordt er
in auto’s naar prachtige natuurloca

ties in de omgeving van Valkens
waard gereden, zoals Malpie, Leen
derbos, De Plateaux en daar gewan
deld. Na afloop wordt steeds bij
Harba Lorifa nagepraat onder genot
van een kopje koffie of thee.
Inlichtingen:
Frans Meeuwsen,  040 2040413,
 frans.adele@gmail.com

een gezellige nazit met een drankje
en zoutjes; een belangrijk aspect van
deze middagen voor het onderling
contact tussen onze leden. Locatie is
het Agnus Dei gebouw in Waalre.
Inlichtingen: Peter Oolbekkink
 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com

Vier keer per jaar wordt, tijdens een
inloopmiddag, een lezingencyclus
gehouden onder de naam 'Trefpunt'.
Tijdens een lezing van ± 1 uur wordt
een onderwerp belicht. Daarna is er

april 2020
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REIZEN: MEERDAAGS
We gaan dit jaar weer een paar
prachtige reizen maken. Hieronder
treft u een korte beschrijving aan en
de stand van zaken tot nu toe.

plaats Point Alpha. Verder genieten
we van mooie tochten door het Thü
ringer Wald met als kers op de taart
het boomkroonpad in Hainich (met
lift).

* Duitsland - Thüringer Wald –
Schmalkalden
8-daagse reis van 03 t/m 10 mei1
Vanuit het schilderachtiger Schmal
kalden bezoeken we o.a. de cultuur
steden Erfurt, Weimar en Eisenach,
de kalizoutmijn van Merkens, ’s we
relds oudste mechanische smederij
uit 1482 in Ohrdruf en grensgedenk

* Frankrijk - Vallei van de Loire
5-daagse reis van 24 t/m 28 aug.
Vanuit Tours, stad vol kunst en ge
schiedenis, bezoeken we o.a. kasteel
Chenonceau, de schitterende tuinen
van het Kasteel van Villandry (foto
op pagina 16+17), het Kasteel van
Angers met het beroemde Wand
tapijt van de Apocalyps uit de 14 de
eeuw en de abdij van Fontevraud.
Natuurlijk wordt ook de stad Tours
niet vergeten. Op de heenweg

1 Wegens het corona virus uitge
steld naar 19 t/m 26 juli. Nieuwe
aanmeldingen zijn mogelijk.
april 2020
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maken we een stop in de stad Char
tres met de beroemde kathedraal
Notre-Dame.
Er zijn voldoende aanmeldingen
voor deze reis. Er zijn nog enkele
kamers beschikbaar.

aan het Anton Pieck Museum in het
schilderachtige Hanzestadje Hattem.
Tijdens deze reis heeft u ook een
vrije middag om kunstzinnig Oot
marsum met zijn musea, ateliers en
gezellige terrasjes te bezoeken.
Er zijn nog enkele aanmeldingen
nodig om deze reis door te laten
gaan. Er zijn voldoende tweeper
soonskamers beschikbaar, eenper
soonskamers zijn op aanvraag.

* Nederland – Twente - Ootmarsum
5-daagse reis van 28 sep. t/m 2 okt.
Deze korte reis maken we in een
rustig tempo. Vanuit het historische
stadje Ootmarsum maken we een
mooie tocht door het Twentse cou
lissenlandschap en bezoeken we in
eigen tempo de mooie steden Coe
vorden en Zwolle. Verder staat er
een twee uur durende boottocht op
de Overijsselse Vecht op het pro
gramma en brengen we een bezoek

