Voor iedereen van 50-plus
Aalst-Waalre en Valkenswaard
www.pvge-awv.nl

juni 2020

Nieuwsbrief
Juni 2020

www.pvge-awv.nl

I n h o u d o p p a g . n r.
Overzicht van de coronamaatregelen
Corona express
Evenementencommissie
Fietsclub
Wandelclub
Koffie-/borreluurtje
Kunst & Cultuur
Kunst & Cultuur, afgelasting Utrecht en Brussel
Welkom nieuwe leden
Reizen in 2020 (on)mogelijk?
Ema Reizen
Kroniek
Zondagmiddagwandelingetje
Videobellen met je naasten
Wist u dat …
Tips om in contact te blijven
Boekbespr.: 'De tolk van Java' door Alfred Birney
Het Snoepwinkelje
Activiteitenkalender
Vaste activiteiten
Korting voor leden

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag.10
pag.11
pag.12
pag.13
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17

Inhoud alfabetisch

juni 2020

Activiteitenkalender
pag.15
Boekbespr.: 'De tolk van Java' door Alfred Birney pag.13
Corona express
pag. 3
Ema Reizen
pag. 8
Evenementencommissie
pag. 4
Fietsclub
pag. 4
Het Snoepwinkelje
pag.14
Koffie-/borreluurtje
pag. 5
Korting voor leden
pag.17
Kroniek
pag. 9
Kunst & Cultuur
pag. 6
Kunst & Cultuur, afgelasting Utrecht en Brussel
pag. 7
Overzicht van de coronamaatregelen
pag. 2
Reizen in 2020 (on)mogelijk?
pag. 8
Tips om in contact te blijven
pag.12
Vaste activiteiten
pag.16
Videobellen met je naasten
pag.10
Wandelclub
pag. 4
Welkom nieuwe leden
pag. 7
Wist u dat …
pag.11
www.pvge-awv.nl
Zondagmiddagwandelingetje
pag. 9

Ook de PVGE zit met haar handen
in het haar. Tot nu toe zijn alle acti
viteiten gestopt. Dat is vreselijk
naar, want juist nú zou je elkaar wil
len ontmoeten. Heel langzaam gaat
de overheid de strakke regels nu
enigszins versoepelen, maar… de
meeste activiteiten van de PVGE
moeten nog steeds pas op de plaats
maken. Misschien kunnen sommige
buitenactiviteiten opstarten, maar de
beslissing daarover laten we aan de
coaches van de betreffende clubs.
Zij kunnen dat het beste inschatten.
Het bestuur staat machteloos en
hoopt, misschien tegen beter weten
in, dat er aan deze toestand snel een
einde zal komen. Blijf voorzichtig
zodat u allen gezond blijft!
Namens het bestuur een
welgemeende groet en hopelijk tot
spoedig ziens.
Jos Ossevoort, voorzitter
PS: Kijk regelmatig voor het laatste
nieuws op de website of in uw
e-mail voor een NieuwsFLITS!

Corona
Had ik de vorige keer, in
de Nieuwsbrief van april, in het
voorwoord geschreven dat we met
z’n allen lekker konden gaan genie
ten van het voorjaar en had ik ook
nog als extra opmerking erbij dat
bewegen en buiten zijn goed is voor
ons allemaal. Wie had kunnen be
denken dat het heel anders zou ver
lopen? De hele maatschappij is ge
troffen door het coronavirus. Het
bleek al snel dat dit virus géén ge
woon griepvirus is. We zijn daar
door terechtgekomen in een zgn.
anderhalvemetermaatschappij. Dat
zorgt voor veel ongemakken. Niet
alleen voor u persoonlijk, zoals han
den wassen, niet naar buiten gaan
als het niet nodig is, geen bezoek
ontvangen en anderhalve meter van
elkaar af staan. Het hele sociale le
ven is ontwricht en dat al acht we
ken lang op het moment dat ik dit
schrijf.

juni 2020
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Overzicht van de coronamaatregelen
Ook al is er sinds 1 juni een aantal
maatregelen vanuit de overheid ver
soepeld, toch zitten de meeste van
onze activiteiten nog midden in de
beperkingen vanwege het coronavi
rus. Het is voor ons allen een moei
lijke periode. Toch hopen we dat u
zich staande kunt houden en gezond
blijft. De anderhalve meter richtlijn
zorgt ervoor dat in groepjes samen
komen de komende periode nog
nauwelijks mogelijk is en dat heeft
helaas consequenties voor de
PVGE-activiteiten.
Maatregelen
Voor de PVGE Aalst-Waalre en Val
kenswaard betekent dit concreet dat
we eerder besloten hebben alle acti
viteiten van onze clubs tot tenminste
1 juni stil te leggen. Dat geldt ook
voor de clubs met buitenactiviteiten.
De volgende activiteiten zijn of
zullen vervallen:
 De kennismakingsbijeenkomst
voor nieuwe leden (18 maart).
 De dagreis naar Keukenhof
(26 maart).
 De K&C-excursie naar Brussel
van 21 april/8 september. Wordt
verplaatst naar 2021.
 De Trefpunt-bijeenkomst van
30 april.
 Het middaguitstapje naar
‘t Slakkenhuys (29 mei).
 De dagreis naar Garderen
juni 2020

(17 juni).
 De K&C-excursie naar Utrecht
(30 juni).
 De dagreis naar Dordrecht
(6 augustus).
 Het koffie-/borreluurtje op
17 april en 15 mei.
 Het zondagmiddagwandelingetje
op 29 maart, 26 april en 31 mei.
 De 8-daagse reis naar Duitsland
(3 t/m 10 mei) is verplaatst naar
19 t/m 26 juli.
 De zomerbijeenkomst gaat niet
door.
Een hele lijst met afgelaste activitei
ten; erg jammer, maar we houden de
moed erin!
Vooruit kijken
Op het moment van schrijven
(20 mei) weten we dat een aantal
maatregelen per 1 juni versoepeld
zal worden. Voor de buitenactivitei
ten geeft dit wellicht wat ruimte om
voorzichtig weer op te starten. Wij
hebben de coaches gevraagd om de
mogelijkheden te onderzoeken. We
raden alle clubleden aan regelmatig
contact te houden met hun
clubcoach.
De meerdaagse reizen gaan voorals
nog door. We houden samen met
EMA Reizen de ontwikkelingen in
de gaten.
Het borreluurtje en de zondagmid
dagwandeling staan voorlopig nog
2

www.pvge-awv.nl

stil maar zullen weer opgestart wor
den zodra dat mogelijk is.
Later in het jaar kijken we nog uit
naar de Trefpunt-bijeenkomsten en
een najaarsbijeenkomst. Ook hier
houden we de vinger aan de pols en
zullen we u laten weten hoe het met
die activiteiten zal gaan.
Op de hoogte blijven
Wij raden u aan om regelmatig onze
website (zie rechtsonder op de pagi

na) te bezoeken voor de actuele
status. Mocht de situatie ertoe leiden
om binnen de PVGE verdere maat
regelen te treffen, dan zullen wij u
dat laten weten via NieuwsFLITS!,
website en clubcoördinatoren.
Ten slotte
Wij danken u voor uw begrip! Hou
vol, steun elkaar waar mogelijk, let
een beetje op elkaar!
Het bestuur en de commissies.

CORONA EXPRESS
Met hun radiografisch bestuurbare
autootje, voorzien van een houten
kistje als dienblad, zorgen de
kleinkinderen Bram en Gijs voor de

juni 2020

nodige hapjes en drankjes voor opa
en oma. Hier sturen ze ons twee
tompouces incl. bordje en vorkje!!
Wil en Truus van de Vorstenbosch
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Bericht van de Commissie Evenementen
We hadden zo graag in de zomer een
gezellige zomerbijeenkomst willen
organiseren. Maar wij schatten in
dat het dan nog te vroeg is om met
zo’n 200 senioren veilig bij elkaar te
kunnen komen. Daarom zal er dit
jaar geen zomerbijeenkomst zijn.
Heel jammer en we zullen die gezel

ligheid zeker missen. Uw gezond
heid is echter veel belangrijker.
We kunnen de toekomst niet voor
spellen maar we mikken er nu op
om in oktober/november op een
veilige manier een mooie najaars
bijeenkomst te houden. We houden
u op de hoogte!