april 2020

Wilt u meer weten over onze reizen:
bezoek dan de website
www.pvge-awv.nl (onder
‘evenementen’).
Inlichtingen:
 reizen@pvge-awv.nl of
 040 2215140
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REIZEN: DAGTOCHTEN
De Reiscommissie organiseert be
halve meerdaagse reizen ook dag
tochten met de bus en middaguit
stapjes. Met de dagtochten willen
we onze leden een fijne, gezellige
dag aanbieden waarbij er veel moge
lijkheden zijn om de dag in te vul
len, b.v. stadswandeling, museumbe
zoek, vrije tijd om te winkelen. Ook
voor ‘de inwendige mens’ wordt ge
zorgd, een kopje koffie of thee met
wat lekkers in de voormiddag, een
april 2020

lunch en als afsluiting van de dag
een gezellig diner.
Voor dit jaar staan op het
programma:
wo 17 juni: Zandsculpturenfestival
in Garderen en bezoek aan een
tingieterij in Alphen(Gld)
do 6 augustus: bezoek aan
Dordrecht
do 22 oktober: treinreis in de
Ardennen met de Vulkaan
Express
22
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De Commissie Kunst & Cultuur
De Commissie Kunst & Cultuur biedt vijf maal per jaar een activiteit, waarin de beleving
van kunst en cultuur centraal staat. Zo’n activiteit, meestal een dagtocht met de bus, moet
inspirerend zijn, voldoende vrije tijd bieden en redelijk geprijsd zijn. Een lunch/diner kan
zijn inbegrepen. Wie een rollator gebruikt kan die meenemen. Elk reisdoel wordt tevoren
door ons bezocht om later niet voor verrassingen te komen staan.
Voorbeelden uit heden en verleden:
Een meeslepend optreden van André Rieu op het Vrijthof.
Concerten in het Concertgebouw Amsterdam en TivoliVredenburg Utrecht.
Het station van Arnhem, een kunstwerk van architect Ben van Berkel, verwant aan
Calatrava.
Het Sint-UrsulaInstituut in O-L-VrWaver, ooit een
kunstzinnige en
inspirerende om
geving voor dochters
uit de gegoede en
kosmopolitisch
georiënteerde bur
gerij uit binnen- en
buitenland.
Het RömerMuseum in
Xanten, gebouwd
boven de fundamen
ten van het Romeinse
stadsbadhuis.
De Jezuïetenberg, een van de mooist bewerkte kalksteengroeven ter wereld.
Hanzestad Zwolle, bevolkt door creatieve studenten en vrijdenkers zoals Thorbecke.
De musical The Lion King met een spectaculaire enscenering.
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, waar je ervaart waarom een cultuur is wat ze
is, mensen doen wat ze doen en zijn wie ze zijn.
Het verhaal van de Duitse Ridderorde, verteld in de Landcommanderij Alden Biesen uit
1220.
Kennismaking met de restauratie van kunst in de ateliers van de Universiteit van
Antwerpen.
De opera Maria Stuarda van Donizetti in Düsseldorf.
Leiden: Lakenstad, Museumstad, Sleutelstad, Universiteitsstad en Stad van Rembrandt.
In Brussel op zoek naar Pieter Bruegel en René Magritte.
Bezoek aan Almere: de fascinerende geschiedenis, de architectuur en de structuur van
de stad.
april 2020
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Wa n d e l c l u b P V G E - AW V
We wandelen tien keer per jaar in een rus
tig tempo, omdat we niet alleen oog wil
len hebben voor de mooie omgeving
maar ook voor elkaar. Het sociale aspect
vinden we erg belangrijk. Op de tweede
maandag of dinsdag van de maand ver
trekken wij om 9:00 uur bij het IVN in
Valkenswaard of bij ’t Stationskoffiehuis
in Waalre, om vandaar, bij voorkeur met
vol bezette auto’s, naar het beginpunt van
de wandeling te gaan. De routes, meestal
door natuurgebieden, worden door de
coaches uitgezet en voorgelopen. De om
standigheden in natuurgebieden kunnen
nogal variëren dus gebruik van stevig
waterdicht schoeisel is aanbevolen. Per
seizoen hebben we acht ochtendwande
lingen; we zijn dan tussen 13:30 en 14:00
uur weer terug. Bij deze tochten, die afge
sloten worden met koffie en gebak, heb
ben we routes van ongeveer 5,5 km en
van 8 km, waarvan een groot deel geza
menlijk. Twee keer per seizoen hebben
we een dagtocht waarbij we rond 16:00
uur terug zijn. Voor deze tochten gaan we
wat verder weg en ze zijn ook wat langer,
april 2020