Bericht van de Fietsclub
Nu we weten welke maatregelen
i.v.m. het coronavirus voorlopig nog
gelden, hebben we gekeken of we
op een gezellige en niet gevaarlijke
manier fietstochten met de groep
kunnen houden. We denken dat het
niet mogelijk is gezien de afstands
regels, etc. en met terrassen en pick
nickplekken waar je een heel eind
van elkaar moet blijven. Ook kan bij
slecht weer in veel cafés de gehele
groep niet eens naar binnen. Daarom
hebben we, helaas, als coaches moe
ten beslissen om in elk geval in juni,
juli en augustus voorlopig niet met

de groep te gaan fietsen.
We blijven de ontwikkelingen uiter
aard volgen en met wijziging van de
regels zullen wij kijken wat de mo
gelijkheden zijn om verantwoord
fietstochten te houden. Indien u op
merkingen of vragen of suggesties
hebt, neem dan contact met ons op.
Jan Mermans
 06 388 30 597
 j.mermans@onsbrabantnet.nl of
Paul Compen
 040 221 60 87
 paulcompen43@gmail.com

Bericht van de Wandelclub
Hopelijk zijn jullie de afgelopen
maanden gezond doorgekomen en
hebben jullie ook de nodige bewe
ging kunnen hebben. Vanuit het
bestuur van de PVGE is gemeld dat
buitenactiviteiten weer voorzichtig
juni 2020

van start zouden kunnen gaan. We
hebben hierover van gedachten ge
wisseld en we proberen iets voor te
bereiden voor de wandeling van
9 juni. Dit zal niet de geplande wan
deling bij d’n Ouwe Brandtoren in
4
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Reusel zijn. Het lijkt nog niet ver
standig om met vieren in een auto te
zitten, dus we denken aan een wan
deling in de buurt waarbij ieder op
eigen gelegenheid (auto of fiets)
naar een vertrekpunt kan komen en
waarbij we wat bredere paden zullen

kiezen om de geadviseerde afstand
te kunnen houden. Mogelijk delen
we de groep op in twee of drie delen
van 8 tot 10 personen. Ook bekijken
we de mogelijkheid van een terras,
maar de 1,5 m afstand is een beper
king.
Wim en Ger (clubcoaches)

koffie-/borreluurtje
In de Nieuwsbrief van april
werd bekendgemaakt, dat het
koffie-/borreluurtje een nieu
we locatie heeft gekregen.
Deze gezellige middag vindt
voortaan plaats in Bosherberg
Harba Lorifa. In deze bosher
berg kan ons gezelschap
zowel binnen, als op het
terras aan de voor- en
achterzijde terecht voor
koffie/thee of een ander
drankje. De rust, de
ruimte en betere geluids
kwaliteit in de bosher
berg zorgen ervoor dat
we elkaar op een pret
tigere manier kunnen
ontmoeten. Helaas heb
ben we deze nieuwe
ruimte nog niet uit
juni 2020

kunnen proberen. Dat is
jammer, maar op een mooie
dag gaan we samen met volle
teugen genieten van deze
nieuwe locatie. Zodra dat
weer verantwoord kan zullen
we u dat laten weten.
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B E R I C H T VA N K U N S T & C U LT U U R
Een aantal K&C-activiteiten kon de af
gelopen periode niet doorgaan als ge
volg van corona. De reis naar Brussel
blijft op de plank liggen en kan wellicht
in 2021 opnieuw worden ingepland.
Voor een bezoek aan de theatervoor
stelling ‘het jaar 250 na Beethoven’
wachten wij op bericht over een nieu

we programmering. Wanneer wij niet
zelf een museum of theater kunnen be
zoeken blijken musea en theaters naar
ons te komen. Enig speurwerk leverde
een gevarieerde lijst op van parels
waarvan wij thuis, met een kop koffie
of een glas wijn kunnen genieten.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
De meesterwerken

https://tinyurl.com/pvge2020-kc1

De bibliotheek

https://tinyurl.com/pvge2020-kc2

Het Aziatisch paviljoen

https://tinyurl.com/pvge2020-kc3

Restauratieatelier voor sieraden

https://tinyurl.com/pvge2020-kc4

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
Ed van der Elsken

https://tinyurl.com/pvge2020-kc5

Keith Haring

https://tinyurl.com/pvge2020-kc6

Malevich en de Russische Avant Garde

https://tinyurl.com/pvge2020-kc7

Marlene Dumas

https://tinyurl.com/pvge2020-kc8

Henri Matisse

https://tinyurl.com/pvge2020-kc9

VAN GOGH MUSEUM
Ontdek de collectie

https://tinyurl.com/pvge2020-kc10

Van Goghs brieven

https://tinyurl.com/pvge2020-kc11

MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE
Zeldzaam Chinees geld 1 (zie ook geld 2+3)

https://tinyurl.com/pvge2020-kc12

Japanse klokken en Japanse tijdrekening

https://tinyurl.com/pvge2020-kc13

MUZIEK
juni 2020
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Floris Kortie_Het jaar 250 na Beethoven

https://tinyurl.com/pvge2020-kc14

Portret van het Concertgebouworkest
aan de hand van zeven chef-dirigenten

https://tinyurl.com/pvge2020-kc15

Mahler festival online_Symfonie nr. 1
Concertgebouworkest (zie ook nr. 2+ 3)

https://tinyurl.com/pvge2020-kc16

MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL
Pieter Bruegel de Oude

https://tinyurl.com/pvge2020-kc17

Magritte en Dali

https://tinyurl.com/pvge2020-kc18

SINT BAAFS KATHEDRAAL GENT
Wat vertellen de broers Van Eijck in hun schil
derij ‘De aanbidding van het Lam Gods?’

https://tinyurl.com/pvge2020-kc19

HERMITAGE AMSTERDAM
Rondleiding door de tentoonstelling
‘Juwelen’

https://tinyurl.com/pvge2020-kc20

K&C - afgelasting bezoek Utrecht en Brussel
De reis naar Pieter Bruegel en René
Magritte in Brussel op 21 april zag
er veelbelovend uit, tot corona toe
sloeg en wij ons genoodzaakt zagen
de reis te verplaatsen naar een latere
datum. Dat werd, met instemming
van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, dinsdag 8 septem
ber. Daarna annuleerden de Musea
echter alle afspraken en stelden zij
voor na 1 juli opnieuw contact op te
nemen. Intussen lijkt het er niet op
dat corona zich snel zal terugtrekken
en op 8 september de kust veilig is.
Daarom hebben wij besloten de reis
juni 2020

naar Brussel op 8 september en die
naar Utrecht op dinsdag 30 juni niet
te laten doorgaan. De reis naar Brus
sel blijft op de plank liggen en kan
wellicht in 2021 opnieuw worden
ingepland. Wij overwegen om in het
najaar van 2020, als de omstandig
heden dit toelaten, enkele kleine
activiteiten te organiseren.

7

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. C.L.M. van den Berg-van der Geer
Valkenswaard
Dhr. H. Guikers
Waalre
Mw. A.J. Guikers-Weenink Waalre
Mw. S.L. Roelen
Waalre
Dhr. B.P. van Straalen
Bergeijk
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REIZEN IN 2020 MOGELIJK – ONMOGELIJK?
Op donderdagmiddag 6 februari jl. vond onze
jaarlijkse VOORUITBLIK REIZEN plaats.
Op deze middag werden de reisplannen voor
2020 gepresenteerd:
- de 8-daagse reis naar Duitsland- Thüringen
van 03 t/m 10 mei
- de 5-daagse reis naar Frankrijk- Vallei van
de Loire van 24 t/m 28 augustus
- de 5-daagse reis in Nederland- Twente –
Ootmarsum van 28 september t/m 02 oktober
Drie prachtige reizen, veel aanmeldingen, grote verwachtingen tot…….
HET CORONAVIRUS ZIJN INTREDE DEED.
De reis naar Thüringen werd verplaatst naar 19 t/m 26 juli, maar daarmee
zijn de onzekerheden niet voorbij.
DE VRAAG: IS REIZEN IN 2020 MOGELIJK – ONMOGELIJK houdt
heel veel mensen bezig. Zoals iedereen, zullen óók wij moeten wachten op
de ontwikkelingen in de komende weken. Als reizen in de komende tijd
weer mogelijk wordt, dan zullen wij de aangemelde reizigers opnieuw
benaderen met de vraag of zij mee op reis willen.

De Commissie Reizen heeft van
EMA REIZEN het volgende bericht
ontvangen
Op dit moment raakt corona ons
hele leven; onze grootste zorg is het
welzijn en de gezondheid van onze
reizigers en medewerkers.

verschillende partijen in gesprek
over hoe te handelen om veilig te
kunnen reizen. Ook kijken wij wat
de ontwikkelingen zijn in de omlig
gende landen en zullen daar naar
handelen.