ongeveer 7 km en 11 km. Ook deze toch
ten sluiten we af met koffie en gebak,
maar tevens met een extra pauze
onderweg.
Op 9 maart hebben we de eerste wan
deling (naar de Stevensbergen bij Luyks
gestel) van dit jaar gelopen. Op 14 april
staat de volgende wandeling op de kalen
der. Deze is bij de Lunetten en IJzeren
Man in Vught. Het volledige programma
is terug te vinden in de nieuwsbrief en op
de pagina van de wandelclub op de
website van de PVGE-AWV.
Kosten: per wandeling een eigen bijdrage
van € 2,- tot € 5,- voor een vergoeding
voor het meerijden en voor de koffie met
vlaai na de wandeling. Voor het begin van
het jaar wordt aan de leden van de
wandelclub bovendien een (administratie
ve) jaarbijdrage gevraagd van € 2,50.
Lidmaatschap van de PVGE is verplicht.
Inlichtingen:
Wim Rosink, ( 040 2015510,
 wbrosink@onsbrabantnet.nl of
Ger van den Broek 06 34773502
 gvandenbroek@icloud.com
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Fietsen
Doel: Het in beweging blijven door het
maken van fietstochten.
Activiteiten:
Iedere tweede donderdag van de maand
vanaf april tot en met oktober wordt er
gefietst. In juli en augustus wordt er ook op
de vierde donderdag gefietst. De data staan
vermeld in de activiteitenkalender achterin
deze Nieuwsbrief. Er wordt steeds om
11.00 uur gestart, beurtelings vanaf ‘t Stati
onskoffiehuis aan de Willibrorduslaan 137
in Waalre of vanaf De Graver aan de Kerst
roosstraat 20 in Valkenswaard. De maande
lijkse fietstochten hebben een lengte tussen
de 40 en 50 km en er wordt gefietst met een
gemiddelde snelheid van ongeveer 15
km/uur.
Eenmaal per jaar wordt een tocht georgani
seerd die wordt afgesloten met een etentje.
Tijdens de fietstochten worden er voldoen
april 2020

de rustpauzes ingelast om een boterhamme
tje te eten of om op een terras iets te gebrui
ken. Jaarlijks in maart vindt er een vergade
ring plaats om het afgelopen jaar te evalu
eren en de plannen voor het komende
seizoen te bespreken.
Deelname:
Meedoen is op eigen risico. Noch de coach,
noch de vereniging of de afdeling kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor eventu
ele schade tijdens de fietstocht.
Kosten: Het lidmaatschap kost € 2,50 per
jaar (lidmaatschap van de PVGE-AWV is
verplicht).
Inlichtingen bij de coaches:
Paul Compen ( 040 2216087,
 paulcompen43@gmail.com
Jan Mermans 06 38830597,
 j.mermans@onsbrabantnet.nl
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Handwerken
In de handwerkclub is ieder lid met
eigen handwerk bezig en helpen we
elkaar bij eventuele probleempjes.
We komen om de twee weken bij
elkaar op woensdagmorgen van
10.00-12.00 uur in Gemeenschaps
centrum De Pracht aan de Pracht 2
in Aalst.
Ieder heeft eigen handwerk bij zich.
Dat kan breiwerk, borduurwerk of

haakwerk zijn. Eenmaal per jaar
gaan we naar een museum en daarna
pannenkoeken eten. In de zomerva
kantie ontmoeten we elkaar om de
beurt bij elkaar thuis.
Kosten: de gebruikte consumpties.
Inlichtingen:
Jeanne Sanders-Daems
( 040 2213497,
 jeannesanders@live.nl