Wij houden de ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten, maar
kunnen hier voorlopig nog geen
uitspraken over doen. De maatrege
len worden langzamerhand versoe
peld, onze branchevereniging is met
juni 2020

Belangrijk om te weten is dat wij
alleen gaan reizen als het
verantwoord is voor onze reizigers.
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voor de gezondheid en goed voor de
onderlinge contacten. Ook kwam er
een vraag om een extra coach, zodat
Paul zich volgend jaar kan terug
trekken. De agenda werd soepel af
gewerkt en nadien werd er nog lang
nagekletst. Het was een leuke,
gezellige vergadering.

☆ KRONIEK ☆
Voorjaarsbijeenkomst fietsclub,
12 maart
Na het Brabants kwartiertje startte
Paul Compen met de vergadering.
Er waren 27 deelnemers aanwezig.
Uiteraard werd er een opmerking
gemaakt over het coronavirus, maar
… het gebak was al besteld, werd
lachend gezegd. Paul stelde Jan
Mermans voor als mede-coach. Er
werd stilgestaan bij het overlijden
van Jan Dorrestijn, het oudste lid
van de fietsclub. Vervolgens nam
Jan Mermans het woord en gaf aan
dat fietsen een actieve sport is, goed

Overige activiteiten
Helaas werden, tot grote ontzetting
van vele leden, alle activiteiten afge
zegd in verband met het coronavi
rus. Het is jammer dat geen enkele
activiteit meer heeft plaatsgevonden,
waardoor de Kroniek deze keer heel
kort is.
Bijdrage van Jos Ossevoort

ZONDAGMIDDAGWANDELINGETJE
In april 2019 gaven we handen en
voeten aan dit initiatief en steeds
meer PVGE-leden maakten gebruik
van deze wandelmiddag. Corona
heeft ons momenteel in de tang en
beperkt in hoge mate onze bewe
gingsvrijheid. Daarom gaan we,
ondanks het mooie voorjaarsweer,
nog niet met een groep wandelaars
op pad op zondagmiddag. We be
grijpen dat de behoefte om er samen
op uit te trekken groot is en zeker
ook de behoefte om elkaar weer te
zien, te spreken en samen te genie

juni 2020

ten van het drankje na afloop van de
wandeling, maar we zullen nog even
geduld moeten hebben. De veilig
heid en gezondheid van iedereen
staan hierbij duidelijk voorop. Als
we van de overheid positieve signa
len ontvangen die ruimte geven voor
onze activiteit, dan kunnen we
voorzichtig weer van start gaan. We
hopen dan ook dat we later dit jaar
weer in een gezellige sfeer met u
kunnen genieten van de prachtige
omgeving van Bosherberg Harba
Lorifa.

9

www.pvge-awv.nl

Videobellen met je naasten
In deze coronacrisis wordt geadvi
seerd om fysieke sociale contacten
te mijden. Daarom is het vaak niet
mogelijk om met familie en kennis
sen samen te komen en een goed
gesprek te voeren. Gelukkig zijn er
wel voldoende middelen om op af
stand met elkaar te communiceren.
U kunt natuurlijk de telefoon pakken
en gewoon met elkaar bellen.
juni 2020

Heeft u een computer, tablet of
smartphone? Dan kunt u ook com
municeren met beeld: videobellen.
Wat heeft u nodig?
• Een laptop, tablet, smartphone of
gewone computer
• Een webcam. Standaard in
telefoons, tablets en laptops. Op
een pc heb je een losse webcam
nodig.
10
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Zoom. Deze is zeer geschikt voor
bellen met grote groepen. Alleen de
organisator van de meeting hoeft
een account te hebben. In de gratis
versie kan je per keer 40 minuten
‘zoomen’. Het werkt op alle appara
ten. Er waren problemen met pri
vacy en veiligheid, maar die zijn
inmiddels opgelost.
Hangouts: is Googles antwoord op
Whatsapp. Je kunt met Hangouts
met meer (10) personen tegelijk
videobellen. Die moeten wel alle
maal een Google-account hebben.
De app is eenvoudig te installeren
op smartphones en tablets, en op de
pc heb je helemaal geen software
nodig, maar log je in met je Googleaccount.
Wilt u aan de slag met videobellen?
Dan is het verstandig om eerst bij
degenen met wie u wilt videobellen
te informeren wat zij als programma
gebruiken en dan hetzelfde te kie
zen. Dat scheelt een hoop uitzoek
werk en waarschijnlijk kunnen zij u
dan ook helpen met het opstarten.
En daarnaast kunt u natuurlijk ook
even googlen: alle programma’s
hebben op hun website instructies
staan.
Veel succes toegewenst!

• Een goede internetverbinding.
• Een programma of app als Skype,
FaceTime of Whatsapp.
Welk programma kunt u het beste
gebruiken?
Heeft iedereen een Apple-apparaat?
Dan is FaceTime de beste keuze.
Het staat standaard al op elk Appleapparaat. Je kunt (video)bellen met
zijn tweeën of een groep. Heeft niet
iedereen een Apple? Dan kun je kie
zen tussen:WhatsApp, Google
Hangouts, ZOOM, Microsoft
Teams, Skype en nog diverse andere
diensten.
WhatsApp: het handige van
WhatsApp is vooral dat iedereen het
al gebruikt. Behalve chatten kun je
er ook mee bellen en videobellen
met maximaal 8 personen. De app is
beschikbaar voor alle smartphones.
Skype: is van Microsoft, geschikt
voor al je apparaten. Je kunt er mee
chatten maar ook bellen en video
bellen met een grote groep. Micro
soft heeft ook een zakelijke variant
‘Teams’ maar die is niet gratis en
tamelijk ingewikkeld.
ZOOM: sinds de coronacrisis heeft
iedereen het over het Amerikaanse
video conferencing programma

Wist u dat … Onze PVGE-leden Dora en Harrie van den Nieuwenhof
uit Waalre op 13 mei 65 jaar getrouwd waren? Vanwege corona konden zij
dit jammer genoeg niet zo groots vieren zoals zij dit hadden willen doen,
maar ze hopen dit later in het jaar alsnog te doen. Wij feliciteren hen graag
met hun briljanten bruiloft en hopen dat zij samen nog vele jaren in goede
gezondheid met en van elkaar mogen genieten, dus óp naar het platina.
juni 2020
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Tips om in contact te blijven
Samen met Bewegen voor een ander (Aalst-Waalre)
Juist in deze periode willen we de
samenwerking met de seniorenver
inwoners van onze gemeente zo
enigingen van Aalst en Waalre, die
goed mogelijk helpen. We doen dit
de handen ineengeslagen hebben om
samen met de initiatiefnemers van
samen te proberen de hulpvragen en
de lokale facebookpagina Bewegen het hulpaanbod zo goed mogelijk te
vooreenander https://www.facebook. matchen. Op werkdagen kunt u van
com/groups/bewegenvooreenander,
12.00 tot 14.00 uur ook bellen met
waar veel inwoners hulp bieden en
Leon van Meijel van Bewegenvoor
vragen. Deze facebookpagina is een
eenander  06 4924 8301.
initiatief van Paramount Fitness in
Coronahulp in Waalre: hulp nodig of hulp aan te bieden?
In deze coronacrisis wordt veel ge
initiatieven om elkaar te helpen, ook
vraagd van ons allemaal. Zeker ou
in onze gemeente. Goed voor
deren en mensen met een kwetsbare
Mekaar Waalre is dé plek waar deze
gezondheid kunnen nu extra onder
initiatieven zijn samengebracht. Er
steuning gebruiken. Maar ook men
is een speciale pagina ingericht voor
sen die werken in bijvoorbeeld de
hulpvragen en hulpaanbod in ver
zorg, bij de politie en in supermark
band met het coronavirus:
ten kunnen mogelijk extra hulp ge
https://www.goedvoormekaarwaalre.
bruiken zodat hun belangrijke werk
nl/coronahulp. Hier kunt u eenvou
door kan gaan. Gelukkig ontstaan er dig en veilig een vraag of aanbod
in deze tijd verschillende prachtige
plaatsen.
Hulp tijdens het coronavirus in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft
(ma. t/m vrij. tussen 9.00 en 16.00
burenhulpprogramma’s in alle wij
uur of spreek eventueel de voicemail
ken. Die worden gedragen door de
in), of via Cordaad Welzijn. Mailen
wijkcommissies en professionals en
kan ook naar:
worden vanuit de gemeente onder
nikkivandemoosdijk@cordaadwelzij
steund. Bij hen kunt u terecht met
n.nl. Voor alle andere wijken in de
vragen of met een aanbod om hulp
gemeente, dus Dommelen, Geenho
te bieden. Voor Borkel en Schaft en
ven, ’t Gegraaf, Hoge Akkers, Turf
de wijk Kerkakkers, is dorpsonder
berg en Centrum, zijn de contactper
steuner Nikki van de Moosdijk van
sonen van Accent op Ieders Talent
Cordaad Welzijn Valkenswaard het
het aanspreekpunt  06 5217 4910
aanspreekpunt via  06 5708 2073
of  info@accentopiederstalent.nl
juni 2020
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Contact met onze zieken en oudere leden
Via de clubcoaches, Commissies
met ons contact opnemen via Tineke
Reizen en Kunst & Cultuur worden
de Pooter,  040 2218298 of
wij geïnformeerd wie er ziek is,
 hans.en.tineke@planet.nl
maar ook individuele leden kunnen
Zij coördineert contacten namens de
ons berichten, waarna wij in actie
vrijwilligers voor Valkenswaard:
komen. Wij sturen dan een kaart,
Nelleke Tops, Mieke van der
gevolgd door een telefoontje. Mocht Meeren, Corine de Moree en de
u door de coronasituatie in deze tijd
vrijwilligers voor Aalst-Waalre: Wil
van isolatie en gebrek aan
van der Vorm, Truus van de
contact(en) zomaar behoefte hebben Vorstenbosch.
aan een praatje, dan kunt u altijd