Jeu de Boules
De Jeu de Boulesclub speelt elke
dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur op twee banen bij De Pracht in
Aalst. Halverwege leggen we het
spel even stil en drinken we wat met
elkaar. Dat komt de gezelligheid ten
goede. Er is geen contributie maar u
betaalt zelf uw drankje.
We hebben 21 leden waarvan er
april 2020

gemiddeld 10-15 spelen.
Omdat er maar twee banen zijn
kunnen nieuwe leden op een
wachtlijst komen.
Inlichtingen:
Thea Beijersbergen van Henegouwen
( 040 2217269,
 theabvh@gmail.com

26

www.pvge-awv.nl

Bridgen
De bridgeclub speelt elke vrijdagmid
dag van 14.00 tot 17.30 uur in het ADgebouw, Kon. Julianalaan, Waalre. In
de zomer ligt het bridgen stil; het wordt
hervat in september. Deelname is in
principe individueel, zodat per middag
de paren geformeerd kunnen worden. In
de praktijk komt het evenwel erop neer
dat meestal met vaste paren wordt
gespeeld. Afhankelijk van het aantal

deelnemers wordt aan ongeveer vier
tafels gespeeld conform het ACOLsysteem volgens de boeken van Berry
Westra. Op sommige middagen wordt
gestart met een toelichting op
spelproblemen.
Inlichtingen:
Herman Jonker ( 040 2212635
 herman.d.jonker@planet.nl

Zomertennis
Wij spelen vanaf april tot oktober op
woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur op een baan in de Genneper Parken,
Theo Koomenlaan 11 in Eindhoven.
Tussentijds is er gelegenheid om koffie
te drinken in het paviljoen. Voorlopig
bestaat onze gezellige groep uit 7
deelnemers. We staan open voor nieuwe
leden, dus…. iedereen die wel eens een
balletje heeft geslagen en het nu weer

op wil pakken, is van harte welkom.
Afhankelijk van het aantal deelnemers
kunnen we een 2e baan huren.
De contributie bedraagt ca. € 50,-inclusief ballen (mede bepaald door het
aantal deelnemers).
Inlichtingen:
Wil Drop, ( 040 2215781
 drop.dekam@gmail.com

Evenementen
De Evenementencommissie organiseert
jaarlijks een aantal bijeenkomsten:
in het voorjaar een ledenvergadering
met daarna een aantrekkelijk optre
den.
in de zomer een gezellige Zomer
bijeenkomst met activiteiten, optre
dens en een diner.
in het najaar een bijeenkomst met
een aantrekkelijk optreden en vaak
april 2020

ook een diner.
Verder leggen wij aan het begin van het
jaar onze vrijwilligers in de watten en
organiseren wij in het voorjaar een
bijeenkomst om nieuwe leden kennis te
laten maken met onze vereniging.
Inlichtingen:
Hans de Pooter ( 040 2218298,
 hansdpt@kpnmail.nl
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Ziekencontact
Via de clubcoaches, Commissies
Reizen en Kunst & Cultuur worden
wij geïnformeerd wie er ziek is,
maar ook individuele leden kunnen
ons berichten, waarna wij in actie
komen. Wij sturen dan een kaart,
gevolgd door een telefoontje en
eventueel een bezoekje. Daarnaast
feliciteren wij onze 90-jarigen door
middel van een kaart.

Coördinatie:
Tineke de Pooter, ( 040 2218298,
 hans.en.tineke@planet.nl
Vrijwilligers voor Valkenswaard:
Nelleke Tops, Corine de Moree,
Mieke van der Meeren,
voor Aalst-Waalre:
Wil van der Vorm en
Truus van de Vorstenbosch.
Tevens zoeken wij nog
vrijwilligers voor deze activiteit.