De tolk van Java
door Alfred Birney
Onlangs, in maart 2020, heeft onze ko
ning Willem-Alexander excuses aangebo
den aan de Indonesiërs voor de geweld
dadigheden van de Hollandse soldaten,
die na 1945 in Indonesië moesten voor
komen dat het land onafhankelijk zou
worden. We noemden deze militaire
acties tussen 1945 en 1949 politionele
acties. Er is in die tijd veel gevochten op
een vaak gruwelijke wijze. De uitzendin
gen van Onze jongens op Java van Coen
Verbraak gaven een duidelijk beeld, m.n.
door één der deelnemers, de heer Hue
ting. Ik moest aan het voorgaande
denken toen ik dit boek las.
Het boek begint met de zoon die het
hardvochtig en gewelddadig leven van
zijn gehate vader in Nederlands-Indië
weergeeft. De zoon, Alan, probeert met
tegenzin het leven van zijn vader Arto
Nolan te doorgronden. Zijn vader is ge
boren uit een Indo-Europese vader en
een Chinese moeder en heeft moeten
vluchten naar Nederland, omdat hij op
juni 2020

een dodenlijst stond.
In Nederland is hij
getrouwd met een
schoenmakersdochter
uit Helmond en zij
kregen samen vijf
kinderen. Door het
gewelddadige verle
den van vader werden de kinderen mis
handeld waardoor zij in internaten te
rechtkwamen. Alan heeft daardoor een
keiharde jeugd doorgemaakt. Zijn vader
zat bijna elke avond te typen. Later bleek
dat dit zijn memoires waren over de tijd
in Nederlands-Indië. Moest hij ze wel
gaan lezen?
Het middendeel van het boek gaat over
die memoires van vader Arto. Allereerst
over hoe hij werd opgevoed. Hij werd
vaak mishandeld door zijn vader en zijn
broers, om hem te harden voor het zwa
re leven. Later doodt hij talrijke Japan
ners en in Nederlandse dienst doodt hij
vele Indonesiërs, waarbij hij geen twijfel,
13
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geen wroeging, maar ook geen gewe
tensconflict heeft. Het merkwaardige is
dat hij Oranjegezind is en blijft. Misschien
is dat wel een van de redenen dat hij uit
eindelijk op de dodenlijst is komen te
staan.
In het laatste deel van het boek discussi
eert de zoon Alan met zijn tweelingbroer
Phil. Ze zijn elkaars tegenpolen. Alan
vraagt zijn broer om de memoires ook te
lezen. Er volgt een ruzieachtige woorden

wisseling via de mails. Phil ziet in het hele
verhaal alleen de romantische kant, ter
wijl Alan het niet zo goed weet. Daardoor
begint zijn visie te wankelen. Vandaar de
afsluiting van het boek: “Ik vecht niet lan
ger, ik hou er mee op.”
Na het boek gelezen te hebben, vraag ik
mij af of de titel niet had moeten zijn: De
dolk van Java, vanwege alle gruwelijk
heden die de tolk pleegde.