FokkeObbema: ‘De zin van het leven’
Nog niet heel lang
geleden, ik denk
ongeveer een
anderhalf jaar,
heeft een
redacteur van De
Volkskrant een
bijnadoodervaring
gehad. Hij was na
een hartstilstand even dood. Hij
kwam daardoor later tot besef dat
het leven breekbaar is. Hij besloot
een serie te schrijven over de zin
van het leven. Hij vroeg 40 bekende,
maar ook voor mij deels onbekende,
mensen om een antwoord te geven
op de vraag wat de zin van het leven
is. Daar kwamen verrassend veel
verschillende antwoorden op. Het
blijkt dat het antwoord geven op
deze vraag niet zo eenvoudig is en
april 2020

vele facetten kent. Hij rubriceerde
de antwoorden in categorieën:
• kwetsbaarheid als essentie, het
belang van verbinding
• veerkracht, hand in hand met
dankbaarheid
• het leven is een leerschool
• hoop op vooruitgang, op weg naar
een groter ethisch bewustzijn?
• beperkingen van de wetenschap en
herwaardering van religie
• het nut van de dood, zoeken naar
de essentie
• geen zin, wel betekenis?
Hij heeft na het einde van de serie
de interviews gebundeld tot een
boek. Het is de moeite waard om het
boek te lezen. Het geeft een inzicht
dat het niet zo eenvoudig is om de
zin van het leven samen te vatten.
Jos Ossevoort
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zo 29 mrt
do 9 apr
di 14 apr
vr 17 apr
di 21 apr
zo 26 apr
do 30 apr
zo 3 mei
ma 11 mei
do 14 mei
vr 15 mei
vr 29 mei
zo 31 mei
di 9 jun
do 11 jun
wo 17 jun
vr 19 jun
zo 28 jun
di 30 jun
do 9 jul
ma 13 jul
vr 17 jul
zo 19 jul
do 23 jul
zo 26 jul
do 6 aug
di 11 aug
do 13 aug
vr 21 aug
ma 24 aug
do 27 aug
zo 30 aug
ma 7 sep
di 8 sep
do 10 sep
do 10 sep
vr 18 sep
zo 27 sep
ma 28 sep
do 8 okt
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Ac tiviteiten

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 =>VERVALT
Naar Pieter Bruegel in Brussel => verplaatst naar 8 september
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur =>VERVALT
8-daagse reis naar Duitsland => verplaatst naar 19 juli
Naar Leudal. Dagtocht. Vertrek 09.00 uur vanaf IVN
Fietstocht 2. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard =>VERVALT
Escargotskwekerij 't Slakkenhuys, Ospel
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 en tingieterij, Alphen
Maandelijks borreluurtje, 't Oude Wandelpark V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Bezoek Utrecht
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
t/m zo 26 jul. 8-dgse reis Duitsland:Thüringer Wald-Schmalkalden (nieuwe data
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
Fietstocht 6. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.
Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur
t/m vr 28 aug: 5-daagse reis naar Frankrijk - Vallei van de Loire
Fietstocht 7. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
Naar Overasselt. Dagtocht. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH
Naar Pieter Bruegel in Brussel => was 21 april
Fietstocht 8. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.
Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur
Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur
Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
t/m vr 2 okt. 5-daagse reis in een rustig tempo naar Ootmarsum, Twente
Fietstocht 9. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
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Vaste activiteiten
Biljart

Plaats: Biljartcentrum De Graver, Kerstroosstraat 20, Valkenswaard
Tijd: elke maandagmiddag van 14.00 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

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: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard (achter
zwembad De Wedert)
Koffie/borreluurtje Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Info: Truus van de Vorstenbosch,  truusvdv@gmail.com
( 040 221 5140
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

Tineke de Pooter ( 040 221 8298

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
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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 J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard,  040 2010426
€40
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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