Het Snoepwinkelje - overweging van Jos Nieuwenhuis
Mijn vorige bestuursfunctie was bij de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
een eerbiedwaardige vereniging die in
1784 werd opgericht. Een van de vele
gebieden waar deze maatschappij zich
op richtte was geldbeheer, het sparen.
Dat kwam tot uiting in de oprichting
van de Nutsspaarbank die inmiddels is
overgegaan in de SNS Bank. Deze bank
heeft jaren geleden een nieuw klant
vriendelijk concept bedacht voor haar
regionale kantoren. Gezien de zeer oude
relatie met het Nut werd ons gevraagd
een verhaaltje te houden bij de opening
van weer een nieuw kantoor, wat ge
paard ging met een gift voor de Maat
schappij tot Nut van ’t Algemeen. Op
de HBS werd mij verteld dat geld ei
genlijk gewoon een product is, zoiets
als een sinaasappel, met een marktvraag
en een aanbod waardoor een prijs ont
staat. Vandaar dat ik in mijn verhaaltje
een heel oud gedicht van Piet Paaltjens
voordroeg - Snoepwinkeltje. Ik ben
ervan overtuigd dat, voor onze oudere
leden, herinneringen boven komen.
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SNOEPWINKELTJE
In de donkere straat
Waar het belletje gaat,
Kletst ’t deurtje al rinkelend open
Komen in het kamertje klein
Bij ‘t lampenschijn
De kleutertjes binnengeslopen.
En ’n dappere vent
In zijn knuistje een cent
Stapt naar voor en blijft grinnikend zwijgen
Tot de koopvrouw geleerd
Zijn fortuin inspecteert
En vertelt wat hij daarvoor kan krijgen.
’t Is een reep zwarte drop
Koek met suiker er op
‘n Kleurbal, ’n zuurbal, ‘n wafel
Een zoethouten stok
Of ’n kleurige brok
Ligt alles bijeen op tafel.
Als de kapitalist
Zich wat dikwijls vergist
De koek en de suiker beduimelt
Scheldt de juffrouw verwoed
Dat ie ’t kostelijke goed
Met zijn smerige vingers verkruimelt.
14
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De kleuter verbaasd
Dat de juffrouw zo raast
Smoest stiekum wat met zijn kornuiten
De keus wordt bepaald
De kleurbal betaalt
Dan schooien ze slen’trend naar buiten.

In de donkere straat
Waar ’t troepje nu gaat,
Wordt hevig gewikt en gewogen
Dan zuigen z’om beurt
Tot de bal is verkleurd
En hun rijkdom-illusie vervlogen.

Activiteiten
di 9 jun

Wandelen Aangepaste bestemming. Vertrek 09.00 uur.

do 11 jun

Fietsen

wo 17 jun Reizen

=> VERVALT Fietstocht 3. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
=> VERVALT Dagreis zandsculpturen, Garderen en tingieterij, Alphen

vr 19 jun

Algemeen => VERVALT |Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa V'waard, 14.30

zo 28 jun

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

di 30 jun

K&C

=> VERVALT Bezoek Utrecht

do 9 jul

Fietsen

=> VERVALT Fietstocht 4. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.

ma 13 jul

Wandelen Naar Venrode Zegenwerp St.Michelsgestel. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH

vr 17 jul

Algemeen => VERVALT Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa V'waard, 14.30

zo 19 jul

Reizen

t/m zo 26 jul. 8-dgse reis Duitsland:Thüringer Wald-Schmalkalden (nieuwe data

do 23 jul

Fietsen

=> VERVALT Fietstocht 5. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.

zo 26 jul

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

do 6 aug

Reizen

di 11 aug

Wandelen Naar Huis ter Heide, Tilburg. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH

do 13 aug Fietsen

=> VERVALT Dagreis Dordrecht
=> VERVALT Fietstocht 6. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.

vr 21 aug Algemeen => VERVALT Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa V'waard, 14.30
ma 24 aug Reizen

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

do 27 aug Fietsen

=> VERVALT Fietstocht 7. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.

zo 30 aug Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
ma 7 sep

Wandelen Naar Overasselt. Dagtocht. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH

di 8 sep

K&C

=> VERVALT Naar Pieter Bruegel en Magritte in Brussel => was 21 april

do 10 sep Fietsen

Fietstocht 8. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH.

do 10 sep Trefpunt

Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur

vr 18 sep

Algemeen Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

zo 27 sep Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
ma 28 sep Reizen
do 8 okt

t/m vr 2 okt. 5-daagse reis in een rustig tempo naar Ootmarsum, Twente

di 13 okt

Fietstocht 9. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
Wandelen Naar De Scheeken, Best Liempde. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH

vr 16 okt

Algemeen Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

juni 2020
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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

juni 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
➢ 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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